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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa objetiva investigar o constitucionalismo contemporâneo ante a influência 

que recebeu do fenômeno da virada hermenêutico-linguística, a qual propõe um rompimento 

com o paradigma da metafísica, estendendo a análise da influência ao direito processual civil 

e aplicando brevemente algumas constatações a essa província do direito. Para tanto, 

inicialmente aborda a evolução histórica da modernidade à pós-modernidade, cotejando-a, em 

seguida, com a evolução histórica do constitucionalismo, bem assim considerando o ambiente 

democrático como condição necessária para a consolidação do constitucionalismo 

contemporâneo. Trabalha, em seguida, a passagem da subjetividade metafísica, conexa à 

modernidade, à intersubjetividade pós-metafísica, atualmente estimulada em certa medida 

pela pós-modernidade e com o desenvolvimento da filosofia da linguagem, o que se pode 

considerar como fenômeno da virada hermenêutico-linguística. Considera, na sequência, a 

íntima relação entre direito e linguagem e a notória influência que a teoria do direito sofreu 

ante ao fenômeno da virada hermenêutico-linguística. Identifica, nesse mister, como se 

destacando duas heranças a serem trabalhadas sob a perspectiva do direito, sendo a primeira a 

análise da legislação sob a perspectiva da semiologia do poder e a segunda, mais conexa à 

linguística, a análise da interpretação pelo aplicador do direito com o que considera as 

principais manifestações do fenômeno da incompletude do direito, quais sejam, os conceitos 

jurídicos indeterminados e os princípios fundamentais de direito. Considera, na sequência, a 

evolução histórica do estudo do processo civil, levando em conta suas fases e atuais correntes 

de compreensão, realizando apontamentos acerca da íntima relação entre processo e 

linguagem e acerca da aplicabilidade do fenômeno da virada hermenêutico-linguística. 

Trabalha, enfim, as duas mencionadas heranças da virada hermenêutico-linguística que se 

encontram conexas ao direito processual: a análise da semiologia do poder ante à legislação 

processual civil e a análise dos conceitos jurídicos indeterminados e princípios fundamentais e 

como ocorre sua construção, agora obrigatória pela legislação processual civil, sobretudo 

através das heranças paradigmáticas já evidenciadas. 

 

Palavras-chave: Constitucionalismo contemporâneo. Modernidade. Pós-modernidade. 

Virada hermenêutico-linguística. Semiologia do poder. Incompletude do direito. Direito 

processual civil. 
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CONTEMPORARY CONSTICUCIONALISM AGAINST HERMENEUTIC-

LINGUISTIC TURN: applications to civil procedure law 

ABSTRACT 

 

 

The present research intents to investigate contemporary constitucionalism against the 

influence that it has suffered from de hermeneutic-linguistic turn, which proposes a disruption 

with the paradigm of metaphysics, extending the analysis of influence to the civil procedural 

law and applying quickly some findings to this juridical province. For that, initially 

approaches the historical evolution from modernity to postmodernity, collating it, in 

sequence, that with the historical evolution of constitucionalism, as well as considering 

democratic ambient as necessary condition for the consolidation of contemporary 

constitucionalism. Works, sequentially, the passage from the metaphysical subjectivity, 

connected with modernity, to the postmetaphysical intersubjectivity, currently stimulated in a 

certain way by postmodernity and with the development of linguistic philosophy, wich can be 

considered as the phenomenom of the linguistic turn. Considers, in sequence, the close 

relation between law and language and the notorious influence that law theory has suffered 

against the linguistic turn phenomenom. Identifies, in this purpose, as highlighting two 

heritages to be worked under perspective of law, being the first one the analisis of legislation 

under perspective of semiotics of power and the second one the analisis of interpretation by 

law applicator, with what it considers the principals manifestation of law incompleteness, 

wich are the indeterminate legal concepts and the fundamental constitucional principles. 

Considers, then, historical evolution of civil procedure law, taking in count its phase and 

current chains of comprehension, accomplishing notes about the close relation between 

procedure and language and about the applicability of linguistic turn phenomenon. Works, 

then, the two mentioned heritages of linguistic turn connected to civil procedure: the analisis 

of semiotics of power against procedural legislation and the analisis of indeterminate legal 

concepts and fundamental principles and how occurs is construction, now obligatory by the 

civil procedural legislation, about everything beyond the paradigmatic heritages already 

evidenced. 

 

Keywords: Contemporary constitucionalism. Modernity. Postmodernity. Hermeneutic-

linguistic turn. Semiotics of power. Incompleteness of law. Civil procedure law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

É questionável se a crise do direito consiste mais numa crise de institutos ou 

instituições do que numa crise de paradigmas, de “fundamentos”. Por trás das doutrinas 

jurídicas que respaldam a aplicação do direito existem não apenas as determinantes políticas e 

econômicas, senão também um raciocínio embasado em premissas filosóficas fundamentais 

consolidadas por décadas ou até mesmo séculos e milênios em um determinado modelo de 

sociedade. Isso decorre de ser o direito uma sobrecultura a qual, inevitavelmente, sofrerá os 

influxos que brotam da sociedade em suas mais variadas expressões. Nesse sentido, se é 

verificada uma crise, qualquer que seja, no direito, os referenciais teóricos de sua atuação ante 

a realidade em que opera devem ser questionados. 

Nesse passo, dar-se a conhecer quais sejam essas bases de pensamento e como elas 

interagem com o contexto posto pelas circunstâncias significa ter condições de compreender o 

fenômeno jurídico ao largo de todo o seu rico alcance e, mais importante, propor a utilização 

das ferramentas conceituais para lidar do modo mais eficaz possível com cada contexto 

jurídico distinto, complexos que são. 

Curioso fato a se observar é que essa própria movimentação para melhor 

compreensão dos fenômenos da realidade pode ser considerada fruto de postura, por sua vez, 

responsória a um recorte ideológico específico. A saber, o racionalismo lógico cartesiano com 

ares de científico, de base Moderna e reforçado por uma postura filosófica nominada de 

positivismo. Não há questão fora de contexto no mundo. 

Ao longo de sua história, o direito ocidental apresentou modelos os quais estavam 

atrelados íntima e surpreendentemente a mais básica concepção de mundo. Conexas cada uma 

de suas fases a fenômenos de ordem multifacetária que encerravam em si tais concepções 

basilares de mundo, cujos caracteres afloravam e dominavam o cenário de acordo com o que 

permitiam ou ordenavam as oportunidades políticas, sociais e econômicas do contexto. Mais 

uma vez, não há como fugir ao contexto – ele é quem conduz o rumo sobretudo de algo que é 

“sobrecontexto” ou “sobrecultura”. 

Atualmente, o modelo de direito ocidental enfrenta, juntamente com a estrutura 

Estatal, algumas crises que dizem respeito à sua eficácia, especialmente no que diz respeito ao 

seu processo de elaboração e ao seu processo de aplicação. Ao mesmo tempo, inumeráveis 

cientistas da sociedade discutem sua formatação, seu modelo e, além disso, as premissas 
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filosóficas da própria teoria do direito, suas bases fundantes. Esse, pois, é o momento 

oportuno para se investigar se de fato não seriam as bases filosóficas também o problema e a 

solução parcial para amenização das crises. 

O cenário mais atual do Estado Democrático de Direito é de certo destaque conferido 

pelo constitucionalismo contemporâneo ao Poder Judiciário – responsável pela dita aplicação 

do direito -, contudo, ao mesmo tempo, de ressalte e preocupação com o papel do Poder 

Legislativo – responsável pela mencionada elaboração do direito -, ambos em perspectiva de 

mútuo controle contra arbitrariedades. Essa querela entre poderes é tão aguda e fundante que, 

em um passado não tão distante, provocou – e provoca, em outros territórios no momento - 

convulsões sociais. 

No passado, como aventado, a situação era o oposto perfeito, com destaque ao Poder 

Legislativo em conformidade com o permitido pelo contexto político, social e econômico da 

época, bem assim em conformidade com ideias basilares certamente elaboradas para servir, 

inclusive, aos interesses predominantes no contexto de então, como será visto no tocante à 

utilidade do positivismo e da racionalização da dogmática religiosa à burguesia e 

desenvolvimento do modelo capitalista. 

Fato é que o momento de hoje é o constitucionalismo contemporâneo, o qual se 

encontra com seus ideiais e seu contexto já configurados e vem com exigências as mais 

complexas já vistas pela teoria do direito desde que começou a ser estudada. Naturalmente, 

respondeu aos inúmeros influxos filosóficos que se vão incorporando ao pensamento humano 

ao longo do tempo. Mas mais ainda e mais uma vez o contexto influenciando, pois esse é o 

elemento mais exigente de todos, sempre. Esse atual, especialmente, trata do pluralismo de 

ideias, conexo a direitos fundamentais garantidos de modo democraticamente refinado, 

associado o momento, contudo, a uma irracionalização do mundo. Que se exige estar 

harmonizado com ideias contrafaticamente racionais. 

Necessário, diante disso, evidencia-se, então, a importância das funções desses dois 

poderes, as quais, ao mesmo tempo, é campo fértil de investigações filosóficas, por complexa 

a aplicação do direito. Assim, apesar de se tratar de uma crise eminentemente prática, que se 

verifica com amplitude quando se apresentam suas consequências, ela possui também bases 

teóricas, que podem direcionar uma solução. 

Uma seara do direito que toca com muita facilidade ambos os poderes é o direito 

processual civil, já que trabalha a função do Poder Judiciário com produção de normas de 

ordem eminentemente pública pelo Poder Legislativo. Porquanto ele acaba funcionando como 
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uma ferramenta epistêmica de trabalho e cujo potencial de trabalho, revelado no presente 

trabalho, é muito rico.  

Diante de tudo isso, a presente pesquisa intenciona lançar bases para se investigarem 

os principais modelos teóricos do direito até o constitucionalismo contemporâneo e sua 

configuração diante da influência que recebeu por parte do fenômeno chamado “virada 

hermenêutico-linguística”, originado no campo da filosofia hermenêutica. Isso porque se 

percebe que essa influência possui envergadura peculiar nas bases do pensamento ocidental. 

Para investigação, o primeiro capítulo pretende percorrer os pensamentos mais 

basilares das teorias jurídicas, destacando-se a Modernidade como paradigma, por complexo e 

fundante do pensamento crítico e científico que libertou o direito das amarras dogmáticas da 

fé e da lógica matemática e acabou por levá-lo ao positivismo. 

Como evolução ou contraponto natural diante da Modernidade na sucessão do 

tempo, segue o segundo capítulo evidenciando o movimento da pós-modernidade, ao qual, a 

despeito dos protestos de alguns teóricos, atribui-se aqui envergadura de paradigma, pela sua 

inevitável complexidade. Ele vem ganhando tanto destaque no mundo atual que não convém 

ignorá-lo ou o desconsiderar, cabendo investigar se provoca ou não o rompimento com a 

Modernidade. Fato é que ele desconstrói quase todo tipo de certeza que a Modernidade com 

sua racionalidade lógica traz, fazendo com que a certeza da Modernidade fique ameaçada e 

necessite realizar uma reflexão para se autocriticar, algo impensável à racionalidade moderna. 

Invariavelmente, pela sua proposta, a análise do segundo capítulo tem de passar pela 

característica brasileira de democracia de pouca idade e regime autoritário em sua história 

recente, o que determina a existência de alguns elementos peculiares que merecem atenção, 

por serem determinantes da ainda modernidade brasileira. A visão do fato democrático em 

território brasileiro, portanto, não se descuida de considerar a realidade recente da democracia 

brasileira e a provável instabilidade de suas instituições democráticas. 

Lançadas as bases paradigmáticas dos últimos séculos – quiçá milênios, como visto e 

aplicado - de história ocidental, o terceiro capítulo parte para investigar um fenômeno de 

ordem especificamente filosófica, intimamente ligado a tais paradigmas trabalhados antes, 

fenômeno o qual descortinará um universo jurídico mais claro: a virada hermenêutico-

linguística. Estimulada pelas livres autocríticas típicas da pós-modernidade, ela trata de 

provocar a reflexão sobre como se concebia o mundo a partir de conceitos influenciados pelo 

ideário Moderno delimitado logo antes, percebendo que a filosofia da consciência então 

dominante era peça-chave para o racionalismo e dogmatismo de ordem lógica, esse dominado 

pelo cartesianismo. Segue mencionando, ainda, que se operou uma ruptura, mediante a virada, 
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nessa concepção solipsista de apreensão do mundo - subjetivismo metafísico e do 

objetivismo, os quais, juntos formam o paradigma “sujeito-objeto” -, sendo substituída pela 

construção intersubjetiva de mundo pelos indivíduos e a grande importância da linguagem 

nesse meio, instaurando-se uma era em que se valoriza a comunicação em detrimento ao 

subjetivismo. 

No segundo momento do terceiro capítulo, cuida-se de se investigarem os reflexos 

anteriores e posteriores à virada perante a teoria do direito, existindo uma afinação primeira 

com o positivismo jurídico no momento anterior à virada e uma afinação com o 

constitucionalismo contemporâneo com o momento provocado pela virada. Lançam-se bases 

para a investigação posterior, através do estabelecimento de duas heranças para a teoria do 

direito legadas pelo fenômeno da virada – e de suma importância para o constitucionalismo 

contemporâneo, a saber, a análise da produção legislativa mediante a semiologia do poder e a 

análise da incompletude do direito através das perspectivas da linguística, destacando-se aí a 

construção dos princípios e dos conceitos jurídicos indeterminados. 

No quarto e último capítulo, por fim, atinge-se o momento de aplicação das bases 

teóricas lançadas. E a aplicação se dá sobre a ferramenta epistêmica escolhida: o direito 

processual civil, pelos motivos já expostos. Nesse sentido, destaca-se a próxima relação entre 

processo civil e linguagem, para se enfocar, num primeiro momento, as fases metodológicas 

de evolução do direito processual civil com considerações ante aos paradigmas mestres da 

Modernidade e da pós-modernidade, bem assim, quando delineada a proximidade, com a 

virada hermenêutico-linguística ou seu momento anterior, identificando-se, ainda, as correntes 

processuais diante desses mesmos paradigmas. Inevitável é perpassar pela relação de poder 

propensa no processo. A partir disso, é possível construir, na contraposição entre 

instrumentalistas e demais escolas, uma avaliação mais eclética acerca do instante em que 

vive a processualística brasileira, levando-se em conta a história política recente do país. 

Na sequência, o quarto capítulo vai tratar da semiologia do poder, analisando as 

produções legislativas processuais ante às tradições do poder e fazendo, nesse passo, 

considerações críticas. No último momento do quarto capítulo, o estudo enfrenta o que as 

mudanças de paradigma trouxeram de contribuição ante à incompletude do direito, analizando 

as formas de racionalização dos princípios e dos conceitos jurídicos indeterminados, 

exemplos da abertura do direito. 

Durante as análises de legislação, quando conveniente para ilustração e como 

ferramenta de epistemologia, trata-se pontualmente do instituto da tutela de evidência, 

trabalhado entrementes em trabalho monográfico anterior de nossa autoria. 
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Considerando-se que a seara processual civil é instrumento de realização de direitos, 

e que deve ser estudado de modo a evitar abusos legislativos de um lado e ativismos de outro, 

o que pode configurar instrumento de supressão de direitos, a presente pesquisa se posiciona 

enquanto inserta na proposta da segunda Linha de Pesquisa linha de pesquisa do programa de 

pós-graduação em direito, intitulada “Processo e garantia de direitos”, em que o trabalho é 

gestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO FRENTE À MODERNIDADE E À 

PÓS-MODERNIDADE 

 

 

Vive-se, atualmente, um momento da teoria do direito em que a Constituição ostenta 

o título de centro metodológico, ou ainda superior hierárquica do ordenamento jurídico. 

Independentemente do modelo geométrico que se queira utilizar para ilustrar a relação da 

constituição com as demais normas do ordenamento jurídico - seja o centro de um círculo que 

“irradia” poder, em uma referência ao raio do círculo, seja uma pirâmide cujo topo sugere 

sobreposição aos patamares inferiores da figura - o fato é que a Constituição, após toda uma 

preparação teórica de décadas, encontrou um momento político em que pode florescer, após 

reclames históricos que clamavam por sua ascensão para o posto de comando e referencial das 

demais normas do ordenamento jurídico.
1
 

Contudo, há que se enxergar por trás e por sobre os movimentos constitucionalistas 

que serão vistos, numa perspectiva anterior, filosófica e alopoiética o que acontece na teoria 

jurídica. Isso porque, como diria Boaventura de Souza Santos, quem conhece só o direito não 

conhece o direito.
2
 Nessa senda, dar-se a conhecer as teorias hermenêuticas e linguísticas 

pode proporcionar uma leitura mais aprofundada e crítica do fenômeno do constitucionalismo 

hodierno, o qual se convencionará chamar de constitucionalismo contemporâneo, conforme 

será justificado em linhas próximas.
3
 

Dito de outra forma, o estudo da evolução do direito constitucional e sua concepção 

de efetivação dos direitos deve permitir enxergar não apenas a falência do modelo liberal-

individualista de Estado e de sua democracia representativa formal, senão também evidenciar 

quais são os referenciais filosóficos, ao lado da concepção democrática material, que estão 

sendo adotados para se chegar à concepção de resposta constitucionalmente adequada do 

Estado às demandas do cidadão. 

Para isso é que se pretende demonstrar, como primeiro passo teórico, a exposição do 

paradigma da modernidade e sua crise diante da proposta de uma suposta pós-modernidade, 

que igualmente se há de investigar. É disso que trata, incialmente, o capítulo que ora se 

descortina. Em seguida, no mesmo capítulo, pretende-se investigar no que consiste o 

                                                           
1
 Remete-se o leitor ao item 2.2, em que as teorias do constitucionalismo serão propriamente explicadas, como 

também tais referenciais ilustrativos “geométricos”. 
2
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Disponível em: . 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multicultural_direitos_humanos_RCCS48.PDF. 
3
 Fazemos remissão do leitor, novamente, ao item 2.2. 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multicultural_direitos_humanos_RCCS48.PDF
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movimento denominado de constitucionalismo contemporâneo e qual sua influência mútua 

quanto ao fenômeno democrático, sobretudo o tocante à estrutura das três principais 

instituições, incorporadoras das três funções básicas do Estado – administrativa, legislativa e 

judicial -, através das quais o Estado pode dar uma resposta ao fenômeno constitucionalista e 

ao fenômeno da crise da modernidade. Por último, satisfeitas as investigações teóricas 

basilares, buscar-se-á demonstrar o estudo da modernidade como peça-chave para 

compreensão da constitucionalização do direito. 

Em passo posterior, no capítulo subsequente, tratar-se-á das concepções 

hermenêuticas e linguísticas e de seus momentos de virada paradigmática, em suas bases, 

como eventos também ligados ao fenômeno da crise da modernidade e ao constitucionalismo 

contemporâneo, para posteriormente se propor a aplicação desse raciocínio de maneira 

pragmática nos capítulos subsequentes. 
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2.1 DO PARADIGMA DA MODERNIDADE AO PARADIGMA DA PÓS-

MODERNIDADE ANTE À SOCIEDADE E AO DIREITO 

 

 

É inconteste que o paradigma da Modernidade enfrenta, décadas a fio, uma 

verdadeira crise, consoante à frente se demonstra. E a pós-modernidade é profícua em apontar 

de forma pertinente grande parte dos impasses que ameaçam a sobrevivência da Modernidade, 

apesar de também ser necessária sua crítica. 

O estudo da pós-modernidade surge em contraponto às ideias atribuídas ao que se 

concebe como sendo o pensamento de período anterior, da Modernidade. Muito se diz e 

defende sobre uma transição e superação de paradigma nesse aspecto, ou ainda de conflito 

pela convivência de dois paradigmas simultaneamente, o que traz, de todo modo, diversas 

consequências à sociedade, pois ambos são frutos de movimentações ideológicas de amplo 

alcance extraídas da própria sociedade. 

Contudo, a pós-modernidade – escrita assim mesmo, com letra minúscula ao iniciar o 

termo -, despertada no início do Século XX, ainda vive sob a incerteza científica da não 

aceitação por boa parte dos estudiosos das ciências sociais, alegando aqueles que não se 

sentem seguros para admitirem que representa um novo paradigma, conforme se repisará mais 

à frente. Isso em face da ausência de uma linha metodológica independente e clara de se 

distinguir para a pós-modernidade.  

De maneira eclética, o presente estudo perfilha-se com a compreensão da pós-

modernidade como possuindo envergadura paradigmática, contudo adotando-a, ainda, com a 

letra minúscula, em deferência à ausência de pacificação do tema no seio na comunidade 

científica. 

Diga-se, de pronto, que a Modernidade é aceita como um paradigma sobre o qual se 

embasou a humanidade ocidental por, pelo menos, duzentos anos – pois, precisa e 

induvidosamente, sua influência é reconhecida como presente, no mínimo, desde o evento 

político-ideológico deflagrado na França em 1789 em nome de todo o Ocidente. Em verdade, 

não há uma determinação precisa do início da Modernidade. Marshall Berman intenta se 

aproximar de uma precisão quando divide a história da Modernidade em três fases: a primeira 

delas, do século XVI até o século XVIII; a segunda, durante o século XIX e a terceira, durante 



18 
 

o século XX. Saavedra, na mesma senda, aponta que, para Guido Fassó, o pensamento 

moderno fora enraizado desde o século XIV.
4
 

O paradigma moderno emergiu abrangendo as ideias ocidentais, consistindo em um 

plano ambicioso e revolucionário de equalizar uma dinâmica entre regulação e emancipação 

social. Possuía centralizada em seu cenário a classe ou camada social burguesa, já que, na 

lição de Saavedra, a Modernidade observa, como admitido pacificamente pela doutrina, a 

diferenciação e surgimento de três instituições, a saber, o mercado – pela ação destacada da 

própria burguesia -, o Estado laico e o direito positivo.
5
  

Na Modernidade, o homem se aproxima do racionalismo como justificador de todo o 

seu contexto social, negando as explicações dogmáticas imperativas que eram muito 

características da Idade Média ante à dominação social e política por parte da Igreja. Max 

Weber associa o racionalismo, inclusive, a um desencantamento ocorrido na Europa ao 

destruir as imagens religiosas de seu mundo. Nessa profanação, que se pode também associar 

à ideia de secularização da cultura ocidental, abre-se caminho para a explicação dos 

fenômenos sociais com base no raciocínio autofundamentado.
6
  

Assim, segundo Ferraz Junior, se o problema antigo era o de uma adequação à ordem 

natural, o moderno será, antes, como dominar tecnicamente a natureza ameaçadora.
7
 

Em sua evolução no tempo, a Modernidade ficou caracterizada por uma grande 

consciência de si, por parte do homem, e de sua “certeza pensante”, como assinala o jurista 

Lênio Luiz Streck.
8
 Isso é chamado por Nietzsche, como noticia Gianni Vattimo, de 

epigonismo, ou seja, o excesso de consciência histórica, que atazana o homem do século XIX 

– ou o “homem do início da modernidade tardia”, como chama Vattimo -, impedindo-o de 

produzir verdadeira novidade histórica.
9
 

Tal certeza pensante do homem possui boa parte de sua origem na epistemologia – 

ou estudo sobre a capacidade de conhecimento do ser humano – de René Descartes, que 

possuía uma concepção dualista, ao dividir a realidade entre o sujeito, ou ens, cognoscente e 

                                                           
4
 SAAVEDRA, Giovani Agostini. Jurisdição e democracia: uma análise a partir das teorias de Jürgen 

Habermas, Robert Alexy, Ronal Dworkin e Niklas Luhmann. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2006. 

P. 15. 
5
 SAAVEDRA, Giovani Agostini. Jurisdição e democracia: uma análise a partir das teorias de Jürgen 

Habermas, Robert Alexy, Ronal Dworkin e Niklas Luhmann. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2006. 
6
 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 2. ed. ver. Editora Pioneira. E-book.  

7
 JUNIOR, Tércio Sampaio Ferraz. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação.7. ed. São 

Paulo: Editora Atlas, 2013. P. 42. 
8
 STRECK, Lênio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. p. 517. 
9
 VATTIMO, Giani. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. 2. ed. Trad. 

Eduardo Brandão. São Paulo: Martins fontes. 2007. 
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os objetos, ou res, congoscíveis, ao que se entendeu chamar posteriormente como dicotomia 

sujeito-objeto e que será retomada em momento posterior deste trabalho. Fato é que tal visão 

permitiu ao ser humano acreditar na possibilidade de ser contraído um conhecimento de forma 

clara, plena e neutra. Tal pensamento, por sua vez, teve sua inspiração no idealismo de Platão 

e de sua construção teórica do “mundo das ideias” e da concepção de que o conhecimento 

existia pronto em um plano ideal, relacionado aos deuses, cabendo ao ser humano acessá-lo e, 

para Platão, tal missão caberia sobretudo aos oráculos, entre eles os exegetas do direito. Essa 

doutrina é sistematizada com a denominação de “teoria correspondencial da verdade”, o que 

faz remeter a uma compreensão acerca de que existe uma verdade no fenômeno do 

conhecimento, sendo muitas as consequências para isso no estudo do direito como tratado 

mais amiúde em momento posterior deste trabalho.
10

 

A fonte dessa compreensão pode ser encontrada com bastante peso no racionalismo, 

em cuja linha de pensamento se enquadra René Descartes. O racionalismo consiste em forma 

de pensar na teoria do conhecimento a qual concebe que o conhecimento, quanto à sua origem 

e apreensão pelo ser humano, não pode ser reduzido a simples resultado da experiência e 

observação de fatos. Tal concepção reconhece que o fato, aquilo que é dado de maneira direta 

a intuitiva, é elemento indispensável como fonte do conhecer, mas sustenta também que os 

fatos não são fonte de todos os conhecimentos e que, por si sós, não nos oferecem condições 

de "certeza".
11

 

Em oposição à teoria empirista de John Locke, a qual concebia não haver nada 

existente na inteligência que antes não tenha passado pelos sentidos, Gottfried Wilhelm 

Leibniz escreveu que nem todas as verdades são verdades de fato, havendo também verdades 

de razão, sendo a mais inegável delas a própria inteligência. Ou seja, por mais que haja 

verdades de fato como, por exemplo, a força gravitacional, há verdades provenientes 

eminentemente da razão, como a própria capacidade humana de construir um raciocínio. E 

essa verdade os fatos não conseguem explicar, demonstrando que a imanência da mente 

humana é também fonte de conhecimento. Quanto a essa concepção de inatismo e imanência 

de conhecimento na mente humana, seu maior propagador é o próprio Descartes tratado já no 

parágrafo anterior.
12

 

                                                           
10

 DESCARTES, René. O discurso do método. Trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. PLATÃO. A república. Membros do grupo de discussão Acrópolis (Filosofia) Disponível em 

http://br.egroups.com/group/acropolis/  P. 204. Para maiores considerações sobre a doutrina que concebe a 

existência de uma verdade e à dicotomia sujeito-objeto, fazemos remissão ao Capítulo 3 deste trabalho. 
11

 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19. Ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
12

 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19. Ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
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Ademais, como observa Miguel Reale, há no racionalismo uma tendência a reduzir 

as investigações sobre o real a noções cada vez mais simples e que, além de sua simplicidade 

e evidência, sejam comuns a todo espírito pensante, o que associa o autor brasileiro ao 

“inatismo” da doutrina cartesiana.
13

 Boaventura de Sousa Santos, sobre isso, aventa que o 

projeto da Modernidade é fértil em dicotomias, o que também atribui ao modelo cartesiano, já 

mencionado, de pensar a ciência moderna, a ser revisitado em tópico posterior para verificar 

sua influência na hermenêutica e filosofia jurídicas.
14

 Na racionalidade instrumental-

cognitiva, ressalta as dicotomias “sujeito-objeto” e “cultura-natureza”. A dicotomia sujeito-

objeto, inclusive já aventada em parágrafo anterior, centraliza o modelo filosófico e 

hermenêutico atualmente questionado, o que será visto no capítulo subsequente. Na 

racionalidade estético-expressiva, que traduz as mesmas aspirações da filosofia, destaca as 

polarizações “arte-vida” e “estilo-função”. Na racionalidade moral-prática, “sociedade-

indivíduo” e “público-privado”. Servem de base à sociologia do direito as dicotomias 

“Estado-sociedade civil”, “formal-informal” e “público-privado”.
15

  

É interessante observar, ainda como parte do raciocínio sugerido pelo “inatismo” 

cartesiano, que as verdades de fato dependem de comprovações empíricas por repetições de 

circunstâncias, estando, pois, sujeitas a retificações. As verdades da razão, por sua vez, 

ostentam a qualidade de certeza e, pelo fenômeno cognitivo ser inerente a qualquer ser 

humano, a tais verdades ainda se atribui envergadura universal.
16

 De todo modo, aqui é de 

grande importância destacar que o raciocínio moderno concebia profusamente a possibilidade 

de se encontrar uma verdade acabada e certa nas investigações provenientes da realidade 

externa e das categorias internas da mente.
17

 Essa ideia é afeta ao fundacionalismo, o qual 

seria a visão de que a ciência está construída sobre uma base firme de fatos observáveis, na 

filosofia da ciência, os quais estariam aptos a conduzir a uma verdade unívoca e objetiva. Tal 

ideia será retomada no item seguinte para verificar as consequências desse raciocínio diante 

da filosofia, entre elas a filosofia aplicada à teoria do direito. 

Nessa senda, sabendo-se que o fenômeno de existência de verdade unívoca em forma 

de objeto plenamente atingível invoca todo tipo de conhecimento em si – em qualquer parte 

do universo - e do próprio adquirente do conhecimento, que é a mente humana – também 

encontradiça em qualquer parte do universo -, pode-se demonstrar que há uma pretensão 

                                                           
13

 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19. Ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
14

 Cf. o item 3.2. 
15

 SANTOS, Boaventura de Sousa. O Estado e o direito na transição pós-moderna. Revista Crítica de Ciências 

Sociais, n. 30, jun 1990. pp. 13-43.  
16

 REALE, Miguel. Ob. cit. 
17

 AQUINO, Jorge. Hermenêutica jurídica. Natal, RN: KPM Gráfica, 2009. 
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universalista do racionalismo associado à Modernidade, a qual constrói um rosário de 

promessas em todos os campos científicos, atingindo níveis de promessas totalizantes. 

Contudo, uma das críticas feitas em nível epistemológico ao pensamento moderno é acerca da 

ausência de autocrítica ou a excessiva confiança nas próprias técnicas estimuladas pelo 

paradigma. Esse fenômeno é explicado por Boaventura de Sousa Santos como uma 

dominação do aspecto regulatório pelo aspecto emancipatório do paradigma: ele se 

desapercebeu de se autocriticar. “A razão que critica não pode ser a mesma que pensa”, como 

afirmou o referido estudioso lusitano, e nisso deixou a desejar o projeto da Modernidade. Esse 

estilo de pensamento era bastante útil, inclusive, aos propósitos do colonialismo 

protagonizado pelo capitalismo e que abrangia a colonização não só ante as riquezas, senão 

também ante às ideias, e que repercutia na concepção do outro enquanto objeto, não enquanto 

sujeito. Isso será mais à frente retomado.
18

 

Zygmunt Bauman, referindo-se à doutrina freudiana contributiva com a 

Modernidade, registra que a civilização moderna se constrói sobre uma renúncia ao instinto, 

sobretudo da agressividade e sexualidade. Aponta como elementos típicos da Modernidade as 

concepções de civilização – que representa a renúncia ao instinto e reúne os demais conceitos 

apresentados a seguir; de cultura – tudo o que pode ser tido como civilizado, numa referência 

parecida com uma tautologia; de beleza - que confere sublime prazer e harmonia na perfeição 

da forma para a Modernidade, mas não possui utilidade prática maior, sendo, contudo, 

valorizado pela civilização; de limpeza e pureza – o que não aparenta ser da mesma espécie 

civilizatória parece algo sujo - e de ordem – espécie de compulsão pela repetição de um 

regulamento delimitado, evitando qualquer indecisão ou hesitação em situações parecidas. A 

perspectiva nesse raciocínio é de que, se existe um suposto instinto ou predisposição à 

organização por parte do homem, ele é tão somente aparência, pois decorrente de um 

condicionamento, de um ensinamento a ser e operar assim. O homem não seria naturalmente 

tolhido e organizado, seria impelido e obrigado a tanto pela Modernidade e pela segurança 

como valor essencial que tal ideário pregava.
19

 

 Esse excesso de ordem e renúncias aos instintos do homem e suas liberdades 

naturais estariam, para Bauman, entre os mal-estares provocados pela Modernidade. O 

princípio de prazer estaria, na Modernidade, reduzido ou condicionado à medida do princípio 
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 SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. In: 
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 BAUMAN, Zigmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Trad. Mauro Gama e Cláudia Martinelli Gama. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 
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de realidade, uma vez que a liberdade foi tolhida em nome da segurança. A busca pelo prazer 

do homem, portanto, estaria diretamente ligada ao aumento da liberdade, afastando-se essa 

busca do que é imposto pela Modernidade, a qual o homem tenta relegar em algum aspecto da 

vivência. O anseio por liberdade rebelar-se-ia contra formas civilizatórias em geral e sobre 

algumas específicas em particular, já que a humanidade é desordenada por natureza, não 

sendo diferente com a Ocidental, mas mais intensa essa experiência de tolhimento com o 

ideário da Modernidade.
20

 

Nesta esteira, destaque-se que a concepção racionalista de mundo se irradia pela 

estética e pelas demais expressões humanas e, ainda, o que advém como consequência disso. 

O cotidiano passa a ser tomado por um processo de racionalização cultural e social. Oportuna, 

nesse sentido, a exposição do conceito ambivalente de cultura apontado por Miguel Reale: 

 

Ao lado, porém, do conceito pessoal ou subjetivo de cultura, como 

“aperfeiçoamento da sensibilidade e do intelecto pelo conhecimento dos 

homens e das coisas”, há outro social ou objetivo, em acepção a um só tempo 

filosófica, antropológica e sociológica, como “acervo de bens materiais e 

espirituais acumulados pela espécie humana através do tempo, mediante um 

processo intencional ou não de realização de valores”.
21

 

 

Percebe-se na Modernidade uma tentativa de submeter o mundo à pureza de um 

raciocínio ideal. E esse é o ambiente epistemológico adequado para o desenvolvimento de um 

raciocínio positivista, marcado pela crença na possibilidade de se atingir a certeza e a verdade 

na resolução de um determinado problema e consoante será desenvolvido ao longo de tópicos 

posteriores. 

Na esteira dessa ideia de pureza, Michel Foucault aponta que, no início da Idade 

Moderna, os loucos, considerados representantes da desordem e do caos, eram arrebanhados 

pelas autoridades das cidades, amontoados em embarcações e lançados ao mar como uma 

representação de limpeza pela água, de purificação.
22

 

Acerca dessa pureza moderna, veja como ela era observada por Bauman no tocante à 

ideologia do Estado nazista alemão: 

 

“A solução final Alemã”, observou a escritora americana Cintia Ozick, “era 

uma solução estética; era uma tarefa de preparar um texto, era o dedo do 

artista eliminando uma mancha; ela simplesmente aniquilava o que era 
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considerado não-harmonioso”. (...) a “questão social” cuja resposta eles 

procuravam sendo a questão da “poluição”, da obstinada presença de pessoas 

que “não se ajustavam”, que estavam “fora do lugar”, que “estragavam o 

quadro” – e, quanto ao mais, ofendiam o sendo esteticamente agradável e 

moralmente tranquilizador da harmonia.
23

 

 

A ideologia nazista buscava respaldo na biologia, na teoria evolucionista de Darwin, 

para explicar o que chamava de purificação da população. Isso porque a teoria evolucionista 

do inglês Charles Darwin propunha uma hipótese de evolução das espécies em geral através 

do nascimento de espécies favorecidas geneticamente, as quais sobreviviam às variações 

menos favorecidas geneticamente e, portanto, chegavam à idade reprodutiva e povoavam mais 

os biomas do que as espécies menos evoluídas, essas últimas tendendo a desaparecer. 

Temendo que isso fosse aplicado sem maiores critérios aos seres humanos, Darwin evitaria 

tocar na aplicabilidade de sua teoria aos humanos em seu “A origem das espécies”, o que era 

considerado abuso à dignidade humana no contexto humanista do racionalismo e, localmente 

para onde a obra foi produzida, uma ofensa à Inglaterra vitoriana. Darwin acabou, contudo, 

fazendo especificamente essa extensão em “A descendência do homem e a seleção com 

relação ao sexo”, de 1871.
24

 

O interessante é observar que o humanismo, que brotou em terreno leigo, foi adubo 

para uma revolução científica posterior – isso será retomado no tópico seguinte, 

correspondendo a movimento jurídicos do positivismo exegético e normativista, este último 

sua face cientificizada posteriormente.
25

 

De todo modo, a ideia de raça e de existência daquelas mais ou menos evoluídas 

dentro da humanidade principiou a ser foco de especulações com pretensão de ciência, típica 

do racionalismo, a partir do século XVIII, com estudos da dita antropologia física, a qual se 

dedicava a demarcar as diferenças entre raças baseadas simplesmente em características de 

fenótipo, ou seja, de formato e cores do corpo apenas esteticamente e, ainda, de características 

comportamentais. Direcionavam tais estudos para enfatizar uma suposta inferioridade dos 

negros. Lançou-se, então, as bases para o que se convencionou denominar de racismo 

científico no século XIX, ou seja, um racismo com base em critérios supostamente científicos, 

contudo patentemente infundados, bem assim com resultados manipulados, tudo com o 

objetivo de enaltecer uma suposta raça superior, a branca. 
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Desse modo, o darwinismo constituiu a porta de entrada para o inglês Francis Galton 

construir a ideia de eugenia.
26

 Embora tenha servido à ciência para compreender os 

fundamentos da hereditariedade e proporcionar o controle da proliferação de características 

degenerativas, seu uso foi deturpado não para encontrar a melhor genética da espécie humana, 

senão para diferenciar os seres humanos em supostas raças e pelo seu fenótipo, levando-se em 

conta que o fenótipo europeu, negro, asiático ou índio é completamente insuficiente em nível 

científico. Houve, destarte, o transporte da concepção de uma ciência natural, cujo método era 

de observação objetiva e coleta de dados, à realidade social, que, em verdade, nunca pôde 

viver com os mesmos compassos exatos de uma ciência natural, entendida como verdadeira 

ciência no contexto tradicional. À realidade social se incorporam valores, pois ela é fruto das 

diversas concepções morais emanadas dos diferentes grupos e ideologias respectivas. 

O projeto eugênico do Estado nazista era portentoso, grandioso e complexo. Para 

Bauman, tratava-se de uma grande ideia à qual se associava um grande crime, estando a ideia 

de pureza entre os principais “grandes crimes”.
27

 

No direito, por sua vez, essa ideia de pureza também repercute, vez que o direito terá, 

a partir dessa concepção, assimilação forçada com as ciências exatas e naturais, não admitindo 

qualquer relação de influência pelos valores inexatos e imprevisíveis provenientes da 

sociedade, a franco despeito de ser uma ciência social, como a história posteriormente 

demonstrou em revés. A exatidão exigida ao direito passa a se identificar com a sua produção 

escrita, positivada, pela característica da segurança que essa fonte escrita emana, como será 

melhor explicado adiante, no item subsequente. Ademais e por outro lado, a teoria do direito 

que era então construída passava a absorver tudo o que se justifica em razão dessa pureza, 

como a desafortunada ideia social de eugenia racial e purificação social abordada 

anteriormente, ou, de outro lado, a ausência de absorção, pelo direito a ser aplicado, de 

qualquer valor conforme já dito - e, por conseguinte, qualquer senso do maior dos valores, a 

justiça. 

Consoante já dito, a Modernidade marcou o surgimento de três grandes instituições 

na sociedade, quais sejam, o mercado, o Estado laico e o direito positivo, aí restando clara a 

relação entre direito e Modernidade. Assim, tem-se a sobreposição, promovida pelo Estado 

laico, do direito positivo aos valores metafísicos espirituais que conduziam a dogmática da 

dominação da Igreja, superando-os, conforme aventado em linhas anteriores. Essa lógica 

                                                           
26

 É importante ter em mente que esse traço ideológico da eugenia ainda não nos abandonou, mas ainda continua, 

inclusive através dos meios de comunicação,  
27

 BAUMAN, Zigmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Trad. Mauro Gama e Cláudia Martinelli Gama. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 



25 
 

superada que fundamentava a dominação da Igreja era inspirada no direito natural, que 

afirmava sua validade independentemente do direito positivo – e serviu para a fundamentação 

das “leis divinas” que a Igreja queria transmitir como dogmas. Essa ideia, como típica da 

evolução da teoria do direito, será melhor desenvolvida no tópico subsequente.
28

 

Assim, com o Estado moderno, laico, dissolve-se a sociedade medieval e se 

presencia uma crescente positivação do direito. Afirma Saavedra, ainda, que a dominação 

passa a adquirir sua legitimidade através da legalidade, o que carrega um aspecto tautológico 

visto principalmente na teoria de Niklas Luhmann, quando afirma que, com a ascensão da 

Modernidade, o direito se diferencia na forma de um sistema autopoiético, ficando o sistema 

jurídico cego ao político e passando a enxergar apenas a partir de seu código interno e 

autorreferencial, “legal-ilegal”.
29

 A justiça, assim, acaba-se transformando num valor interno 

e legitimado por qualquer conteúdo estatal, podendo até mesmo os princípios – que aqui 

compreendem-se como princípios gerais de direito, decorrentes da mera lógica, e não 

princípios fundamentais, decorrentes de imperativos éticos conforme detalhado no tópico 

subsequente - serem enxergados como um critério criado para autoaplicação. Isso também, 

por ser mais afeto à teoria do direito, será trabalhado no tópico subsequente.
30

 

Assim, para a hermenêutica e, sobretudo, aquela atrelada ao direito, a solução de 

casos difíceis, para os quais não há uma regra previamente posta e determinada – os 

conhecidos “hard cases” –, torna-se praticamente impossível diante do sistema positivista, 

que não reconhece suas lacunas técnicas, as quais, apesar disso, existem. Falta a esse sistema 

positivista uma relação intrínseca entre direito e moral, a única capaz de solucioná-los, como 

é intenção do próximo tópico tratar mais profundamente.  

Além dos percalços já expostos, em meados do século XIX, esse ideário 

paradigmático iniciou uma interação diferente com o modelo político do capitalismo que 

marcou o início de sua derrocada. A emancipação prometida pelo paradigma moderno – como 

uma das funções de qualquer paradigma, contudo exacerbada por esse em especial -, 

consoante já se disse, ficou escanteada e restou apenas a promessa de estabilização – a outra 

função dos paradigmas. Esse fracasso, contudo, é atribuído por muitos pensadores, 

representados aqui por Horkheimer e Adorno, da Escola de Frankfurt, como devido ao 

capitalismo, por consistir em um modelo irracional que tornou insustentável o paradigma 

moderno. Perceba-se que esse é um motivo diferente e, por que não, complementar àqueles já 
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expostos – devidos, os anteriores, à própria natureza do ideário, diante da ausência de 

autocrítica revitalizante ou de preocupação estético-formal excludente, portanto motivos 

internos. Tais pensadores frankfurtianos enxergam, de outro lado e por um viés externo, a 

fragilidade do modelo moderno: a de que o capitalismo despotencializa essa capacidade do 

pensar crítico que o racionalismo da modernidade tenta organizar e a que busca dar vazão.
31

 

Tem-se aí a estabilização de algo com o qual a sociedade está insatisfeita: o 

capitalismo, e com o auxílio enganoso dos avanços técnicos inspirados por um modelo 

filosófico que experimentava uma nova realidade e tinha seu aparato de categorias teóricas 

utilizado com um fim perverso. O que é pior: o racionalismo respondeu exitosamente ao 

intento de sustentar o capitalismo no centro do poder. Configura-se, assim, mais um fator da 

crise do paradigma da modernidade, além das críticas internas à própria construção da 

concepção moderna feita acima. A humanidade, que não tem como fugir da realidade 

capitalista que se abate sobre ela, tem de encontrar novo referencial paradigmático para 

solucionar seus problemas.  

Nessa senda, é necessário observar que as influências sofridas pelo modelo 

econômico-político atual, o capitalismo, estão mais imiscuídas e espraiadas nas técnicas de 

produção utilizadas pela sociedade do que se pode perceber de imediato. Segundo Jurgen 

Habermas, Herbert Marcuse, ao trabalhar sua teoria crítica da sociedade industrial, alertava 

para a ampliação de setores sociais submetidos a padrões de decisão racional no contexto da 

sociedade industrializada – processo chamado de “racionalização” por Max Weber, cujas 

ideias Marcuse criticava -, ia além da própria seleção, escolha e padronização de tecnologias 

favoráveis a manutenção do modelo, o que por si só já ia, em verdade, de encontro ao que se 

poderia conceber como racional. Em verdade, para Marcuse, além dessa escolha da tecnologia 

e dos sistemas que já subtraía a sociedade à reflexão, em prol da padronização que facilmente 

percebemos ao nosso redor, o próprio conceito “razão técnica”, cunhado por Max Weber, 

seria uma ideologia. Assim, não apenas a aplicação da técnica, mas já a própria técnica é 

dominação de natureza metódica, científica, que é dominada e que termina por dominar 

também, ou ser utilizada para dominação. Não é apenas de maneira acessória, a partir do 

exterior, que são impostos à técnica fins e interesses determinados, existindo uma intervenção 
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na confecção do próprio aparato técnico. Por esse motivo, Marcuse dirá que a técnica é um 

projeto histórico-social.
32

 

Sobre a mesma problemática, argumenta Theodor Adorno, pertencente à Escola de 

Frankfurt, contudo entendendo que a técnica em si não é corrompida, mas meramente 

utilizada para corromper: 

 

Os clichês seriam causados pelas necessidades dos consumidores: por isso 

seriam aceitos sem oposição. Na realidade, é por causa desse círculo de 

manipulações e necessidades derivadas que a unidade do sistema torna-se 

cada vez mais impermeável. O que não se diz é que o ambiente em que a 

técnica adquire tanto poder sobre a sociedade encarna o próprio poder dos 

economicamente mais fortes sobre a mesma sociedade. A racionalidade 

técnica hoje é a racionalidade da própria dominação, é o caráter repressivo da 

sociedade que se auto-aliena. Automóveis, bombas e filmes mantêm o todo 

até que seu elemento nivelador repercuta sobre a própria injustiça a que 

servia. Por hora a técnica da indústria cultural só chegou à estandardização e 

à produção em série, sacrificando aquilo pelo qual a lógica da obra se 

distinguia da lógica do sistema social. Mas isso não deve ser atribuído a uma 

lei de desenvolvimento da técnica enquanto tal, mas à sua função na 

economia contemporânea.
33

 

 

Para Boaventura de Sousa Santos, por sua vez, a Modernidade encerra em si diversos 

aspectos positivos que foram sendo alijados e diminuídos pela sistemática excludente do 

modelo capitalista. Entende o pensador de origem lusa que a modernidade é mais e menos do 

que se pensa. Menos em função de ser um paradigma ocidental, não universal, a despeito de 

suas pretensões universalizantes um tanto exitosas; mais porque as suas tradições e dimensões 

excedem o que lhe é consagrado, sendo a construção do cânone moderno um processo de 

marginalização, supressão e subversão de epistemologias, tradições culturais e opções sociais 

e políticas alternativas em relação às que foram nele incluídas. É possível notar que isso está 

ligado à concepção de pureza proposta pelo ideário moderno e já exposta anteriormente. 

Seja como for, é assente entre os que estudam o fenômeno representado pelo 

encontro entre a racionalidade universalizante da filosofia da ciência moderna e as 

necessidades de tecnologias padronizadoras do atual modelo capitalista a existência de uma 

parceria bem-sucedida entre ambos, a despeito do exposto acima quando mencionado o 

processo de diminuição da capacidade reflexiva, no sentido de deixar a sociedade necessitada 

de manter o próprio modelo, não vislumbrando as possibilidades sequer de criticar as grandes 

correções precisadas. 
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Esse pensamento parece familiar ao estudioso do direito, não à toa. Como é 

amplamente sabido, o direito é uma tecnologia – e, inclusive, é uma dessas tecnologias a que 

se referem os pensadores acima -, a qual desagua em normas produzidas de maneira uniforme 

à sociedade à qual se destina, sendo positivada com mais ou menos detalhamentos, de acordo 

com o modelo de regras e princípios escolhido pela sociedade, por sua vez sob a influência de 

correntes filosóficas que atenderam às expectativas do modelo social de alguma forma. Cabe-

nos o questionamento de “se” – na verdade, de “até que ponto” – a tecnologia jurídica – e, 

entrementes, o direito processual - apresenta cicatrizes ou abandona desapercebidamente fios 

soltos com sinais da influência ideológica meramente mantenedora do status quo, afastando-

se do que realmente seria sua finalidade precípua – no mínimo a mais nobre -, a saber, a 

finalidade de controlar a sociedade da forma mais igualitária e promotora de liberdade, como 

finalidade que se foi delineando ao longo do desenvolvimento do ideário humanista ocidental. 

Diante de todas essas falhas, para alguns estudiosos, a sociedade vive um momento 

de reformulações em suas bases mais profundas. Como afirma Zygmunt Bauman, há novo 

paradigma em cuja ordem está a desregulamentação. Não significa que a Modernidade tenha 

sido abandonada, mas sim que existe uma ordem para que se busquem os ideais modernos 

mediante a espontaneidade, desejo e esforço individuais. Isso porque os homens e mulheres 

trocaram um pouco de suas possibilidades de segurança, prometida pela Modernidade, por um 

quinhão de felicidade.
34

 E ainda, em contraponto ao que a ideia devastadora de pureza trouxe 

diretamente a algumas sociedades, por um quinhão de justiça, pela inserção de valores na 

asséptica visão purista sobretudo no mundo jurídico, como no próximo tópico se delineia mais 

detidamente. 

A concepção fundacionalista, relacionada à proposta da Modernidade consoante já 

dito, teve suas bases questionadas pela pós-modernidade. Passava-se a questionar a 

credibilidade de uma concepção que admite a existência de uma verdade fora do ser 

cognoscente, que adquire o conhecimento, que poderia ser acessada de modo neutro e pleno 

por meios de métodos indeléveis. Como destaca Jorge Aquino, hodiernamente, nem mesmo 

as ciências naturais têm coragem de fazer tais afirmações, mas pelo contrário, a marca da 

ciência atualmente é sua “biodegradabilidade”.
35

  

As consequências disso na filosofia e na teoria do direito, como prometido, serão 

sentidas com maior detença no tópico subsequente. Contudo, destaque-se desde já que a pós-
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modernidade questiona o universo moderno da certeza e da segurança, aliados, no direito, ao 

principal elemento técnico que responde ao valor segurança, a saber, o direito positivo. Como 

consequência, a aplicação do direito levará em conta uma sistemática engessada com sua 

aplicação mediante mero raciocínio subsuntivo, alheio a qualquer crítica de conteúdo, 

extremamente danoso ao valor justiça. Problemas como o pluralismo e a globalização com 

massificação de ideias, a desigualdade social, esses como os principais na atualidade, não 

conseguem ter uma resposta adequada se pensada a aplicação de normas de controle social de 

mora meramente subsuntiva e arriscadora da justiça. 

Esse fenômeno de incertezas está associado, inevitavelmente e desde antes das 

catástrofes humanitárias já referidas, ao termo pós-modernidade. Boaventura de Sousa Santos 

destaca a vertigem e o desassossego da atualidade, atribuindo-as à convivência cotidiana e 

confusa entre o determinismo e o indeterminismo, que são os paradigmas, respectivamente, da 

modernidade e da pós-modernidade, e não à chegada cronológica de um novo século.
36

 

Ante a essas necessidades valorativas anunciadas da sociedade, não se pode olvidar 

essa suposta mudança de paradigma presente na própria sociedade e no seu desassossego 

mencionado: a pós-modernidade. Considerando que ela foi a grande base de diversas 

proposições desde o âmbito da estética, passando pelo seio da filosofia e chegando até as 

repercussões no ambiente social, político e econômico – porque com eles estabelece uma 

relação de mútua influência -, sua relação com a necessidade da própria mudança de 

paradigma, acima mencionada, merece grande atenção. Sua relação com o direito, sobretudo, 

já é bem evidenciada, partindo-se do mesmo princípio de que o ideário do Iluminismo e seu 

racionalismo influenciou as transformações sociais e jurídicas a partir do século XVIII. 

Segundo Boaventura de Sousa Santos, que percebe a pós-modernidade como objeto 

de estudo, há uma transição que apresenta duas dimensões principais: a epistemológica e a 

societal. A transição epistemológica, de ordem científica como o próprio nome indica, opera 

sobre o paradigma da ciência dita moderna em direção ao paradigma posterior dito pós-

moderno, que o referido autor chama de “paradigma de um conhecimento prudente para uma 

vida decente”, aludindo-se às falhas éticas do modelo moderno, já trabalhadas. A transição 

societal, por sua vez, compreenderia, para o autor em questão, a transição do paradigma social 

dominante - a saber, a sociedade patriarcal moderna, o consumo individualista e 

mercadorizado, o desenvolvimento excludente, entre outros -, rumo ao paradigma ou o 
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conjunto de paradigmas cujas manifestações ainda não são totalmente conhecidas, 

característica que atribui à pós-modernidade.
37

 Ambos os paradigmas, Modernidade e pós-

modernidade, promovem repercussão na ciência e na prática social, recordando-se sempre que 

ambas são intimamente ligadas, sobretudo no caso da teoria do direito. 

A pós-modernidade surge, conforme já introduzido, como o paradigma de 

contraponto à modernidade, merecendo cuidadosa análise científica o seu conteúdo. O jurista 

Marco Felix Jobim a identifica como um “pós-mundo posto pelo homem sem pressupostos 

históricos condicionadores”. Em verdade, como alerta Jorge Aquino, quando se rata de pós-

modernidade não se diz de um movimento organizado que tem data de fundação e uma 

liderança mundial, residindo aí, talvez, boa parte dos medos que essa linha conceptual venha 

despertando. Jorge Aquino identifica a pós-modernidade com a sensação de que a 

modernidade está irremediavelmente esgotada.
38

 

O paradigma sugerido pela pós-modernidade sugere não se saber hoje o que se 

esperar do amanhã, diferentemente de como era sabido na Modernidade. As incertezas, assim, 

viram rotina do ser humano. A liberdade da pós-modernidade é construída em contraponto à 

segurança da Modernidade, pelo que sua própria terminologia acusa. Diversos já foram os 

trabalhos que se dedicaram ao assunto. Marshall Bermann assim observa: 

 

(...) os pós-modernistas afirmam que o horizonte da modernidade está 

fechado, suas energias estão exauridas – em outras palavras, que a 

modernidade acabou. O pensamento social pós-modernista vê com desprezo 

todas as esperanças coletivas de progresso moral e social, liberdade 

individual e felicidade pública, que nos foram legadas pelos modernistas do 

Iluminismo setecentista. Essas esperanças, segundo os pós-modernos, se 

revelaram falidas, na pior delas máquinas que promoveram a dominação e 

uma escravização monstruosa.
39

 

 

Não é à toa, portanto, que se pronuncia Gianni Vattimo, filósofo italiano referencial 

no tema, afirmando que a experiência pós-moderna é caracterizada por uma concepção de 

“fim da história”, muito influenciada pela fenomenologia de Hegel e pelo niilismo de 

Nietzsche. Propõe, assim, um estudo que liga as conclusões da reflexão de Nietzsche e de 

Heidegger, referindo-se à construção nietzscheana do eterno retorno à problemática 

heideggeriana do ultrapassamento do positivismo em direção à metafísica. Alerta o teórico 

para que nem sempre coerentes teorizações do pós-moderno adquirem rigor e dignidade 
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filosóficas, consoante já alertado desde o início deste tópico. Contudo, como afirma, “as 

intuições filosóficas de Nietzsche e de Heidegger se caracterizam de maneira definitiva como 

irredutíveis à pura e simples Kulturkritik [em tradução livre, crítica ou reflexão sobre a 

cultura], que percorre toda a filosofia e a cultura do início do século XX”.
40

 Para o autor, o 

passo decisivo para efetuar uma conexão entre Nietzsche e Heidegger é o próprio “pós-

modernismo”, no qual o prefixo “pós” significaria uma espécie de contraponto ante à herança 

de pensamento europeia. Para isso, Vattimo destaca a importância de um resgate histórico 

com a seguinte indagação retórica: “Por que deveria ser importante para a filosofia (...) 

estabelecer que estamos na modernidade ou na pós-modernidade e, em geral, definir nossa 

própria posição na história?”
41

 Essa importância já se busca demonstrar desde o início do 

tópico, a partir do momento em que se traçaram dois grandes paradigmas e se disse, desde 

então, da forte influência deles para as ciências e sociedade. 

A pós-modernidade, então, consiste em projeto ideológico multidisciplinar, tal como 

a Modernidade, e que intenta fazer frente a todos esses mal estares e defeitos ocasionados 

pelo projeto moderno. Sua consolidação como defesa uniforme não é pacífica – assim como 

se pôde mostrar quanto à Modernidade, por óbvio algo de se esperar diante de projetos de 

tamanha enormidade -, contudo há quem faça alusão à década de 70 do século XX. 

Suas bases, conforme afirma Jurgen Habermas – o qual acaba trabalhando o tema 

pela influência que exerce sobre os seus estudos humanistas -, são lançadas fortemente a partir 

dos ataques feitos de forma contundente ao projeto moderno. 

 A pós-modernidade, no campo político-econômico – e, inevitavelmente, social -, é 

referencial às reconfigurações ocorridas quando da transferência do poderio econômico e 

político a novas funções geradoras de capital. Tal modificação é devida, nesse plano, à fase 

especulativa do capitalismo, o qual conferiu valor virtual ou financeiro às coisas – e não pela 

simples oferta e demanda do que era concreto enquanto excedente de produção -, inclusive à 

própria moeda, e a novas atividades como os serviços, descentralizando o poder econômico da 

configuração plana e formal dos donos de fatores e excedentes de produção, topo das camadas 

à época do capitalismo comercial, e passando o grande controle, agora transnacional, aos 

grandes centros financeiros. A partir daí, todas as dinâmicas sociais foram sendo modificadas, 

passando a sociedade de algo polarizado entre basicamente duas classes – a exemplo das lutas 
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de classes entre proletariado e donos de indústrias do início do século XX – a uma sociedade 

plural. 

Consoante é cediço, o período em que a ideia de pluralidade começou a se 

desenvolver de modo mais marcante, durante o século XX, foi iniciado a partir do final da 

década de 60 e início da década de 70. Isso porque em tal período ocorria a revolução 

estudantil e ganhavam força os movimentos de minorias – de grupos em relação aos quais, 

independentemente do número de integrantes, havia opressão social -, a saber, as mulheres, os 

negros, os homoafetivos entre outros - em cada contexto particular ao largo das nações -, 

inegavelmente fruto das reflexões críticas provocadas pelas grandes dores humanitárias 

sofridas durante a Segunda Grande Guerra. As quais não cessaram até hoje, agravando-se. 

O valor justiça se agigantou e as liberdades dos grupos foram penalizadas, pois se 

pisa no terreno da pluralidade, ainda novo, com atenção ao que é necessário, nem sempre 

acertando ante à suficiência ou a necessidade. Percebem-se, aí, características como a 

fragmentariedade, a dispersão e a relatividade. Contrariam, portanto, a perfeição de raciocínio 

do racionalismo. 

Acontecimento que potencializou tais características da pós-modernidade foi a 

revolução informacional e a mundialização da cultura, em que todos têm acesso à rede de 

comunicação e, consequentemente, é dada vazão a todas essas tendências plurais. Resultado 

imediato disso é a descolonização do raciocínio e o espaço para teorias não decorrentes do 

centro europeu e americano de cultura e ciência, surgindo espaço para a celebração de outras 

culturas e a voz para a ciência desenvolvida, por exemplo, em países latinos, a exemplo das 

influências latinas no raciocínio jurídico do neoconstitucionalismo visto no tópico seguinte.
42

 

Nesse contraponto entre Modernidade e pós-modernidade, as críticas à pós-

modernidade partem de sua própria definição rabiscada acima. Veja-se: 

 

Os mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de segurança que 

tolerava uma liberdade pequena demais na busca da felicidade individual. Os 

mal-estares da pós-modernidade provêm de uma espécie de liberdade que 

procura do prazer que tolera uma segurança individual pequena demais. [...] 

Sem dúvida: liberdade sem segurança não assegura mais firmemente uma 

provisão de felicidade do que segurança sem liberdade.
43
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 Por outro lado, é possível entender que um movimento inverso também ocorre em relação a essa 

mundialização da informação: o da imposição mais acessível dos antigos colonizadores sobre colonizados. O 

contrafluxo mostrado no texto, de descolonização, contudo, parece ser mais forte. 
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O que se quer indicar é que a pós-modernidade mais parece, para além de se libertar 

das correntes da segurança escravizadora, um momento de êxtase e abismamento ante às 

incertezas provocadas pelas rápidas e surpreendentes mudanças que as últimas revoluções 

sociais e científicas, imprevisíveis, provocaram e provocam no comportamento cultural da 

sociedade. Afirma o jurista Marco Felix Jobim que as certezas se esvaíram e que não se sabe 

hoje o que se espera do amanhã, diferentemente de como era sabido na Modernidade. 

Consoante continua, as incertezas tomam conta do dia a dia, e isso vai se tornando cada vez 

mais corriqueiro para o ser humano, que acaba achando ser completamente normal viver 

dessa forma.44
 

Contudo, uma postura conformista não é a ideal, ainda que se desconfie fortemente 

da ausência de uma saída otimista como o faz a pós-modernidade, sobretudo no âmbito das 

ciências sociais. As problemáticas maiores surgem a partir daí: quando não se conciliam os 

homens na apreensão de tais valores - recuperando-se a acepção objetiva e moderna de cultura 

de Miguel Reale mencionada anteriormente - por problemas de compreensão ou por desvios 

de finalidades. E a pós-modernidade oferece esses riscos. Contudo, o que se objetiva é 

utilizar, da pós-modernidade, a proposta de questionamento e crítica das próprias bases da 

tecnologia e institutos da sociedade e, mais precisamente, do direito – especificamente, neste 

estudo, institutos de direito processual -, construídas tais tecnologias jurídico-sociais muito 

provavelmente com a técnica racionalista e cartesiana da modernidade. 

Assim, neste estudo problematiza-se a apreensão do significado para além do texto 

da lei, cuja ausência de crítica pode, tranquilamente, a depender do perfil da sociedade 

específica de que se trate, ser agravado pelos eventuais desvios de finalidades efetuados pelos 

grupos dominantes, como é proposta deste estudo, após devido embasamento crítico e 

linguístico, investigar com um instituto jurídico específico. 

Esse risco de dominação é intensificado pelo contexto atual, de universalização dos 

hábitos, uma vez que o alcance dos desvios passa a ser global e com técnicas uniformizadas 

cada vez mais alienantes. Essa universalização é desenvolvida no rastro da globalização 

econômica e política do modelo capitalista, alimentado esse quadro pela lógica do 

hiperconsumismo, produzida, por sua vez, pelo próprio contexto globalizante, em uma espécie 

de ciclo vicioso. Assim, está montado o cenário em que se distancia cada vez mais a grande 

massa do real significado de sua vivência em sociedade, grande parte das vezes sendo 

induzida de maneira ilegítima por grupos dominantes econômica e politicamente. 
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É possível apontar, ainda, a revolução informacional como fator eminentemente 

agravante, antes imprevisível que fosse ocorrer e conduzir de modo tão arraigado os passos 

sociais. Ela é o “carro-chefe” das revoluções tecnológicas, de impossível retorno e futuro 

imprevisível, contribuindo, em seu lado negativo, para edificar a padronização das opiniões e 

incentivar a relegação do esforço de raciocínio em prol de identificar os problemas 

regionalizados e localizados em que se vive, ou ainda os globais de maneira mais 

intensamente crítica. Tem-se, aí, uma ressignificação da relação do homem com o tempo, 

valor de grande importância numa era em que se preza, no contexto do direito e das 

instituições estatais e auxiliares de Justiça, pela efetividade da prestação jurisdicional. Gianni 

Vattimo, acerca da revolução informacional, afirma que a experiência não apenas da ameaça 

de uma bomba atômica, senão também e sobretudo da técnica e desse sistema da informação, 

conferem uma espécie de imobilidade realmente “não-histórica” ao curso da humanidade.
45

 

Portanto, percebe-se que as características mais salientes da sociedade da pós-

modernidade – globalidade, pluralidade e dinamismo - relativizam e modificam a relação do 

homem com as duas maiores grandezas com as quais já teve de lidar: tempo e espaço. O 

rápido vencimento do espaço, seja por meio das tecnologias de locomoção, seja por meio das 

de comunicação, por sua vez, transforma-se em uma questão de tempo, paradigma formal que, 

portanto, passa a ser o mais abrangente, juntamente com as demais exigências materiais 

respeitantes, sobretudo, ao desenvolvimento otimizado das potencialidades do homem. 

É necessário registrar, nesse contexto, que existem particularidades a ser observadas 

em cada época e em cada região, sendo um fator de verificação de grande importância para a 

adequação do pensamento despendido pelo cientista jurídico. Não são todos os países que 

lidam de maneira menos complicada com a pós-modernidade.
46

 Isso em função de existir um 

descompasso temporal, um atraso, na vivência dos conceitos. Como afirma Cristina Ternes 

Dieter, acerca do confronto entre pós-modernidade e modernidade, “estamos com os pés na 

pós-modernidade, mas com as nossas ‘bagagens e mochilas’ na modernidade, em outras 

palavras, nos encontramos num presente avançado que ainda não cumpriu com as suas metas 
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do passado”.
47

 Além dessa ressalva, é interessante mencionar a explicação que fornece 

Habermas, no sentido de que uma ininterrupta modernização “social” autossuficiente destaca-

se dos impulsos de uma modernidade “cultural” que se tornou aparentemente obsoleta, pois 

ela opera apenas com as leis funcionais da economia e do Estado, da técnica e da ciência, as 

quais se fundem em um sistema pretensamente imune a influências. Há um descompasso 

entre o que a modernidade ainda tenta trazer e o que as estruturas da sociedade e da ciência 

absorvem dela. Isso porque, como admitem alguns, tudo o que dizia respeito ao paradigma 

moderno já se exauriu. É necessária a disposição para seguir em frente e estabelecer uma 

comunicação com o paradigma da pós-modernidade.
48

 

No tocante ao Brasil, por sua vez, localidade metodologicamente escolhida para o 

presente trabalho, consiste em um país de (re)democratização recente e de capitalismo, por 

sua vez, tardio. Isso significa um duplo atraso: em primeiro lugar, em virtude de ser novel o 

regime democrático, por uma estagnação política que impediu o desenvolvimento do 

ambiente democrático e de todos os fatores positivos, prévios e posteriores, que rodeiam o seu 

florescimento; em seguida, em função de ser um país de capitalismo tardio, o qual, além 

disso, ainda se fez colônia explorada para os desenvolvimentos dos demais países condutores 

das revoluções industriais, algo que atrasou o seu desenvolvimento, sobretudo diante dos 

modelos constitucionalistas liberal e social pelos quais já passaram os países considerados 

desenvolvidos, enquanto que países como o Brasil, que apresenta esse duplo acervo fático, 

pelo que considera a doutrina mais abalizada, ainda sequer atingiu em plenitude a fase do 

capitalismo social. 

No âmbito da relação entre sociedade e direito, é possível identificar as raízes desse 

descompasso com a seguinte narrativa acerca das instituições estatais de justiça: 

 

Há algum tempo, tive a sorte de assistir, em Londres, a algumas audiências 

judiciais de tribunais civis e penais (...) uma grande simplicidade e confiança 

entre o juiz e os advogados (...) quando os advogados falam, o juiz ouve com 

deferência. (...) O advogado faz alguma objeção, respeitosamente. Mas o juiz 

diz: ‘Já compreendi tudo: é o suficiente para que eu possa decidir’; e 

imediatamente pronuncia oralmente sua sentença, ditando os motivos desta 

para a taquigrafa. Tudo isso pode levar uma meia hora, e se passa ao processo 

seguinte. Esse mesmo sentido de simplicidade e de fé do homem no homem 

foi experimentado por mim assistindo a uma sessão da Câmara dos Comuns.  
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(...) contrasta singularmente, se não estou enganado, com aquele sentido, 

poder-se-ia dizer, de ‘cordial desconfiança’ no qual se inspiram, na Itália, 

todas as relações da vida pública. 

Uma das razões do mal-estar da vida parlamentar na Itália é exatamente esta: 

a impossibilidade de um diálogo prolongado e confiante entre deputados de 

partidos contrários, e esta prevenção recíproca, pela qual, quando se levanta 

para falar um deputado da oposição, os da maioria têm o dever de não seguir 

suas palavras, pois, ainda que sustente uma tese aceitável e sábia, há que se 

rejeitá-la porque vem daquele lado.
49

 

 

O autor quer demonstrar em sua narrativa e reflexão que predomina, culturalmente 

em seu país, a Itália, um sentimento de desconfiança mútua ante à atuação do Poder 

Judiciário, o que, conforme continua a mencionar, ocorre ainda entre o fisco e o cidadão;  

Quanto a essa última observação feita pelo autor no texto citado, acerca do 

comportamento parlamentar, é com o que se identifica a dinâmica de funcionamento das casas 

parlamentares aqui no Brasil, a partir do momento em que não se busca um entendimento 

comum, senão aliados à situação para atingir um mínimo de governabilidade. Demonstração 

disso é a possibilidade de impeachment que vive institucionalmente a autoridade máxima do 

Poder Executivo brasileiro, cujo ponto inicial de sua derrocada foi a dificuldade de 

“governabilidade”, utilizado tal termo como sinônimo de posse de aliados no parlamento 

como condição mínima para aprovar normas que implementem as políticas e diretrizes 

traçadas pelo governo do período. 

Essa é a borda inicial do problema. A ele está associada a variabilidade e 

instabilidade, atualmente e em tempos pós-modernos, das legislações votadas em parlamento. 

 

Entre protestos e discussões, o Estatuto da Família foi aprovado por uma 

comissão especial de deputados na Câmara na tarde desta quinta-feira. O 

texto define como família apenas a união entre homem e mulher, o que 

exclui a união homoafetiva de direitos como herança, guarda dos filhos e a 

inclusão do(a) parceiro(a) em planos de saúde, dentre outros direitos. 

O próximo passo agora será a votação de quatro destaques (pontos mais 

sensíveis do texto) que não foram votados  por falta de tempo. Como a 

proposta tramita em comissão especial em caráter terminativo, ela, quando 

terminada, poderia ir direto ao Senado, sem precisar passar pela votação na 

Câmara. Mas os deputados prometem fazer o possível para barrar esse 

projeto ou adiar a sua votação 

(...) 

Não foi o único embate da semana entre deputados conservadores e a 

bancada ligada à defesa dos direitos humanos e de minorias. Na terça-feira, 

seria votada em outra comissão, a de Constituição de Justiça e de Cidadania, 

mais um projeto de lei impulsionado pela ala conservadora da Câmara dos 

Deputados: O PL 5069/2013, que restringe drasticamente o atendimento pelo 

Sistema Único de Saúde às vítimas de estupro. 
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"Conseguimos tirar da pauta esse projeto monstruoso de Eduardo Cunha", diz 

Erika Kokay. "Aprovamos uma audiência pública que, enquanto não for 

realizada, o PL não pode voltar para votação". Segundo a deputada, a 

audiência deve ser realizada na próxima semana.
50

 

Ou ainda: 

 
Nos mais de quatro anos entre sua derrota para Dilma Rousseff e sua posse 

no Senado, Serra não teve cargos executivos ou legislativos. Ficou, 

portanto, sem poderes para assinar decretos, portarias ou mesmo propor 

diretamente alterações em leis. Depois de todo esse hiato político e 

exatamente um mês depois de ser empossado senador da República, Serra 

apresentou um projeto de lei complexo, que claramente pode beneficiar 

empresas de saneamento controladas pela empreiteira. 

Foi seu segundo projeto de lei – o primeiro propunha adoção de voto 

distrital em cidades com mais de 200 mil eleitores. O tucano queria, 

expressamente, garantir vantagens fiscais para as companhias do setor. O 

objetivo, argumentou ele no projeto, era impulsionar investimentos, 

visando a universalização do acesso ao serviço pela população. No papel, a 

intenção é bastante nobre. Mas, naquele momento, o país já passava por 

problemas econômicos justamente por, entre outros fatores, excesso de 

incentivos fiscais a determinados setores.
51 

 

Tem-se uma pluralidade cada vez maior das necessidades de representação e, por 

conseguinte, mais variadas são as possibilidades de resultados, inclusive se for considerado 

que a democracia brasileira não é de alto impacto, por ser negligente em proporcionar 

ambiente favorável ao desenvolvimento das potencialidades do ser humano. Ao contrário, 

como uma democracia de baixo impacto, associa a ideia de governo democrático àquele 

cunhado por Boaventura de Sousa Santos, relacionado à ideia formal de representatividade e à 

alçada dos respectivos representantes através do voto.
52

 

 Isso, por sua vez, envolve aspectos seculares de dominação dos grupos através do 

conteúdo das legislações aprovadas – em épocas anteriores, legislações com características de 

sociedade patriarcal beneficiadora de grandes grupos agricultores, por exemplo. A ela está 

associada a variedade e profusão de normas em um único texto constitucional e, como 

repercussão do mesmo estilo, às legislações  

Os países de cultura latino-americana, ou mais precisamente a Europa Continental 
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entral e do Sul, que possuem assimilação nas bases culturais
53

, apresentam todos uma 

característica de dificuldades em superar o que se vai chamar de cultura da pessoalidade, afeta 

ao patrimonialismo, conforme se trata em 4.2. 

É relevante mencionar, então, como contraponto à recepção da pós-modernidade, a 

existência de “Estados modernos subdesenvolvidos”, os quais, no campo da teoria jurídica, 

são acompanhados de três facetas tradicionais, quais sejam, ascensão da lei – em sentido 

amplo, formal e material - em detrimento das demais fontes do direito; a pretensão de 

monopólio pelo Estado da produção de normas jurídicas e a positivação do direito, 

significando o estabelecimento de normas jurídicas por decisão legal. Destaca João Maurício 

Adeodato que as variantes do positivismo, ao qual recorre o Estado moderno, têm dificuldade 

em articular uma teoria da justiça, conforme é característica da pouca comunicação – ou 

nenhuma – entre direito e moral na concepção positivista.
54

 

Os Estados modernos subdesenvolvidos estariam na órbita do capitalismo periférico, 

possuindo cada país sua peculiaridade, pelo que entende Adeodato ser impossível uma teoria 

uniforme para tanto, apesar de ser possível, em contrapartida, perceberem-se características 

comuns aos países de terceiro mundo. A peculiaridade dos Estados modernos 

subdesenvolvidos seria a existência de um direito alternativo, paralelo ao Estado, diante de 

variedades tão diametralmente opostas como, por exemplo, regiões amplamente 

industrializadas versus regiões com “estrutura agrícola medieval” dentro de um mesmo 

território de um país que, por essas, é considerado subdesenvolvido.
55

 Do que se tira ser o 

conceito de desenvolvimento de natureza econômica. 

Boaventura de Sousa Santos, que empreende a tentativa de construir uma teoria 

crítica pós-moderna, afirma, conforme já mencionado anteriormente, que o projeto pós-

moderno se diferencia do moderno por iniciar pela crítica epistemológica ao próprio 

conhecimento. No projeto da pós-modernidade, diferentemente do que se disse sobre a 
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modernidade, conhecer é reconhecer o outro e progredir no sentido de elevá-lo à condição de 

sujeito, ao que Boaventura de Sousa Santos designa solidariedade.
56

 

Esse novo conceito, de pós-modernidade, repercute inevitavelmente nas antigas 

teorias do direito, nesse viés de resgate e comparação históricas - contudo não historicista. Os 

enfoques serão as teorias do direito em suas abordagens constitucional e processual, visitadas 

diante dos paradigmas filosóficos sugeridos pela modernidade positivista – relacionada à 

excessiva valorização da consciência de si pelo paradigma da subjetividade – e pela pós-

modernidade minimamente constitucionalista – relacionada à proposta intersubjetiva, já 

mencionada anteriormente e relacionada a Heidegger, citado por Vattimo.
57

 

Em suma, o que se buscou aqui destacar foi a existência de fenômenos cognitivos 

multidisciplinares e complexos tão influentes que é possível alçá-los à categoria de 

paradigmas, um deles pacificamente aceito, a Modernidade, e outro, parcialmente aceito, a 

pós-modernidade. A Modernidade, com a consciência entregue ao homem de si e de sua 

certeza pensante, legou o rigor no modus operandi das ciências, naturais ou humanas, 

edificando a concepção de ciência.  

Para as ciências humanas, essa rigidez trouxe consequências um tanto negativas, 

como a visão positivista extrema e asséptica, levada a cabo por governos mal-intencionados, o 

que foi transmitido para a própria ciência e tecnologias do direito. Isso se deu por falta de 

autocrítica no fazer ciência, o que foi trazido com a proposta de metalinguagem, 

desconstrução e questionamento da realidade trazida pelo paradigma subsequente da pós-

modernidade. Para o direito, por sua vez, essa proposta pós-moderna acaba o aproximando de 

um rompimento com a rigidez pura da Modernidade e permitindo aos juristas beber da fonte 

das demais ciências, deixando, sobretudo, os valores entrarem nos domínios jurídicos, 

fenômeno salutar para a ideia de neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo 

que logo mais se constrói. 

É necessário ponderar, nesse contexto, que existem países os quais lidam melhor 

com a liberdade proposta pela pós-modernidade, nações essas nas quais existe o fator cultural 

relacionado à confiança nas pessoas e, sobretudo, nas autoridades que lidam com o direito, 

seja confeccionando-o ou o aplicando. Isso não ocorre com facilidade em países com cultura 
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latina, mas com menos dificuldade em países com cultura anglo-saxônica. Para os países com 

cultura latina, o fator segurança, presente na Modernidade – e em todas as suas 

consequências, inclusive jurídicas, como uma tendência ao juspositivismo -, é, por ora, 

imprescindível, enquanto o fator liberdade, por sua vez, deve ser aplicado com parcimônia. 

Essa abertura e autocrítica do direito permitem que se investigue a origem das 

linguagens presentes nos institutos jurídicos e respectivos textos de lei que os encerram e que 

se averiguem eventuais espécies de dominação através deles operados. Permite, ainda, 

enxergar as imperfeições da teoria do direito e suas necessidades de adequação diante de 

países ainda em desenvolvimento, que são, regra geral, aqueles os quais possuem um 

descompasso maior entre promessas cumpridas na modernidade e a vivência da nova fase da 

pós-modernidade. 

De outra monta, essa admissão dos defeitos proporcionada pela reflexão pós-

moderna, no âmbito da ciência do direito, é fundamental. Faz com que se perceba a 

necessidade de serem desenvolvidas técnicas que os superem, a exemplo, na dimensão da 

estrutura da legislação, da lida com as distâncias existentes entre as camadas sociais e a atual 

pluralidade de ideias legitimamente defensáveis, às quais a ideia de Estado de Direito e de 

democracia formal não mais dão conta de superarem. Na dimensão da interpretação do 

direito, por sua vez, a evolução provocada pela autocrítica, como será visto, proporcionará a 

construção da técnica dos princípios fundamentais e a salutar relação que essa categoria 

jurídica dos princípios proporciona entre o direito e os valores. Antes, à época do domínio do 

positivismo jurídico puro, a ciência do direito possuía dificuldades em lidar com o que não era 

hermeticamente contemplado em sua autopoiese e simplesmente ignorava a lida com os 

valores, fazendo com que a teoria juspositivista simplesmente não fornecesse resposta para os 

principais problemas da hermenêutica. 

Por derradeiro, é importante ressaltar que o ideário pós-moderno possui uma 

abordagem a qual, com sua crítica, abertura e pluralidade, confere um terreno fértil para o 

desenvolvimento da teoria jurídica do constitucionalismo contemporâneo e de sua 

hermenêutica plural, que intenta dialogar com o conceito de justiça e de dignidade da pessoa 

humana a todos os que estiverem sob sua égide. Ao mesmo tempo e pelos mesmos motivos, o 

ideário da pós-modernidade conversa muito bem com os conceitos de democracia material e 

de Estado Democrático de Direito, esses dois conceitos expostos ao longo do trabalho. Para 

demonstrar isso, basta recorrer às evidências históricas, vez que, como se sabe, o projeto pós-

moderno iniciou sua influência maciça no início da década de 70, mesma época em que se 

terá, como a ser visto no tópico subsequente, um desenvolvimento aguçado da ideologia 
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neoconstitucionalista ou constitucionalista contemporânea. Impossível negar de modo 

peremptório a influência sofrida pelo constitucionalismo contemporâneo ante ao projeto da 

pós-modernidade. 

A seguir, desenvolve-se a evolução do direito ao longo de suas teorias jurídicas 

principais relacionadas ao direito do ocidente, quando será nítida a influência de tais projetos 

paradigmáticos de Modernidade e pós-modernidade. 
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2.2 O CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO  E A EVOLUÇÃO DO DIREITO 

ANTE AO PARADIGMA POSITIVISTA 

 

 

O direito consiste em excelente termômetro para as mudanças operadas nas 

estruturas e ideários sociais. É nessa senda que diversos teóricos de outras ciências sociais se 

dispõem a analisar as transformações ocorridas no direito como aferidoras das repercussões 

promovidas por mudanças paradigmáticas da monta daquela tratada no tópico anterior. O 

raciocínio inverso, a contrario sensu, ajuda-nos a enxergar a íntima relação entre o direito e as 

modificações paradigmáticas ocorridas no campo da filosofia da ciência. 

É nessa senda que se pretende expor o quanto os movimentos e ideologias tratados 

anteriormente - a saber, Modernidade e pós-modernidade e as ideologias complexas que as 

rodeavam - surtiram influência na evolução do direito, desde a sua fase pré-científica, 

passando por sua concepção científica e, ainda, até as críticas atuais a tal concepção científica. 

Essas influências dos elementos ideológicos complexos já apresentados permitirão que se 

compreenda e transite entre as diversas teorias e modelos jurídicos, até que se chegue ao 

momento atual, em que se inserem conteúdos materiais e abertos, antes considerados pela 

ciência rígida externos ao direito e os quais agora funcionam como fundamento de validade 

do próprio sistema jurídico. 

A concepção de ordem natural acaba sendo uma constante na teoria do direito, um 

eixo sobre o qual orbita a filosofia do direito, questionando-a ou construindo-a, mas sempre a 

levando em consideração como ponto de partida a se tomar ou a se negar. Por esse mister, é 

possível apontar que existem basicamente dois posicionamentos fundacionais para a 

jusfilosofia: o positivismo jurídico, que relativiza o conceito de direito apenas àquelas normas 

que são ligadas a instituições oficiais; e o naturalismo jurídico, em que enxerga fontes 

externas ao Estado para o direito. 

Necessário se faz mencionar, de início, a primeira grande teoria do direito no 

Ocidente
58

, que consiste no jusnaturalismo, dominador do pensamento jurídico desde a 

Antiguidade ocidental até o final do século XIX, quando teve sua supremacia transferida para 

o positivismo jurídico, logo em seguida exposto. Perceba-se o longo lapso de tempo do 

Ocidente sob influência dessa teoria, o que faz com que possua orientações diversas 

servientes a ela ao longo de todo esse período. Para fins deste trabalho, a despeito da 
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diversidade de teorias, a teoria jusnaturalista será abordada de maneira a unificar suas 

características mais marcantes, tratando-as todas como parte de um movimento maior e único, 

que aqui será denominado simplesmente de jusnaturalismo, naturalismo jurídico ou doutrina 

jusnaturalista. Será dado enfoque, contudo, às teorias que maior influência tiveram.  

Entre as diversas subdivisões ou fases da teoria jusnaturalista, o traço em comum 

entre elas é a atribuição à moral de grande importância para o conceito de direito, sendo a 

moral considerada uma fonte de direito.  

Ponto de divergência entre as teorias jusnaturalistas - destaque-se de início e por 

questões didáticas, está na origem do direito natural, sendo justamente essas divergências 

marcantes das mudanças de fases do direito natural ao longo do tempo, desde a Antiguidade, 

passando pela Idade Média e Antigo Regime até os dias atuais, no retorno às lições do 

jusnaturalismo, como se mostra a seguir e ao longo da evolução deste tópico. Isso porque, 

entre a fase do Antigo Regime e a fase atual, do constitucionalismo contemporâneo, existe 

uma portentosa quebra de seu curso pelo positivismo jurídico, conforme será visto. 

Assim, consoante introduzido em parágrafo anterior, inicie-se a evolução ao longo do 

tempo. Para a concepção helênica e estóica da Grécia Antiga, sem exercício de uma crença 

divina específica, o direito natural estava na natureza cósmica.  

Nessa esteira, uma das primeiras manifestações da ideia de leis naturais foi atribuída 

à obra Antígona, de Sófocles, quando a protagonista afirma ao Rei Creonte, diante da negativa 

a Antígona de sepultar dignamente seu irmão, que: “tuas ordens não valem mais do que as leis 

não-escritas e imutáveis dos deuses, que não são de hoje e nem de ontem e ninguém sabe 

quando nasceram”.
59

 

Em Górgias, Platão narra um profícuo diálogo entre algumas figuras entre as quais se 

destacam Górgias, um “artista da retórica”, como ele próprio de denomina, e Sócrates. Nesse 

diálogo entre eles, vai-se construindo do que se trata a retórica, a saber, de uma “arte” – 

àquela época não se tinha o conceito de ciência, mas era tratada a arte como o estudo de algo 

– específica, diferente daquela dos elementos naturais: 

 

Sócrates — Entre essas artes, quero crer, algumas há em que predomina a 

atividade, podendo ser exercidas em silêncio, como se dá com a pintura, a 

escultura e mais algumas. São essas, segundo penso, que tu dizes não terem 

nenhuma relação com a retórica. Ou não? 

Górgias — Apanhaste muito bem o meu pensamento, Sócrates. 

Sócrates — Porém artes há que tudo realizam por meio da palavra, sem 

recorrerem de nenhum modo, por assim dizer, à ação, ou muito pouco, como 
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a aritmética, o cálculo, a geometria, o gamão e muitas mais, em que os 

discursos se equilibram com as ações; mas, na maioria, eles predominam, de 

forma que toda a eficiência de suas realizações depende essencialmente da 

palavra. Entre essas, quero crer, é que incluis a retórica. 

Górgias — É muito certo.
60

 

 

No caso da Grécia e do contexto da obra, foi evidenciada essa necessidade de 

confiança na Crise do Século V a.C., quando a nomos – em tradução livre, costume – grega 

foi fortemente modificada pela ascensão de uma nova classe de comerciantes ao poder 

ateniense, comandada legislativamente pelos conhecidos Sólon e Clístenes. Sócrates derruba 

as concepções desconstrutivas dos sofistas que querem defender o caráter convencional das 

crenças sobre a justiça. Ainda na obra platônica o tratado das Leis, uma lei injusta não é 

direito, através do que Platão rejeita vigorosamente a definição do positivismo jurídico 

segundo a qual o direito seriam as normas positivadas pelo Estado. Em “A República”, a obra 

torna a falar sobre natureza e traz texto bastante atual, segundo fala de Sócrates: 

 

Sócrates — Logo, se chegarmos à conclusão de que os dois sexos diferem 

entre si quanto à sua aptidão para determinada função, diremos que se deve 

atribuir essa função a um ou a outro; porém, se a diferença consistir apenas 

no fato de ser a fêmea a parir e não o macho, não admitiremos por isso como 

demonstrado que a mulher difere do homem na relação que nos ocupa e 

continuaremos a pensar que os guerreiros e as suas mulheres devem exercer 

as mesmas atividades.
61

 

 

Ainda, nas proximidades do nascimento da cultura ocidental atual ainda estava o 

Egito Antigo e seu “Livro dos Mortos” com seus critérios de justiça apontados após a morte e 

diante do julgamento de Osíris, ao questionar sobre a forma como se tratavam os escravos e se 

levavam negócios de modo honesto, tratando-se ainda de matrimônio. Nesses requisitos de 

julgamento, o termo “justiça” era bastante mencionado, quando se detecta, então, outro 

exemplo de utilização da ética como código de conduta e controle social. 

Perceba-se que a lei natural é imanente ao ambiente – desde sempre existente – e, 

ainda, anuncia um critério ético de conduta – ética essa a qual será explicada também como 

produto de um raciocínio lógico-natural quando mais à frente se tratar das ideias de Kant.
62

 

Essa ideia de moral dada por Antígona como reflexo na cultura helênica expressa a existência 

de um fenômeno espontâneo, revelado pela própria natureza, pelo que se pode afirmar que a 
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ideia de jusnaturalismo a essa época decorreria da mera constatação de fatos ou ocorrências 

concretas, acessível aos sentidos do homem sem necessidade de se recorrer a abstrações e 

dogmatismos. Desse modo, a moral por si só também é encarada como norma de controle 

social válida a ser utilizada para julgar a conduta do imperador na história contada pela 

clássica obra grega. 

O naturalismo filosófico, doutrina que baseia o raciocínio jusnaturalista, concebe que 

todo ser é dotado de propriedades ou características e de um fim, ambos dados pela sua 

própria natureza. Uma ave caçadora não é dotada de habilidades para capturar presas em 

níveis muito profundos dentro d’água, por não ser capaz de nadar; uma orca caçadora também 

não é capaz de abater presas num ambiente aéreo para além do que seus saltos lhe permitem 

atingir, pois não é nascida para voar; não é possível esperar que se solte um objeto dentro na 

superfície terrestre e ele não caia por obra da força gravitacional; não é possível esperar 

encontrar sobra gerada por um muro, na posição astronômica da linha do equador, ao meio-

dia; todo ser vivo dotado de sistema nervoso, submetido a estresse físico e mental, passa por 

sofrimento. Todos são ditames conferidos pela natureza das coisas ao redor. Nessa última 

reflexão, inclusive, encontramos o início da concepção de humanidade ocidental, formada 

mediante a junção entre as propriedades intelectuais, de personalidade e culturais do homem e 

essa ideia basilar da naturalidade de um sistema nervoso e do sofrimento a ele ligado
63

. 

O conceito de natureza consiste em produto, em construção da filosofia. Apenas após 

essa concepção foi possível o nascimento da filosofia naturalista e, como sua extensão, da 

filosofia jusnaturalista. E como se pôde perceber, a ideia de um direito natural é encontradiça 

tanto no ocidente quanto no oriente, nas civilizações mais remotas temporalmente, pois 

igualmente antiga é a problemática ente a lei e a justiça nas civilizações. Consoante afirma 

Miguel Reale, entre os pensadores gregos antigos, a ideia de direito natural passa a ser objeto 

de estudos especiais, até se converter em verdadeira teoria legada à ciência do direito até hoje. 

Para Sócrates, é brilhante essa ideia de modo extraordinário, passando ao pensamento ideal 

platônico e sistematizado pelo pensamento de Aristóteles, ordenado segundo estruturas 

lógicas ajustadas ao real e aproximando-se bastante do raciocínio dos estoicos – que não 
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fazem distinção entre lei natural e lei racional. Atribui-se, inclusive, a Ulpiano a concepção de 

jus naturale como sendo aquele que a natureza ensinou a todos os animais.
64

 

Tal ideia de natureza, como produto do raciocínio das coisas pelo naturalismo, estava 

ligada de certa forma à concepção de que existiria uma única verdade, já previamente ditada 

pela natureza das coisas, ideia essa que será melhor desenvolvida no tópico subsequente, para 

o qual remetemos o leitor. De todo modo, já é possível, com isso, compreender que o Direito 

Natural em nível ontológico é enxergado pelos seus adeptos como sendo o dever ser do 

direito, ou seja, como o legítimo direito. Deontologicamente, por sua vez, o jusnaturalismo é 

enxergado como sendo conjunto de valores universais e imutáveis.  

Com o passar do tempo e modificação da configuração política no ambiente da 

Europa, chegando-se à estrutura medieval, na qual, influenciada pela importância dada às 

fontes religiosas do direito desde Platão e seu idealismo, era proposta uma teoria pautada pelo 

divino, serviente à religião – no caso do santo referido, religião católica mediada pela 

instituição mais forte do período feudal e do Antigo Regime da Europa, repassado aos países 

colonizados. Atribuía-se a origem do direito natural à revelação divina, como fruto da junção 

de filosofia e teologia típica da doutrina da Escolástica. Essa junção era espécie de 

consequência da união entre ética e religião que foi sendo construída ao longo do tempo
65

 e 

perdurou no plano político durante mais de mil anos, espalhando-se ao largo das regiões 

colonizadas pela Europa ocidental. 

Grande responsável por essa inserção dos postulados divinos nas fontes do direito foi 

Santo Agostinho, notório representante do direito dos monges, que até hoje, como alerta 

Michel Villey, tem suas heranças encontradiças em alguns regramentos sociais. Villey destaca 

vinte e cinco cânones do direito canônico extraídos das obras de Santo Agostinho no que 

chama da mais erudita e última das grandes coleções do direito canônico, que seria o Decreto 

de Graciano, no Século XIII. Destaca o registro de Santo Agostinho, como sendo o que mais é 

claro ao longo das escrituras, no sentido de que “o direito natural” está “contido” na Sagrada 

Escritura, resumido na regra áurea do Evangelho “faz ao outro...” – conhecida como  a regra 

de ouro da ética -, o que, segundo S. Agostinho, prevalece sobre qualquer outra fonte.
66
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Dessarte, distanciando-se o direito natural da lógica, aproximava-se de uma 

concepção metafísica
67

. A junção das leis de origem humana e da metafísica era tratada por 

São Tomás de Aquino, como a seguir: 

 

Com relação à unidade da essência divina, deve-se, em primeiro lugar, crer 

que Deus existe, verdade esta evidente à razão humana. • 

1 — Vemos, com efeito, que todas as coisas que se movem são movidas por 

outras: as 

inferiores pelas superiores, como os elementos o são pelos corpos celestes; 

vemos que as coisas inferiores agem impulsionadas pelas superiores. É 

impossível que nesta comunicação de movimentos, o processo prolongue-se 

até o infinito, porque toda coisa que é movida por outra é como um 

instrumento do primeiro motor da série. Ora, se não houver um primeiro 

motor, todas as coisas movidas nada mais são que instrumentos.
68

 

 

O tradutor da obra acima citada vai afirmar que Santo Tomás, não podendo fazer boa 

e autêntica Teologia, sem que a razão estivesse aperfeiçoada pelo hábito da Filosofia 

intimamente presa à realidade das coisas, evitando, assim, que a “ciência de Deus” se 

degradasse e tombasse no plano da imaginação e da ficção, Santo Tomás se embasou em 

Aristóteles para conseguir o instrumento apto de sua investigação filosófica. 

São Tomás de Aquino ainda tratava da semelhança entre o homem e a autoridade 

divina, fruto da ideologia cristã a qual propagava. 

Essa identificação do homem com o divino pode ser considerada, por uma ótica 

otimista, como embrião para o fortalecimento de uma doutrina do humanismo - o qual pautará 

toda a evolução da jurisprudência em nível ocidental – a ser mencionada mais à frente, por 

antagônico que possa parecer em relação à sua origem lógico-racional.
69

 Contudo, esse não 

consistia no foco dos estados religiosos à época medieva ocidental. 

Retornando-se ao dito por São Tomás de Aquino, para o contexto de um estado 

religioso, os ditames religiosos – ou seja, os códigos de conduta encontradiços em escrituras 

sagradas e, ainda, as mensagens ditas como recebidas pelos sacerdotes – eram considerados 

legítimas fontes de direito.  

Assim, a estrutura social e política durante o período que se seguiu ao fim da Idade 

Antiga foi praticamente toda ditada por dogmas religiosos em que a estrutura dominante da 
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sociedade se sustentava para perpetuar sua situação de dominância. Faziam parte da estrutura 

do período, basicamente, duas camadas dominantes. 

Na tradição concomitante, para Thomas Hobbes, o direito natural acabava por 

legitimar a dominação pela monarquia absolutista, conforme adiante se percebe em sua obra: 

 

E muito embora, a uma certa distância, o próprio objeto real pareça investido 

da ilusão que provoca em nós, o objeto é, ainda assim, uma coisa, e a imagem 

ou ilusão, uma outra. (...) 

Mas a filosofia escolástica, baseada nos textos de Aristóteles, ensina outra 

doutrina e diz, a respeito da causa da visão, que a coisa vista envia em todas 

as direções uma species visível (...) tenho que mostrar que coisas devem ser 

nelas corrigidas.
70

 

 

É possível notar que a Escolástica ensina ser possível atingir a essência verdadeira 

das coisas, do que Hobbes desacredita veementemente e tenta desconstruir. Esse assunto, 

acerca da teoria do conhecimento, será melhor aprofundado do tópico subsequente, destinado 

à hermenêutica. E Hobbes vai se aproximando do questionamento da doutrina da Escolástica: 

 

(...) ao acreditarmos que qualquer espécie de afirmação é verdadeira, com 

base em argumentos que são tirados, não da própria coisa nem dos princípios 

da razão natural, mas da autoridade da opinião favorável que temos acerca de 

quem fez essa firmação, nesse caso o objeto da nossa fé é o orador ou a 

pessoa e, quem acreditamos ou em quem confiamos e cuja palavra aceitamos; 

e a honra feita ao acreditar e feita apenas a essa pessoa. Consequentemente, 

quando acreditamos que as escrituras são a palavra de Deus, sem ter recebido 

nenhuma revelação imediata do próprio Deus, o objeto da nossa crença, fé e 

confiança é a Igreja, cuja palavra aceitamos e a qual aquiescemos.
 71

 

 

Esse foi o fracasso pelo uso inadequado da metafisica associada ao jusnaturalismo, 

que fez com que, aos poucos, suas concepções extraestatais fossem sendo rejeitadas. Nesse 

sentido, o jurisconsulto holandês Hugo Grócio foi responsável por “laicizar” o Direito Natural 

quando refletiu da seguinte maneira: “o Direito Natural existiria mesmo que Deus não 

existisse ou que, existindo, não cuidasse dos assuntos humanos”.
72

 A partir dessa ideia, 

intenta-se apartar do jusnaturalismo o preconceito de sua pretensa ligação com ditames 

metafísicos ou de ordem dogmática, responsáveis por retirar, no contexto já visto, a 

credibilidade da justiça no direito, ainda que o próprio jusnaturalismo se aproxime de valores 
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como a justiça. Mesmo assim, o contexto político e econômico se mostrava mais favorável a 

uma outra concepção de direito, o positivismo legalista, conforme se explica mais à frente. 

É interessante observar que nesse contexto surge a ideia de centralização do homem 

como referencial filosófico, quedando o divino em seguindo plano. No tocante ao humanismo 

gerado a partir do pensamento moderno e pós Idade Média, Michel Villey alerta que sua 

configuração se destaca muito da maneira medieva de pensar em razão do novo mundo 

cultural que o século XVI proporcionou, com toda a sua concepção de filosofia e direito, 

sendo tão recente por prover de uma classe social só então ascendente: a burguesia. Ele alerta 

que essa elite não era mais constituída de universitários, pois. Pelo que o humanismo 

germinou em solo virgem, num mundo leigo, emancipado das tradições medievais e 

naturalmente hostil às religiões.
73

 E é nesse movimento leigo que se monta o positivismo 

legalista a ser tratado, sequenciado pela sua versão científicizada, que foi o positivismo 

normativista, de substância diferenciada. 

Nesse sentido, pode-se perceber o alinhamento da doutrina de Hugo Grócio com o 

projeto então nascente da Modernidade, sendo sua doutrina inclusive um de seus nascedouros. 

Através do contrato social, os direitos naturais deixam de ser produto da vontade – no caso, 

divina - e passam a depender apenas de um processo racional de identificação, constituindo 

justificação de todo o poder político e se afirmando toda a soberania do povo. 

Nesse contexto de secularização do Direito Natural, o Estado laico e suas vantagens 

ganhavam visibilidade com uma teoria em que o Estado passava a ser visto como sendo 

garantidor da paz social e podendo ser limitado se adotasse um modelo estrutural – de 

organização – específico, em torno de uma ficção aceitável em que os cidadãos acordassem 

em seu funcionamento em prol dessa finalidade maior. Denominava-se teoria do contrato 

social.  

Acerca da teoria do contrato social, é possível citar o pensador John Locke como 

exemplo da permuta do fundamento divino e metafísico dos direitos naturais pelo fundamento 

da própria razão. 

A obra de John Locke, ressalte-se, foi basilar para o apoio à Revolução de 1688 que 

levou a causa do parlamento inglês à vitória. Assim como a obra de Hobbes, a que muitos 

atribuem uma escrita com acidez e ironia por isso.
74
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Os direitos naturais passam a constituir, então, o grande fundamento do contrato 

social, bem distinto do que expunha Thomas Hobbes ao apresentar a justificativa do 

absolutismo com o respectivo jusnaturalismo de base divina e metafísica.
75

 Buscou-se 

fundamento no assentimento tácito e fictício de cada cidadão para formação da ideia de 

contrato social, conferindo-se função de garantia de bem-estar ao Estado, pois, a partir de 

então, o fim de toda associação política não poderia ser outro que não a proteção dos direitos 

naturais. Torna-se a destacar a importância da doutrina do Direito Natural para a limitação das 

arbitrariedades do Estado e proteção de direitos básicos, ainda que difícil àquela época sua 

delimitação. 

Consequência disso foi a passagem de uma visão dogmática dada facilmente pelo 

divino que somente poderia ser professado pelos sacerdotes, para uma visão racionalizada, já 

que o fundamento agora deveria partir da justificação e aceitação mental de cada um e de 

todos ao mesmo tempo, o que será trabalhado mais intensamente no tópico seguinte.  

É certo que para se construir essa nova ideia de razão instaurou-se uma crise para se 

encontrar o fundamento último de validade dos direitos naturais. Isso porque, se antes se 

estava no plano da dogmática, onde o fundamento último era uma vontade divina, portanto 

inquestionável, agora se está diante de uma desconstrução do fundamento com base na razão e 

na zetética, a qual possui mais trabalho para construir um fundamento, vez que agora a 

necessidade de comprovações e demonstrações, sempre sujeitas a questionamentos. Assim, 

enquanto antes os fundamentos do direito natural estavam encontradiços nas escrituras 

sagradas, agora não se encontrava mais referência exata de onde buscar os fundamentos do 

direito natural, necessitando-se de uma construção racional e aceitável para tanto. 

De toda sorte, tal concepção racionalista dos direitos naturais, repise-se, está 

diretamente ligada ao conceito moderno – advindo da Modernidade – dos direitos humanos, 

em que é centralizada a figura do homem, absoluto e autônomo diante da ordem divina, como 

sendo o início e fim da ordem social, suficiente justificador dela, sendo a terminologia 

“humanos” deferente à sua noção influenciadora de humanismo, concepção já tratada. Tais 

direitos fundam-se na autonomia ética humana, atuando, por se tratar de concepção 

jusnaturalista, como anteriores à própria sociedade e, consequentemente, ao Estado, sendo 

assim direitos do homem no estado de natureza. Por isso, deduz-se que possuem caráter 

abstrato  afetam ao ser humano genérico e ao cidadão, apresentando por isso características 
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como universalidade, inalienabilidade e imprescritibilidade.
76

 Tais características serão 

retomadas no neoconstitucionalismo no tocante aos direitos fundamentais que as herdaram, 

como será visto. Mesmo assim, já é possível notar que a formulação dessas características são 

uma barreira teórica bastante resistente a qualquer arbitrariedade, as quais já se viu que podem 

vir das instituições, inclusive ao formular o direito positivo. 

Nesse passo, no tocante ao setor das teorias filosóficas do direito que mais tocam a 

pragmática, a saber, a teoria das normas – ou organização normativa -, a proposta da doutrina 

jusnaturalista é a de admitir o Direito Natural como uma ordenação de mandamentos morais 

independentes das ordens estatais e institucionais, e ainda, para a maioria de seus defensores, 

como mandamentos legitimadores e hierarquicamente superiores à ordem normativa estatal e 

institucional. Nesse sentido, é possível encontrar correspondências entre o Direito Natural e 

os direitos fundamentais do hodierno constitucionalismo contemporâneo, tais como a 

consideração do caráter normativo e aplicabilidade imediata de ambos, prescindindo do 

direito positivado; o próprio conteúdo moral dessas normas, permitindo-se uma adaptação 

social mais intensa - sendo, contudo, os direitos fundamentas mais fáceis de operar por serem 

melhor delimitados como será visto; a tessitura aberta do conteúdo de ambas, permitindo uma 

interpretação mais robusta e rica e uma liberdade maior pela ausência das amarras a estrutura 

do Estado legislativo, a saber, suposto fático, nexo causal e consequência jurídica. 

O Direito Natural encerra em sua teoria, então, uma categoria normativa que 

influenciou bastante o constitucionalismo contemporâneo à frente tratado, a saber, os 

princípios, os quais consistem em mandamentos com conteúdo inconcluso ou aberto, os quais 

encerram valores obedientes a uma dada moral de um dado povo. Ocorre que, no 

jusnaturalismo, o conteúdo e a operabilidade de tais princípios geram um tanto de 

discordância entre os teóricos, uma vez que, por ser muito vasta ao longo do tempo a doutrina 

jusnaturalista, alguns relativizam o seu conteúdo até o mais básico dos mandamentos, pelo 

que se pode ter, ao final, valores fundantes opostos em dois ordenamentos distintos mas ainda 

assim obedientes à logística jusnaturalista. Isso enfraquece a tese jusnaturalista, que assim 

acaba enfrentando dificuldades em elaborar um juízo de validade mais consistente. Isso não 

ocorre no neoconstitucionalismo em função de os princípios estarem associados ao conteúdo 

dos direitos fundamentais e de serem normas incorporadas ao Estado bem como em parte 

positivadas, mais facilmente identificáveis como será visto. Muitos defendem, contudo e 

como verdadeira doutrina jusnaturalista, a necessidade de ser admitido um parâmetro mínimo, 
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sendo bastante mencionado como ponto de partida o princípio da dignidade da pessoa 

humana. Conforme será visto, essa relativização ante ao conteúdo possível das normas se 

aproxima bem mais da proposta da doutrina juspositivista, à frente tratada. 

De todo modo, a consequência imediata dessa teoria das normas de tessitura aberta, 

comum ao jusnaturalismo e neoconstitucionalismo, seria a liberdade do aplicador mais ampla 

no momento da interpretação. Ou seja, isso se aplica para os princípios do Direito Natural e 

para os princípios ou direitos fundamentais e conceitos abertos do constitucionalismo 

contemporâneo ou neoconstitucionalismo.
77

 E isso leva à preocupação da excessiva liberdade 

do aplicador do direito, como foi preocupação concreta com as autoridades no despotismo 

esclarecido do Antigo Regime e com outros modelos contendo bases dogmáticas metafísicas 

ou a ideia de verdade dada pela natureza. Contudo, desde as primeiras tendências racionalistas 

do Ocidente datadas da época de Aristóteles e dos estoicos, exercitadas mais de milênio após 

pela Escola do Direito Natural e repisadas pelo movimento moderno, existe em contrapartida 

a essa liberdade de interpretação um tanto preocupante, com conceitos abertos, a exigência 

manifesta de justificações racionais. Exceção expressa para as ordens jurídicas com base 

dogmático-religiosa. Sobretudo no constitucionalismo contemporâneo logo à frente, que se 

afina com o movimento pós-moderno de crítica racional às convenções da própria construção, 

também racional, da Modernidade - consoante será visto -, há a necessária contrapartida de 

justificações ou motivações dos atos de aplicação do direito com grande rigor técnico, como 

“dever ser” do sistema mencionado, contudo ainda repleto de incongruências como à frente 

trabalhado. 

Em razão das complexidades que podem assumir determinados casos, existe a 

exigência ainda maior de uma argumentação. Nesse momento se desvela a grande diferença 

entre o junaturalismo e o constitucionalismo contemporâneo. Para o jusnaturalismo, como 

herança da concepção de existência de uma ordem certa dada pela natureza ou de uma ordem 

certa dada pelo divino a preencherem o conteúdo do Direito Natural, existe a ideia de uma 

única solução correta a ser dada pelo caso concreto. Isso como herança direta do racionalismo 

dos tempos antigos, ressuscitado no próprio ideário de certeza pensante da Modernidade, ou 

ainda do dogmatismo de influência religiosa. Quanto à influência sofrida do jusnaturalismo 

pelo projeto moderno, é o que o jusnaturalismo irá compartilhar em grande parte com o 

juspositivismo, como logo à frente será visto. 
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Já para o constitucionalismo contemporâneo, na necessidade de motivar racional e 

contundentemente uma dada aplicação do direito de tessitura aberta, compreenderá pela 

existência de uma resposta mais adequada e justa, não de uma única resposta “correta” como 

o jusnaturalismo. Alguns doutrinadores contemporâneos até utilizam a terminologia “resposta 

correta”, tais como Dworkin e Perelman, contudo sempre conscientes das complexidades que 

o abandono da dogmática absoluta trouxe, conforme visto mais à frente. Mede-se a adequação 

da aplicação através da razoabilidade da justificação, com toda uma obediência à técnica dos 

princípios, consoante será visto em seguida. Por esse motivo, desenvolveu-se a teoria da 

argumentação, a qual será retomada no tópico destinado a tratar de direito e linguagem. 

Desenvolveram-se paralelamente, no advento do constitucionalismo contemporâneo, a teoria 

dos princípios e dos direitos fundamentais, detalhando a função e os limites de cada princípio 

na teia complexa de um ordenamento jurídico, a se ver.
78

 

Em suma, para o jusnaturalismo, preceitos morais – e suas diversas possibilidades de 

conteúdo e adaptação – podem ser aplicados com a mesma legitimidade que o direito 

positivado pelas instituições, funcionando até mesmo como controle de legitimidade do 

próprio sistema positivo, característica amplamente herdada pelo neoconstitucionalismo. 

Assim, a amplitude de conteúdo do jusnaturalismo constitui uma abertura alopoiética
79

 às 

diversas possibilidades de influência dos âmbitos social, político e econômico, entre outros, 

facilitando a adaptação do sistema jurídico de um país e sua conservação, algo também 

enxergado como vantagem e reproduzido no neoconstituconalismo. Desse modo, para as 

teorias naturalistas jurídicas em geral, o fundamento do direito não se encontra apenas na 

ordem jurídica institucionalizada, a qual pode ser francamente questionada pelos valores 

pertinentes à lei natural. Essa concepção de uma origem do direito fora do Estado e que lhe 

condicione a legitimidade é que confere ao jusnaturalismo seu maior sucesso, pois é o modelo 

que melhor garante ao sujeito submetido a um contexto estatal uma proteção contra abusos 

institucionais. Atualmente, conforme mais a frente se verá, as concepções jusnaturalistas 

renascem na época de sua maior força dentro da doutrina neoconstitucionalista ou de 
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constitucionalismo contemporâneo, sofrendo, contudo, uma manifesta adaptação como será 

visto. 

A teoria jusnaturalista, então, enxerga o direito como tendo pelo menos duas origens 

ou fontes, ou seja, sempre haverá uma outra fonte que não a estatal e, geralmente, superior ao 

direito institucionalizado. Por esse motivo, as teorias jusnaturalistas são tidas como uma 

concepção dualista de direito. O positivismo, ao contrário, somente visualiza uma origem para 

o direito, a estatal ou institucional, porquanto se entende ser uma concepção monista de 

direito. Já o neoconstitucionalismo - tratando-se de uma convivência harmônica entre essas 

duas grandes teorias – pode ser considerado monista, em virtude de sua técnica jurídica mais 

avançada encontrar uma forma de a moral acessar as categorias jurídicas institucionais em 

forma de normas positivadas em certa medida, que são os princípios, como será detalhado. 

Contudo, as críticas ao jusnaturalismo se iniciam por esse dualismo. Por mais que a 

doutrina do Direito Natural reconheça como fonte legítima o direito positivo, o problema 

continuará residindo na origem e delimitação segura do teor da outra fonte legítima, a saber, 

das normas de direitos naturais, uma vez que muito vasto seu território e, pois, incertas suas 

possibilidades de constituição. Daí a adaptação monista no neoconstitucionalismo. Essa 

incerteza, então, por mais que acobertada por processos racionais de motivação gerava 

insegurança, vez que toda apelação ou negação ao que seria contrário à natureza viria 

precedida de uma decisão axiológica primaria não suscetível de prova, o que deixaria o alvo 

de incidência da lei nas mãos da discricionariedade do intérprete e aplicador.
80

 Numa 

perpectiva científica do direito, deixava o jusnaturalismo a desejar até mesmo na definição da 

autoridade competente para interpretar e aplicar. Ou, associando-se à metafísica e ao direito 

divino, gerava-se ainda mais arbitrariedades e aumentava ainda mais o alcance da 

discricionariedade, que já passava a ser considerada liberdade.  

O próprio fundamento de existência do direito natural no jusnaturalismo deixaria a 

desejar, sendo em verdade apresentado como dogma pela doutrina seguidora. Apenas o direito 

positivado atenderia os requisitos de prova de sua existência. 

A racionalização da teoria jusnaturalista por influência do paradigma da 

Modernidade, de todo modo, traçou meio caminho para o fortalecimento da doutrina que lhe 

viria a ameaçar, a saber, o juspositivismo, tratado a seguir. 

No plano dos acontecimentos sócio-políticos, tinha-se que, a partir do século XVII, a 

oficialização das fontes do direito era defendida, num movimento favorável à unificação dos 
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sistemas jurídicos, como instrumento, por sua vez, de unificação de vários Estados na Europa 

continental, como resposta ao modelo capitalista comercial que começava a dar sinais de ser o 

único caminho próspero à Europa naquele momento. 

Ademais disso e como grande destaque conflituoso, a ascensão burguesa ao patamar 

de influenciadora econômica na prosperidade europeia e até mesmo nesse processo de 

unificação mencionado como estratégia, provocou um tensionamento para no sentido de 

criação de um ambiente social e politicamente favorável aos burgueses. Consoante já dito, no 

Medievo, as camadas sociais eram estratificadas e a mobilidade social era inexistente em 

razão dos dogmas canônicos, sendo isso desfavorável a qualquer camada social que não fosse 

representada pela realeza, clero ou nobreza, como era o caso dos burgueses. 

Tinha-se, pois, uma configuração dos fatores sociais, econômicos e políticos 

propícios a uma grande ruptura, provocada pelo modelo não mais tolerado do direito divino, 

combinado com a unificação de Estados, decisivos para a inserção da Europa num plano 

capitalista comercial de obtenção de riquezas. Moveu-se a influência burguesa no sentido do 

desvecilhamento entre a ideia de direito e os resquícios de dogmas divinos ainda expressos 

nos códigos de conduta e controle social. A camada burguesa intencionava afastar toda e 

qualquer influência dogmática e ligada ao direito divino da explicação e exercício do poder e 

do direito, rompendo com a dinâmica social da fase histórica conhecida como medieval. 

Nesse mesmo período, um movimento multidisciplinar de racionalização da cultura 

de dissipação das tradições do medievo, muito financiada pelos burgueses, começava a tomar 

força. Os “cientistas”, então apenas denominados de estudiosos, começavam a ter seus 

trabalhos valorizados e requisitados pelos burgueses, uma vez que esses últimos contavam 

com capital acumulado desde épocas anteriores, bem como enxergavam nesse fortalecimento 

científico uma maneira de enfrentar da forma mais perspicaz a instituição mais forte da Idade 

Média Ocidental: a Igreja e seus respectivos dogmas ensinados na Escolástica. 

O Iluminismo consistiu num projeto ambicioso e abrangente de racionalização do 

pensamento humano ocidental e se encontra intimamente ligado ao ideário Modernista, de que 

é nascedouro. Tal como define um dos principais ícones do movimento da ilustração: 

  

lluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é 

culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a 

orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria, se a sua causa não 

residir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em 

se servir de si mesmo, sem a guia de outrem. Sapere aude! Tem a coragem de 
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te servires do teu próprio entendimento! Eis a palavra de ordem do 

Iluminismo.
81

 

 

Como é cediço, a monarquia absolutista, igualmente ameaçada por essa 

movimentação burguesa, reagiu às investidas contra o modelo imóvel socialmente e 

respaldado nos dogmas ditados pela Igreja. 

Em resposta, os monarcas e clérigos que compartilhavam da mesma estrutura 

absolutista iniciaram uma movimentação no sentido de absorver conceitos racionalizados, 

explicados logicamente, na tentativa de sua fragilidade ideológica nçao se evidenciar diante 

dos questionamentos racionais. Tal movimento ficou conhecido como “Despotismo 

esclarecido”. Curioso comentário é feito pelo tradutor ao português da obra de um dos 

maiores opositores a tal dogmatismo, John Locke, já mencionado. É dito, acerca dos Stuart 

que encerraram o absolutismo britânico, de sua falta de habilidade política – a falta de lida 

com o despotismo esclarecido -, diferentemente de Jaime I respectivo antecessor, a quem 

Henrique IV da França chamava de “o [...] mais esclarecido da cristandade”, por pretender 

fundamentar a autoridade real no poder divino.
82

   

Nesse sentido, em um plano ainda não científico, mas de clamor social, a 

arbitrariedade dos julgadores do Medievo, que se utilizavam de ditames os quais 

consideravam camadas sociais e indivíduos como superiores uns em relação aos outros, 

passava a ser enfim considerada como desprovida de fundamento racional, enquanto algo 

derivado do jusnaturalismo escolástico associado à metafísica. Isso passava a ser inadequado 

para a época. 

Também como reflexo desse movimento, destaca Marinoni a Reforma Protestante 

liderada por Martinho Lutero e mais tarde por Ítalo Calvino, a qual demonstrou os desvios da 

Igreja Católica – manipulação do poder político e econômico -, a qual enfatizou a necessidade 

de leitura da Bíblia como forma de desmitificação dos dogmas da Igreja, salientando-se as 

invalidades dos sacramentos da salvação, as quais somente serviam para dar força política e 

econômica à Igreja. Recorda Marinoni que o calvinismo acabou por entender que a 

comprovação da salvação se daria mediante o controle racional dos atos da vida 

intramundana. Tratou a Reforma, pois, de constituir um fator de racionalização da vida do 
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homem, ética que muito servia ao capitalismo. Somente assim para uma crença divina 

ultrapassar as exigências fortes de racionalização.
83

 

Mencione-se, ainda, a negação da liberdade humana de pensamento, da razão livre de 

pensamento contrarreformista pelo católico Concílio de Trento, o que decretou o afastamento 

dos países de maioria católica da corrida do capitalismo, conferindo destaque aos de maioria 

protestante, detalhe interessante na história.
84

 

Obra dessa dissociação foi o estudo do barão de Montesquieu, o qual, serviente aos 

interesses burgueses de igualdade formal, identificou no poder julgador uma grande ameaça a 

essa conquista burguesa e destituição dos “quanto mais um governo se aproxima da república, 

mais a forma de julgar se torna fixa”.
85

 

Predominava uma concepção surgida da necessidade prática de proteção contra os 

resultados arbitrários da concepção anterior. 

O paradigma da Modernidade trouxe a concepção, conforme já dito, de necessidade 

de dominação da natureza pelo homem, bem assim de organização racional da ordem social. 

Em concepção conexa, surge a necessidade de desenvolvimento de um pensamento jurídico 

capaz de encerrar neutralidade, tanto quanto exige a construção de um raciocínio técnico, 

conduzindo-se a uma racionalização e formalização do direito, que torna possível, 

posteriormente, sua organização em um pensamento sistemático, tal como mais a frente 

demonstrado.
86

  

A ideia de sistema aplicada a ciência, e especificamente ao estudo do direito, 

transformou a teoria jurídica europeia de mera teoria de exegese e interpretação esparsa de 

textos em um sistema fechado. Ao mesmo tempo em que o direito ganhava dignidade 

metodológica de sistema, passava por um processo de secularização, encabeçado por Hugo 

Grócio, consoante já mencionado, e por Thomas Hobbes, sendo aperfeiçoado na sequência 

por Pufendorf. Este último destacou a função imperativa sobre a função indicativa do direito, 
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que o diferencia em relação às demais normas de controle social – religião, moral e meras 

convenções ou convencionalismos sociais -, propondo um consistente fundamento para 

distinção entre Direito Natural e Teologia Moral.
87

 

Assim, como afirma Tércio Sampaio Ferraz Junior, a teoria do jusnaturalismo do 

direito, na era moderna, de um lado, quebra o elo entre a jurisprudência e o procedimento 

dogmático fundado na autoridade, mas, de outro, preserva a dogmática em seus pressupostos 

aos quais Pufendorf tenta dar ares de sistema, mediante a conjugação da dedução racional 

com a observação empírica, em cujas bases já estaria o dualismo cartesiano do método 

analítico e sistemático. A autoridade do direito para a ser justificada por um novo critério, o 

da racionalidade.
88

  

Contudo, outro aspecto que se deve observar atentamente, para além da organização 

da ciência, são as consequências da sua autonomia promovida. Ferraz Junior afirma que 

passaram a ser separados os limites entre uma teoria do dever social e o material colhido na 

própria realidade social, porquanto se torna Pufendorf um precursor da autonomia das 

ciências da cultura. Utiliza a terminologia “espaço juridicamente neutro”, para referir-se à 

secularização da teoria jurídica que se tentava promover em contraponto ao direito Antigo 

grego e romano que imperou na época inicial e mediana do Cristianismo. O próprio autor 

Ferraz Junior, na sequência ao seu raciocínio, observa que o direito reconstruído 

racionalmente não reproduz a experiência concreta do direito na sociedade, criando uma 

distância entre a teoria e a práxis.
89

 

O direito foi passando, entre os séculos XVI e XIX, por um processo gradativo de 

positivação, tornando-se cada vez mais profusamente decodificado em textos, sendo 

aumentada a prática de positivação pelo equivalente ao poder legislativo de cada país – 

especialmente os de influência da civil law, com inspiração no sistema jurídico romano-

germânico –, em torno de matérias costumeiras e de regramentos de uma sociedade que se 

complexificava pari passu.  
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Nesse mister, a sociedade burguesa buscava pela segurança, confiando ao direito 

uma forma de proteção não somente contra a incerteza do direito natural tal como explicado 

pela escolástica, mas, também, pelo próprio Estado, que fazia uso desses dogmas para 

manutenção do estado de dominação. 

A partir daí, exerce grande influência, sobretudo a partir da Revolução Francesa em 

1789, a ideia da lei como unificadora – monismo jurídico - das vontades popular e estatal, o 

que contribuiu, ao menos na Europa continental, ma quase eliminação do direito baseado nos 

costumes ou na lei natural.
90

 Porquanto a legislação passa a ser cada vez mais concentrada no 

Poder Legislativo. Essa postura é denominada de legicentrismo. Esse cenário é de ordem 

previamente política, ainda sem bases filosóficas, preparando as bases para o positivismo 

jurídico. Essa dinâmica se tornou interessante e útil para a contenção do poder absoluto pela 

burguesia, sobretudo com a contribuição de Montesquieu para a limitação do poder. Uma vez 

resguardada de arbitrariedades a função do legislativo, deposita-se nele a confiança para uma 

condução minimamente coletiva das decisões, limitando-se o governo de um homem só. 

Destaca-se dentre os postulados do positivismo exegético – como se chama sua 

manifestação na França, podendo-se chamar de historicismo na Alemanha ou, ainda, 

utilitarismo na Inglaterra entre outros – a teoria da obediência, pela qual a lei deve ser 

obedecida seja qual for seu conteúdo, já que sua obediência consiste num fim em si mesmo, 

trazida pelo positivismo ético mas que acabou influenciando o positivismo jurídico.
91

 

Destaque-se, desde já, que o positivismo não pode ser reduzido à substituição do 

direito natural como critério de validade sintetizado na lei pelo legislador. Na realidade, esse 

aspecto está relacionado tão somente com a organização do direito positivo, promovida pela 

modernidade, sendo um de seus legados vantajosos – conforme já se mencionou no item 

anterior. O que se combate aqui é, na realidade e como já se disse, a redução do direito à lei, 

como se essa fosse sua única fonte, concepção prejudicial a solução de casos difíceis que 

requeiram preceitos morais, chamada de positivismo exegético e desprovida de caráter 

científico, porque decorre da mera prática, como expresso nos parágrafos anteriores. 

Essa realidade acabou influenciando a concepção de direito e sua teoria do 

conhecimento, que já se firmava, conforme mencionado anteriormente. Essa profusão na 

produção normativa e crença identificação entre direito e fontes oficiais do Estado é fruto de 

uma concepção conhecida como positivismo exegético. 
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Na sequência, na formação do positivismo jurídico, direito e política passam a ser 

ciências independentes, passando o cientista jurídico a ocupar-se não com o conteúdo da lei 

mas com o modo de sua aplicação.
 
  

Inspirados na organização do direito positivo pelo Estado, identificam-se, no início 

do século XX, teóricos tais como Hans Kelsen, Alf Ross e H. L. A. Hart, intencionando fazer 

do direito uma ciência autônoma e livre de elementos externos, dentre eles a própria vontade 

Estatal. Pretendia-se estabelecer uma teoria pura do direito, a ser chamada de positivismo 

jurídico, influenciada pelos padrões do positivismo filosófico de estabelecer padrões 

científicos para o conhecimento. Segundo a influência da produção de Hobbes, o direito nasce 

do Estado, negando-se o dualismo de duas fontes simultâneas do direito, admitidas pelo 

direito natural – a saber, seriam as fontes o próprio direito natural e o direito positivo. 

A preocupação principal dos teóricos do positivismo era com a o método de estudo 

do direito, não propriamente de concessão de um conceito. 

Para Hans Kelsen, toda a norma encontra seu critério de pertencimento a 

determinado sistema jurídico em outra norma que lhe seja hierarquicamente superior ou 

posterior, sendo a norma fundamental a única que não encontra critério de validade em 

nenhuma outra norma, a qual tem de ser, por isso mesmo, pressuposta. Pelo que o critério de 

pertencimento de uma norma ao ordenamento jurídico será o de validade.
92

 

Para Hart, a natureza da norma básica já não é metafísica, senão fática, já que 

depende do reconhecimento e adesão prestadas por todos aqueles que participam do sistema 

jurídico, pelo que se pode perceber uma introdução, por ele, de uma racionalização por meio 

da interpretação, típico das bases da virada hermenêutico-linguística que aqui se trabalha. 

Hart evidencia a importância do processo de interpretação, que será enaltecido por 

hermeneutas como Perelman.
93

 

A consequência imediata disso é a separação entre direito – sendo o direito estatal a 

única fonte admitida – e moral, bem como a política. Critério axiológicos, de justiça, ou 

morais, os quais se referem a problemas metafísicos, já não constituem ciência e, portanto, 

nada têm a ver com o direito. Pelo que a fundamentação kelseniana “de cima para baixo” 

ignora a composição social do direito, algo que é rejeitado, por exemplo, por influências 

anglo-saxônicas ou realistas, que consideram a formação do direito “de baixo para cima”. 
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Disso se extrai que o legado vantajoso do positivismo jurídico foi a organização 

extremamente profícua de uma ciência jurídica, necessária e cara ao funcionamento do 

próprio Estado. E até hoje tais referenciais, sobretudo os kelsenianos acerca da hierarquia e 

posterioridade das leis, são corriqueiramente utilizados nas legislações. Contudo, o legado 

desvantajoso do positivismo jurídico foi sua proposta de desligamento entre direito e moral, a 

qual certamente seria mal utilizada pela humanidade, sendo isso uma questão de tempo. 

Ainda na dita primeira metade do século XX, o mundo se viu abalado por regimes 

totalitários completamente respaldados na lei, uma vez que o ordenamento jurídico, por 

influência da teoria do direito à época, era considerado livre de influências extrajurídicas.  

Essa má experiência com o uso do modelo positivista em regimes totalitários, fez 

com que o modelo legicentrista não fosse mais visto como uma opção que garantisse a 

limitação do poder em prol do funcionamento não autodestrutivo da sociedade e, ainda, de 

garantia de direitos, que viria à sombra dessa limitação de poder questionada pelos reais 

fatores de poder da sociedade. Grande parte das críticas feitas ao positivismo estão 

relacionadas com o fato de tentar explicar o direito em si mesmo, produzindo uma teoria 

unidimensional do direito, desconectado da moral e da política, encontrando o poder sua 

legitimação unicamente no direito.
94

 

Nesse sentido, a legitimidade do positivismo jurídico começou a ser discutida ante ao 

regime democrático. De todo modo, ele representa a valorização do Poder Legislativo e o qual 

é arguido ante ao modelo subsequente, que valoriza o Poder Judiciário e vai dar causa ao 

ativismo judicial como sendo seu momento crítico. A partir daí, a abertura do direito e sua 

incompletude começam a ser o principal ponto de divergência entre a teoria juspositivista e a 

neoconstitucionalista. 

Assim, as formas de limitação do poder passaram a ser mais fortemente discutidas, 

tornando-se com efeito o centro das elucubrações. E tais limitações chegariam em forma de 

influências valorativas provindas de fora do direito, retornando-se em parte aos dogmas 

propostos pelo jusnaturalismo. Ademais, tecnicamente, o ideal seria a existência de uma 

norma limitadora da lei, que se posicionasse hierarquicamente acima dela e que permitisse 

esses influxos valorativos. 

Assim, a fase posterior propõe uma leitura da constituição como instrumento 

normativo limitador da própria lei. Por consequência, a técnica legislativa, sobretudo a da 

constituição, mas também a das leis, teria de se adaptar a essa nova configuração teórica do 
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direito e inserir, no processo de positivação de normas, terminologias que sinalizassem uma 

linguagem aberta aos elementos extrajurídicos. 

Para a adequada compreensão do fenômeno da constitucionalização do direito, faz-se 

oportuno investigar previamente os diversos sentidos conferidos ao termo, ao lado da 

terminologia constitucionalismo, ambos querendo significar as diversas possibilidades de 

relação entre a sociedade e sua organização jurídica e política fundamental. A fim de afastar 

eventuais imprecisões na compreensão, recorra-se à doutrina conhecida que enumera esses 

conceitos. 

André Ramos Tavares identifica quatro sentidos diferentes para o termo 

constitucionalismo. O primeiro deles remete ao emprego da terminologia como referência ao 

modelo político-social com origens históricas bastante remotas que pretende, em especial, a 

limitação do poder arbitrário. A segunda acepção o identifica com a imposição de que haja 

cartas constitucionais escritas. Numa terceira concepção, indicar-se-iam os propósitos mais 

latentes e atuais da função e posição das constituições nas diversas sociedades. Numa quarta 

acepção, mais restrita, o constitucionalismo é reduzido à evolução histórico-constitucional de 

um determinado Estado.95
 

Para Gomes Canotilho, é possível conceber o constitucionalismo como “movimentos 

constitucionais” com particularidades culturais, políticas e sociais da nação onde se 

manifeste.
96

 

Já para Karl Lowestein, o constitucionalismo pode ser compreendido como “ideia-

força”, como uma história de busca pelo homem político das limitações do poder absoluto 

exercido pelos detentores do poder, assim como o esforço de estabelecer uma justificação 

moral, espiritual ou ética da autoridade, em lugar da submissão cega à facilidade da 

autoridade existente.
97

 Pelo que o constitucionalismo apresenta feições sociológicas inegáveis, 

o que se afina com o que foi apresentado por Canotilho, no sentido de relação próxima entre 

os acontecimentos de caráter social e político e a teoria do direito. Ao mesmo tempo, é 

possível associar essa compreensão a um dos sentidos apresentados por André Ramos 

Tavares, a saber, o que nos remete ao constitucionalismo enquanto do poder arbitrário do 

Estado. 
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Ricardo Guastini, por sua vez, utiliza a terminologia “constitucionalização” para a 

mesma finalidade que os demais autores já expostos. Afirma o jurista que a expressão 

constitucionalização do ordenamento jurídico pode ser utilizada com pelo menos três 

significados distintos, quais sejam: referência à introdução de uma primeira constituição 

escrita em um determinado ordenamento jurídico; processo histórico-cultural que juridiciza a 

relação entre os detentores do poder político e os demais; por fim, um processo de 

transformação de um ordenamento jurídico no sentido de impregná-lo de normas 

constitucionais, em face de uma Constituição invasora, expansiva.
98

 

No tocante ao constitucionalismo enquanto evolução histórico-constitucional de um 

determinado Estado, conceito patente nas explanações de André Ramos Tavares e Ricardo 

Guastini, bem como implícito nas ideias de Canotilho e Karl Lowenstein, é possível ressaltar 

a perspectiva, entre outras, de resgate histórico - contudo não historicista - desta abordagem. É 

a ele, inicialmente, que será dada atenção, passando-se, em seguida, ao principal deles, 

apresentado na sequência. Trate-se, pois, com um viés histórico-sociológico, bem como 

igualmente atentos à perspectiva paradigmática, dos períodos históricos em que se 

constituíram os respectivos movimentos constitucionalistas, de acordo com as configurações 

sociais e políticas de cada época. 

É possível retroceder à Idade Antiga para citar exemplos de constitucionalismo 

enquanto organização política de Estados em torno de constituições, confirmando-se que o 

constitucionalismo assim concebido não é particularidade das revoluções modernas, bem 

como que não foram estas exclusivas na instauração de regimes democráticos e afastamento 

dos regimes absolutistas. Nesse passo, a Antiguidade Clássica registra, na lição de Karl 

Lowenstein, o movimento constitucionalista hebreu Antigo. Contudo, ressalte-se que se trata 

de movimento de limitação de um Estado por meio da “Lei do Senhor”, tratando-se de um 

Estado teocrático.
99

 Carlos Sanchez Viamonte, constitucionalista argentino, defende que a 

ideia de constituição destinada a reger um grupo social politicamente organizado aparece, 

pioneiramente, nos Estados teocráticos do Oriente. Enfatiza que tal lei fundamental, contudo, 

é sempre de caráter religioso, revestindo-se do significado de uma vontade divina, portanto 

dogmática, que se manifesta ao povo de maneira obrigatória e mediante o rei, encarado 
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apenas como instrumento da divindade. Por último, diferencia as teocracias orientais antigas 

das conhecidas ocidentais medievas e modernas, quando avisa: 

 

Lo cierto es que la teocracia oriental, legendariamente presentada como la 

forma más absoluta de autoridad, reconoce limitaciones que la monarquía de 

la Edad Moderna no toleraba. Esas limitaciones asumen el carácter de normas 

legales y preceptos relativos a la conducta privada y pública, obligatorios 

para el rey, y cuya infracción lo hacía responsable ante la divinidad, y 

algunas veces ante su propio pueblo.
100

     

  

Tratando das demais teocracias antigas, Viamonte menciona profetas orientais como 

Moisés, Hamurabi e Minos, os quais eram reconhecidos como superiores aos reis comuns e 

cuja autoridade não provinha da condição de reis, senão de intérpretes escolhidos pela 

divindade para comunicarem-se com seu povo.
101

 A vontade da divindade, ao manifestar-se 

como vontade legislativa, adquiria uma conotação de vontade geral, de vontade popular, na 

mesma ideia mais tarde propagada por Jean-Jacques Rousseau. Entre os hebreus, a lei divina, 

traduzida pelos homens, era considerada anterior e superior à própria monarquia. Assemelha a 

tanto, ainda, os códigos de Hamurabi e Manu, aquele primeiro, inclusive, com referenciais 

éticos, em seu princípio, manifestos pelo autodesignado príncipe Hamurabi, contra os 

perversos e maus e pelo impedimento de os poderosos prejudicarem os débeis. É de 

conhecimento geral, contudo, que os meios de punição propostos pelo código em questão 

eram, em teoria, proporcionais, não considerando, em uma conduta exegética, as 

particularidades de cada caso, o que não contribuía com um conceito de igualdade material ou 

de qualquer conotação material de cada situação, levando-nos, mais uma vez, a um modelo 

formalista de aplicação das normas sociais. Quando à sociedade de Manu, por sua vez, sabe-

se que era estratificada por mandamentos divinos e que desigualdades formais e materiais, 

assim como na democracia grega, era aceitas largamente no seio social. 

Noticiam-se as Cidades-estados gregas como primeiro registro de democracia 

constitucional. Carlos Sanchez Viamonte destaca que as leis de Licurgo em Esparta e, 

sobretudo, as leis de Drácon e Sólon em Atenas, foram consideradas como verdadeiras 

constituições, inclusive com hierarquia constitucional de tais, não obstante não apresentarem a 

rigidez que apresentam nos dias de hoje. Ressalta, ainda, que, em tais estados laicos, o poder 

constituinte era exercido pelo povo e se podem encontrar ali quase todas as ideias 
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fundamentais de caráter institucional que serviriam logo para construir a teoria moderna do 

poder constituinte e da constituição. Atribui a Aristóteles o delineamento, com precisão e 

claridade, do valor supremo conferido à Constituição e o respectivo caráter subordinado da 

lei: “las leyes deben ser hechas para las constituciones, y no las constituciones para las leyes, 

principio que reconocen todos los legisladores”, como transcreve o pensador grego. De sorte 

que somente faltaria à doutrina aristotélica, como afirma Viamonte, a terminologia 

consagrada logo pela Revolução Francesa, a saber, “poder constituinte” e “poder 

constituído”.
102

  

É necessário destacar, contudo, que a democracia grega comportava tão somente a 

legitimidade de participação na vida política por parte de homens não estrangeiros, bem como 

que existia um regime escravocrata no seio dessa sociedade, o que remete a uma democracia 

no sentido formal. A lição de André Ramos Tavares é no sentido de que a Cidade-Estado 

grega representou o início de uma racionalização do poder, e até hoje constitui o único 

exemplo de regime constitucional de identidade plena entre governantes e governados, em 

virtude de ser um modelo de democracia direta, a despeito de suas limitações já ditas. Além 

disso, o regime constitucional grego estabelecia diferentes funções estatais, distribuídas entre 

diferentes detentores de cargos públicos, que eram escolhidos entre qualquer cidadão por 

sorteio, para exercício do cargo por tempo determinado – podendo-se perceber uma 

consciência da importância da temporariedade no poder, que não era personificado, 

característica da proposta republicana. No entanto, regimes despóticos, em movimentos 

cíclicos sociais, tomaram o lugar desta forma de organização estatal.
103

 

É importante considerar os períodos antigos e suas respectivas concepções avançadas 

de organização do Estado e hierarquia normativa, certamente fontes inspiradoras dos atuais. 

Em nível comparativo, de investigar o que diferencia a configuração atual do Estado em 

relação aos formatos anteriormente apresentados, isso leva, certamente, a uma investigação 

mais próxima do fidedigno. 
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No constitucionalismo ante à Idade Média, as organizações sociais viviam, além de 

fracionadas em pequenos núcleos agrícolas, sob a tutela de regimes absolutistas, significando 

que não havia espaço para participação nem limites ao governante, como já comentado 

anteriormente, quando do contraponte entre esses modelos e as teocracias antigas, 

consideradas mais evoluídas na limitação do poder. Tais governantes eram investidos do 

poder divino, levando essa ideologia a que suas decisões fossem consideradas acima das leis, 

não se submetendo seus atos a um controle jurídico.
104

 

Viamonte registra a existência de cartas medievais, as quais eram os pactos jurídicos 

de convivência nos pequenos agrupamentos sociais, que, segundo o autor, apresentavam-se 

como uma nova maneira de se manifestar uma vontade constituinte e, mesmo sem definir o 

sujeito desse poder, podem ser considerados atos constituintes rudimentares. Afirma que, 

neles, revela-se a influência preponderante de uma vontade coletiva, representada no 

Parlamento inglês e, sobretudo, na Câmara dos Comuns ou comunas, com o caráter de uma 

reivindicação de soberania para as assembleias comuns de tradição germânica. Aí começa a 

construção da ideia de uma soberania constituinte atribuída à sociedade, entendida, pois, 

como desnecessária a monarquia absoluta, a qual é incompatível com a ideia de um poder 

constituinte. A ideologia das comunas promove uma concepção de unidade política estável e 

de unidade jurídica criada por uma lei fundamental, mediante a qual se impõe o mesmo a 

governantes e governados. 
105

 

Além de apontar “fueros” escritos em comunidades feudais, Viamonte destaca o 

sistema inglês, o qual teve a elaboração, em 1215, do documento que restou denominado 

“Magna Carta”, considerada como um ato constituinte para a respectiva organização político-

social, contudo, ainda muito longe de alcançar a significação institucional de um ato 

constituinte único, integral ou completo, capaz de dar sua fisionomia a todo o sistema 

institucional da Inglaterra. Observa, em tal estrutura política, uma lenta transformação dos 

costumes, bem como em direção à conciliação das forças políticas atuantes, como móvel das 

evoluções constitucionais operadas nesse país. Assim, o ato constituinte em questão reveste 

formas contratuais típicas da Idade Média, organizando-se o Estado em torno de uma 

monarquia limitada pelo poder da Igreja. 

Fala-se em constitucionalismo moderno para designar o movimento político, social e 

cultural que, sobretudo a partir do século XVIII, questiona os planos político, filosófico e 
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jurídico dos esquemas tradicionais de domínio político. O termo moderno pretende uma 

contraposição ao momento histórico e político anterior, que consiste em um conjunto de 

princípios escritos ou consuetudinários alicerçadores da existência de direitos estamentais 

perante o monarca e simultaneamente limitadores do seu poder, princípios esses que teriam se 

sedimentado desde a Idade Média. 

A expressão “constitucionalismo moderno” compunha o conceito de Modernidade, 

termo mais abrangente e objeto de um grande plano filosófico à época. Como já anunciado no 

tópico anterior, a Modernidade pretendia um rompimento com a ordem social anterior, 

partindo da filosofia sua maior inspiração. 

De conformidade com a concepção genérica de constitucionalismo como limitação 

do poder arbitrário, é possível associar a ideia de constitucionalismo ao seu desenvolvimento 

em Estados de Direito modernos, cuja proposta inicial é a limitação do poder pela submissão 

do Estado, antes absolutista, e do indivíduo de maneira equânime aos limites impostos em um 

acordo de proporções nacionais. No séc. XIX, durante a plenitude da primeira fase do 

liberalismo burguês, existiu a necessidade política do referido grupo já dominante 

economicamente - a burguesia -, de conferir ao Poder Legislativo maior destaque e segurança 

na atuação, com vistas a garantir que não seria renovado o modelo absolutista de concentração 

do poder na figura de um monarca. 

Assim, o centro metodológico do ordenamento jurídico chegou a ser a legislação 

infraconstitucional. Nesse sentido, como consequência de a legislação infraconstitucional 

ocupar o centro do ordenamento jurídico, faziam-se identificados texto e norma e, ainda, era 

atribuída apenas ao órgão legislativo do Estado a produção do direito – que detinha a 

legitimidade normativa -, rejeitadas quaisquer autonomias por parte do aplicador da lei e 

apartados, assim, os atos de interpretação e aplicação. Essa ideologia era propagada pelo 

paleojuspositivismo, ou positivismo exegético, não-científico em sua origem, mas sim 

derivado da práxis, como já mencionado. 

O momento político durante a produção da teoria por Hans Kelsen, classificada como 

positivista-normativista, era de posicionamento da Constituição como instrumento de mera 

organização estatal, sem propriamente apresentar força normativa sobre o restante do 

ordenamento jurídico. Contudo, a inquietação de classes sociais desfavorecidas política e 

economicamente gestou a adoção de teorias desenvolvidas em função de garantias 

individuais, alçadas à condição de direitos pela pressão no contexto social de então. 

Na lição de Paulo Bonavides, a Constituição do Estado liberal-burguês, que emerge 

da fase contra-absolutista, apresenta-se qual conceito político e filosófico. Somente mais 
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tarde, quando consolidadas as instituições liberais, tomou o sistema constitucional nítida 

feição jurídica.
106

 À essa época, em função da uniformidade do grupo dominante, os 

burgueses, as previsões constitucionais não contemplavam antagonismos. Aí reside o motivo 

de brevidade dessas constituições, que é a indiferença ao conteúdo e substância das relações 

sociais. 

Na crise das constituições liberais, o furor dialético dos antagonismos presidiam a 

elaboração de novas declarações iluminadas por uma nova ideologia de classes - demandas 

éticas quanto ao proletariado - e, por polêmico o conteúdo, prejudicava-se a sua 

normatividade. Esse Estado se define, ainda, pela índole programática. A instabilidade e o 

compromisso marcam o constitucionalismo social. E isso comprometeu o conceito “jurídico” 

de constituição.
107

 

Uma verdadeira guinada no plano dos fatos arrastou a teoria jurídica definitivamente 

para as novas necessidades éticas: as catástrofes humanitárias das duas Grandes Guerras. A 

repulsa provocada por esses eventos e pela ideologia utilizada como justificação para eles – 

como a eugenia racial, que feria a isonomia e, sobretudo, a dignidade do ser humano -, 

provocaram um movimento de cunho ético em diversas searas do conhecimento humano. Na 

revolução ética particular a esse momento histórico, considerando-se a evolução das 

discussões éticas até então, é que consiste o grande diferencial em relação aos 

constitucionalismos anteriores, sobretudo ao Antigo que, a despeito de ambientado numa 

democracia, no caso específico dos gregos, e utilizando a constituição como referencial para 

toda a estrutura do ordenamento jurídico, não possuíam essa materialidade relacionada à 

dignidade da pessoa humana a orientá-los. 

Gesta-se, nesse contexto, o maior referencial ético da história da civilização 

ocidental, que consiste no conceito de dignidade da pessoa humana ampliado a pretensões de 

universalidade por herança da doutrina kantiana e suas adjacentes. O referencial de dignidade 

da pessoa humana também orienta e é orientado pela ideia de democracia material. 

A partir daí, a atenção necessária à garantia de direitos fundamentais passou a figurar 

sob holofotes, em virtude da impossibilidade de ignorar os fatos próximos pretéritos, bem 

como em função de tais atos constituírem pretextos de conflitos entre as nações, com reais 

motivos político-militares e econômicos como pano de fundo, disfarçados. Como 

consequência da proteção humanitária entendida como necessária, houve espaço para o 

desenvolvimento e consolidação de teorias dos direitos fundamentais.  
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Nesse passo, a proteção aos direitos fundamentais consistiu em substrato axiológico 

a figurar como superior e imutável. E a maneira de garantir a realizabilidade dessa proteção 

era provocar a absorção de maneira mais ostensiva dos valores pelo ordenamento jurídico. 

Assim, com a sua inclusão nos diplomas constitucionais, otimizou-se a garantia de tais 

direitos, pela superioridade e normatividade a eles atribuída. 

O fenômeno da constitucionalização do direito, no sentido de espraiamento da 

Constituição por entre as províncias jurídicas - conforme lição de Guastini mais acima -, 

fazendo-se condição de validade, representa, assim, uma virada metodológica, que, ademais 

de posicionar a Constituição no centro do ordenamento jurídico, confere-lhe plena força 

normativa.  

Como dos maiores representantes da comunidade jurídica internacional no tocante à 

defesa de uma força normativa ostentada pelo texto maior, tem-se Konrad Hesse, cuja obra é 

propagada pelo caráter indispensável aos estudos nesse mister.
108

 Afirma o doutrinador que a 

concepção da força determinante das relações fáticas - ou a coincidência entre realidade e 

norma, encarada por Ferdinand Lassale como condição de eficácia – constitui apenas um 

limite hipotético extremo, natural entre a norma fundamentalmente estática e racional e a 

realidade fluida e irracional.
109

  Para Hesse, a ideia de um efeito determinante exclusivo da 

Constituição real seria a própria negação da Constituição jurídica, já que o Direito 

Constitucional estaria em contradição com a própria essência da Constituição. A solução, 

conforme propõe o autor e questão, seria adotar como ponto de partida a ideia de 

condicionamento recíproco existente entre Constituição jurídica e a realidade político-social, 

considerando-se os limites e as possibilidades da atuação da Constituição jurídica, bem como 

os pressupostos de eficácia da Constituição.
110

 

A constitucionalização do ordenamento jurídico e das diversas províncias jurídicas 

operou-se com uma mudança de paradigma metodológico, como já sugerido. Nesse passo, 

para melhor trabalhar o conceito de paradigma, tão relevante nesse contexto, é interessante 

recorrer ao que escreve Thomas Kuhn, quando afirma consistir o paradigma na ideia 

partilhada pelos membros de uma comunidade científica e, mais ainda, quando afirma sua 

provisoriedade - inerente, acrescemos, à limitação da cognição humana.
111
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Retornando-se à lição de Guastini, são aspectos da constitucionalização do direito 

como novo paradigma: a força vinculante da Constituição; a “sobre-interpretação da 

Constituição”; a aplicação direta das normas constitucionais; a interpretação das leis conforme 

a Constituição e, por fim, a influência da Constituição sobre as relações políticas. 

Quanto à força normativa da Constituição, a ideia segue a mesma lógica da referida 

acima, encabeçada mundialmente por Konrad Hesse quanto à normatividade constitucional.  

No tocante à sobreinterpretação, consiste em movimento interpretativo que tende a 

desconsiderar que o direito constitucional seja lacunar, pelo que evita lapsos, espaços vazios e 

sem opções de solução, ou de qualquer modo elabora normas implícitas para preenchê-las. A 

sobreinterpretação pode ser utilizada como base da teoria que tentará encarar frontalmente o 

fato já incontestável, desde a virada linguística que será vista, da imprecisão da linguagem e 

da incompletude do direito. A sobreinterpretação consiste em uma ficção que o direito cria 

para tentar solucionar todos os problemas que lhe são colocados sobre a mesa. Contudo, pode-

se dizer que também o positivismo entendia por essa eterna resposta possível, mas de um 

modo diferente, como será visto. Ele ignora a discricionariedade, que é um fato, e deixa de 

lado as possibilidades de interpretação, pelo que não lhe confere qualquer técnica, 

diferentemente do constitucionalismo contemporâneo. 

Acerca da aplicação direta, outra característica do constitucionalismo contemporâneo 

ou constitucionalização do direito, essa consiste na aplicação das normas constitucionais 

diretamente às relações privadas, não mais se entendendo pela separação estanque entre 

direito público utilizado para relações verticalizadas com o Estado e direito privado como 

único direito a ser aplicado nas relações exclusivamente horizontais, entre particulares.
112

 Ela 

repercute na característica da horizontalização dos direitos fundamentais, em que os direitos 

fundamentais devem ser observados ante a instituições públicas e privadas, tal como a 

observância da ampla defesa e do devido processo legal, a exemplo. 
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É importante salientar que esse novo paradigma do direito divide os teóricos quanto à 

sua adequada nominação. Alguns o chamam de neoconstitucionalismo, outros de 

constitucionalismo contemporâneo. Nesse sentido, veja-se a lição de Möller: 

 

Enquanto o constitucionalismo contemporâneo pode estar mais relacionado a 

um posicionamento mais descritivo e comparativo de modelos 

constitucionais já aplicados, o pós-positivismo, por sua vez, apresenta-se 

como a teoria do direito do neoconstitucionalismo, exatamente pela 

proposição de uma superação do positivismo jurídico em razão de sua 

incompatibilidade com os modelos constitucionais vigentes, os quais teriam 

rompido com a tese positivista da separação necessária entre direito e 

moral.
113

 

 

O fato inegável, entre todos, é que a teoria do direito passa por reformulação 

paradigmática que interfere nos conceitos de justiça, moralidade, validade, juridicidade, 

legitimidade e vigência e o contexto – bem como o móvel - em que ocorre essa reformulação 

são as agudas transformações sociais ocorridas no século XX, nas estruturas das instituições, 

ou seja, no sentido político - sobretudo após as catástrofes humanitárias das duas Guerras 

Mundiais – e, ainda, no sentido cultural – considerando a cultura da globalização que 

relativizou o tempo e o espaço, como será trabalhado lodo adiante. Todas elas constituintes de 

nossa cultura e explicativas de como atingimos uma estruturação da teoria jurídica de 

valorização de constituições rígidas. 

Ademais, constate-se que a digressão histórica realizada permitiu enxergar que o 

paradigma da democracia já existia em momentos históricos bastante anteriores, contudo, com 

uma diferença fundamental para o hodierno, conforme já aclarado anteriormente: inexistia a 

priorização da garantia de direitos fundamentais, bem como inexistia a ideia da uma garantia 

isonômica material de tais direitos aos cidadãos, sem dogmas ou crenças preestabelecidas. Em 

termos práticos, já existia a noção do que era de fato correto, contudo o momento político 

favorável a uma guinada na atitude da comunidade internacional, política e científica, nesse 

sentido, deu-se tão somente após as grandes catástrofes humanitárias das duas Grandes 

Guerras e realizadas pelos próprios países, ainda, posteriormente, por interesses políticos de 

envergadura global. 

É nessa senda que Lênio Luiz Streck compreende o Estado Democrático de Direito 

como um paradigma a partir do qual enxergamos o direito e que, em outra percepção, fazendo 
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juízo de valor a respeito, corresponde a uma coquista.
114

 É possível compreender que a 

compleição democrática do Estado de Direito confere uma identidade àquela nação, 

protegendo-a inclusive de quaisquer desmandos com tendências golpistas. Para Streck, existe 

uma principiologia constitucional que garante a continuidade da democracia, mesmo que os 

princípios não tenham visibilidade ôntica. E isso faz com que a dimensão interpretativa que o 

direito possui, quando se está diante de uma formação democrática de Estado, implique o 

melhor sentido possível para o direito de uma comunidade política. 

Nessa senda de principiologia que reside o ponto forte do Estado Democrático de 

Direito ante à constitucionalização: a abertura do direito e sua incompletude adquire um modo 

de operar, admitido com a ajuda da virada hermenêutico-linguística e com um modus 

operandi a ser visto, designado por conceitos herdados da Modernidade já vista. 

A outra reflexão que a virada nos traz, a semiologia do poder, também será 

trabalhada logo mais e confrontada com os princípios éticos e democráticos do Estado 

constitucionalizado. 

Ao se perceber a inadequação do modelo positivista e necessidade de abertura da 

tessitura das normas, tomou lugar a proposta e as promessas do constitucionalismo 

contemporâneo e sua abertura aos valores – cada vez melhor trabalhados ao longo do 

trabalho. 

Diante disso, percebeu-se que o valor segurança, ostentado pelo positivismo jurídico 

como bandeira unívoca da aplicação do direito – e todas as suas repercussões filosóficas, as 

quais serão melhor trabalhadas no capítulo subsequente -, estava cedendo lugar ao fator 

liberdade, por todos os motivos destacados no tópico anterior quando se destacou a cessão de 

espaço no cenário do paradigma Modernidade para o paradigma da pós-modernidade. No 

direito, isso se tornava necessário em razão dos fatores mencionados acima e que serão ainda 

melhor trabalhados no capítulo subsequente. 

O depositário dessa liberdade de conformação do direito era o Poder Judiciário, o 

qual passava a ter poderes e obrigações de conformação a qual não admitia mais o solipsismo 

em razão da potência que passava a ser conferida – além da inadequação em si do modelo 

subjetivista de decisão. Isso será melhor explicado no capítulo a seguir. Ao mesmo tempo, 

reflita-se, o Poder Legislativo tinha seu espaço, antes quase hegemônico à época dos 

positivismos subsequentes exegético e normativista. 
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Reitere-se o que já se disse acerca da constitucionalização do direito, acerca de que, 

sobretudo através das concepções propagadas por obras tais como a de Konrad Hesse, foi 

celebrada a força normativa dos princípios, que foram expressamente consagrados no texto 

constitucional e admitidos enquanto superiores na hierarquia de normas, por inspiração do 

modelo normativo piramidal propagado por Kelsen no início do séc. XX. 

Fenômeno natural da constitucionalização do direito foi a abertura da tessitura 

normativa e o destaque àquele a quem foi concedida grande amplitude de intepretação, o 

Poder Judiciário. 

A abertura da tessitura normativa gerou ao Poder Judiciário uma responsabilidade 

ante ao resguardo da justiça e uma diminuição do fator segurança, em consonância com o 

paradigma maior da desconstrução da segurança pela liberdade pós-moderna.  

Em países de common Law, resolve-se com a teoria dos precedentes e a 

racionalização discursiva. Ocorre que, em países tais como os da América Latina, com um 

histórico de governos arbitrários e uma cultura bastante difícil de desconfiança, a 

racionalidade das decisões corre o risco de ser sofrível, consoante mais à frente destacado. 

Não há como vincular as decisões do Poder Judiciário, tanto que a teoria dos precedentes 

sequer foi aceita pelo novel diploma de processual civil co seu verdadeiro vigor, absorvendo-

se simulacros, tais como a reclamação constitucional e os incidentes de resolução de 

demandas repetitivas, isso com a obrigação de bem fundamentar pelo Poder Judiciário, tal 

como mais a frente visto e trazido ao magistrado em geral. Nesse contexto, o solipsismo da 

filosofia da consciência somente piora a situação e agrava o risco de arbitrariedades, motivo 

pelo qual se ressalta, neste trabalho, a importância da virada hermenêutica em direção a 

intersubjetividade. Pelo que se pretendem demonstrar alguns recursos que intentam 

racionalizar o discurso interno ao processo.  

Outrossim, após a identificação e aceitação da estrutura afeta aos Estados Sociais de 

Direito – ou da necessidade de sua consolidação, vez que muitos deles ainda sequer foram 

efetivados -, a sociedade iniciou a apresentar um formato ainda mais complexo, plural, em 

que se consolidava uma preocupação com a efetividade das garantias do Estado em relação ao 

cidadão. Não era mais suficiente a configuração de um agir “negativo” por parte do Estado - 

de não invasão na esfera individual do cidadão -, ou de um agir “positivo”, de exigência de 

uma atitude pró-ativa, positiva. Exigia lugar no cenário político um ambiente democrático, 

mas não apenas nas estruturas estatais que poderiam sinalizar a existência de uma democracia. 

Cambia-se, nesse sentido, de uma democracia formalmente concebida, com uma 

Constituição comprometida apenas com sua colocação acima do ordenamento jurídico, para 
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uma democracia materialmente concebida, comprometida com a instauração de um ambiente 

com valores democráticos aptos a permitirem o desenvolvimento das potencialidades de cada 

grupo ou cidadão. Enquanto a democracia formal se identifica com os modelos Antigos de 

democracia – em que havia o exercício da opinião, porém por pequena parcela da sociedade e 

a qual obedecia, por vezes, a fundamentos dogmáticos -, ou se identifica, ainda, com uma 

estrutura defasada de democracia representativa ou Estados que se autointitulam “de Direito”, 

a democracia material se identifica com uma infinidade de formas de manifestação da 

legitimidade do poder, vez que seu compromisso é com a efetivação da dignidade da pessoa 

humana.
115

  

A problemática da legitimidade do poder assume um papel destacado nesse contexto, 

uma vez que ela é o veículo imprescindível para a concretização desse cenário de efetividade 

dos direitos e desenvolvimento de potencialidades do ser humano pelo Estado. 

No contexto do constitucionalismo, a constitucionalidade democrática é o ambiente 

que se mencionou enquanto imprescindível ao desenvolvimento do ser humano numa 

perspectiva democrática material. Nesse sentido, busca o doutrinador americano Charles 

Merrian, citado por Sahid Maluf, definir diretrizes para o delineamento mais preciso desse 

ambiente, enumerando vários postulados essenciais, a saber: a dignidade da pessoa humana e 

a importância de se lhe dispensar tratamento fraternal, não discriminativo; a perfectibilidade 

do homem e a confiança nas suas possibilidades latentes, em contraposição à doutrina de 

castas rígidas, classes e escravidão; as conquistas da civilização consideradas como 

conquistas das massas; a confiança no valor da aquiescência dos governados, cristalizada em 

formas institucionais, como fundamento da ordem, da liberdade e da justiça; a legitimidade 

das decisões tomadas por processos racionais, com o consenso de todos e refletindo 

normalmente resultados de debates livres e tolerantes, em lugar da violência e da 

brutalidade.
116

 

Note-se a valorização do elemento humano digno e participante, bem assim dos 

processos de cognição logicamente aferíveis – sem qualquer justificativa puramente 

dogmática -, todos ligados a situações eminentemente pragmáticas, à realidade do governo. 

Identificam-se, respectivamente, o fim maior da democracia em perspectiva material - e do 

Estado que a realize –, que é a valorização da dignidade da pessoa humana, bem como o 
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parâmetro dos instrumentos que se possam utilizar para tanto – o atendimento ao discurso 

racional.  

Contudo, a materialidade da democracia não se esgota na racionalidade, que provém 

de um paradigma subjetivista o qual já está sendo superado, ou, ao menos, combinado com 

outras proposições de base. A pluralidade da sociedade pós-moderna, complexa como se 

configura, exige uma abstração ainda maior de suas possibilidades, sendo uma delas o próprio 

processo, como visto no próximo tópico. A ideia de intersubjetividade, que mais à frente será 

melhor trabalhada, trouxe um indicativo orientador de como poderiam se configurar essas 

novas formas de expressão da democracia. 

O que se quer verificar neste momento é a discrepância entre os modelos 

democráticos recentes e os modelos democráticos mais antigos, com um processo de 

consolidação mais avançado. Os modelos democráticos recentes consistem naqueles com seu 

curso retardado ou interrompido em função de acontecimentos políticos relacionados com a 

instauração de regimes antidemocráticos. A história recente do país registra um sistema 

democrático de pouca idade, conforme já dito, existente há menos de três décadas – o que, em 

uma escala de evolução de sistemas sociais, pode ser considerado pouco tempo -, 

acompanhando a história das demais democracias da América Latina na segunda metade do 

século XX e, por que não, de outras nações ao redor do globo, influenciadas em sua grade 

maioria pelo mesmo momento político mundial de então: a bipolarização mundial e disputa 

por prevalência entre os modelos político-econômicos capitalista e socialista. 

O descompasso entre as ideias pós-modernas introduzidas artificialmente e as ideias 

modernas ainda reinantes na realidade dessas democracias atrasadas ocasionaram crises de 

legitimidade. Esse problema de legitimidade remete à estrutura que governa a sociedade, o 

Estado, organizada a divisão de suas funções básicas entre três poderes, segundo o modelo 

dos checks and balances sugerido pelos federalistas norte-americanos. 

Nesse sentido é que se desenvolveram as teorias da transição da democracia, as quais 

trabalham o conceito de democracia como sendo, sobretudo, ausência de autoritarismo. Como 

afirma Leonardo Avritzer: 

 

Tal conceito [de democracia, para as teorias de transição da democracia] 

baseia-se na ideia de que a presença ou a ausência de certos elementos em 

uma determinada ordem política pode ser empiricamente constatada e, 

consequentemente, servir de fundamento para a determinação do tipo de 

regime prevalecente.
117
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Como consequência desse tipo de concepção, bastar-se-ia observar se determinado 

modelo estatal abrigaria elementos formais que indicassem a existência de uma democracia, 

como, por exemplo, a existência de eleições livres ou a garantia de direitos civis pela 

Constituição. Como diz o autor já mencionado, tem-se um problema metodológico em tal 

conceito, na medida em que as teorias da transição deixam de problematizar a forma como os 

diferentes atores políticos incorporam a institucionalidade vigente, ou seja, a atitude dos 

sujeitos sociais no tocante a esses atributos.
118

 Para Otto Von Apel, analista do fenômeno 

democrático através da teoria da linguagem e que será visitado no capítulo seguinte, ocorre a 

substituição da análise da internalização das normas - pelos atores sociais – pela mera 

constatação de regularidades.
119

 

Como consequência dessa visão, chega-se ao conceito de democracia formal, 

quando, ao contrário, deveriam os estudos políticos estar orientados não para a observação de 

regularidades, e sim para o estudo comum e intersubjetivo incorporado nesta realidade social. 

Esse entendimento, pela sua limitação, não estimula a evolução do espaço social como ator da 

democracia - não considerando o espaço social como emanador de normatividade, na 

nomenclatura de Jurgen Habermas, à frente detalhada. 

Ao fazer o apanhado eclético do que as doutrinas de maior destaque têm produzido 

sobre a democracia diante da dupla característica do momento que vivemos – a pós-

modernidade e a mocidade de nosso regime democrático -, tratemos das estruturas do Estado 

Democrático de Direito, considerando-se, por mister, o fenômeno do constitucionalismo já 

trabalhado, sobretudo do constitucionalismo contemporâneo. 

A democracia brasileira enfrenta uma séria crise de representatividade, em função 

dos atrasos já mencionados na evolução entre as fases do modernismo e pós-modernismo 

pelas quais transita de maneira pouco definida sua sociedade, consoante já traçado em linhas 

anteriores. Nesse sentido, Paulo Bonavides dedica uma obra apenas para tratar desse assunto, 

sugerindo que as instituições sejam repensadas. 

Na evolução ao longo da história do constitucionalismo, a qual já teve espaço 

anteriormente no presente trabalho, houve uma transposição de concentração de poderes. O 

Estado moderno concentrava poderes no Poder Legislativo, por questões de transição do 
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modelo de sociedade absolutista para o modelo de sociedade garantista. O constitucionalismo 

contemporâneo, desenhado sob um viés ético após as catástrofes humanitárias sem fim do 

século XX, utilizou como seu referencial a dignidade da pessoa humana e transferiu ao Poder 

Judicário a possibilidade de questionar as diretrizes estatais. 

Portanto, enquanto que, no contexto do Estado Liberal, o centro da produção e 

legitimidade do direito se deslocava para o Poder Legislativo do Estado, no Estado Social, 

pelo alargamento das funções do Estado em virtude de forte atuação em políticas públicas e 

no setor produtivo, verifica-se uma centralização do poder nas mãos do Poder Executivo.  

Já no Estado Democrático de Direito, por sua compleição de efetivação dos direitos e 

valorização da força normativa da Constituição, ocorre o deslocamento da força de atuação 

dos poderes Legislativo e Executivo para o Poder Judiciário, sobretudo para a jurisdição 

constitucional. A tensão provocada pela inatividade dos poderes Executivo e Legislativo 

deságua no ambiente judicial, em que tais deveres são reclamados e passam a ser cumpridos 

pelo Poder Judiciário através dos instrumentos processuais conferidos pela Constituição. 

Isso provoca uma forte mudança na perspectiva da teoria do direito. O Poder 

Judiciário passa a ser foco de estudos que dissecam suas funções, a exemplo da vultosa obra 

de “Teoria da Justiça Constitucional”, de autoria de André Ramos Tavares, acerca das funções 

do Tribunal Constitucional. 

Contudo, ao mesmo tempo em que, no nível teórico, existe esse consequente ganho 

de holofotes sobre o Poder Judiciário e uma crise de paradigmas, em nível prático existe 

também uma crise, enfrentada pelo Judiciário. Para Eros Grau, podem-se apontar duas 

evidências para tanto, sendo a primeira uma crise enfrentada pelo Estado, o qual vem se 

enfraquecendo sob a patrocínio de governos neoliberais globalizantes.
120

 E já podemos dizer, 

desde logo, que esses são os fatores de complicação da apreensão acerca do mundo, referido 

no início deste primeiro capítulo. Com os paradigmas que ainda vigem hoje, de 

supervalorização da subjetividade do juiz, resta aberta uma porta para condução dos rumos da 

política por meio, também, do Judiciário. Esse último aspecto seria o segundo fator 

caracterizador da crise mencionada por Eros Grau, quando oberva que “a fragilização do 

Poder Judiciário atende a interesses bem marcados dos Executivos fortes, que se nutrem de 

projetos desdobrados de uma nítida transposição, hoje, dos quadros do privado para o público 

(...)”. 
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A situação do Brasil é de enfrentar o fenômeno da judicialização da política com 

suposto ativismo judicial como má consequência, em face da inércia tradicional dos demais 

poderes. 

A democracia representativa encontra sua viabilidade ameaçada nos dias atuais, em 

virtude da distorção do que se compreende por poder popular, visivelmente ludibriado de 

forma sistemática. 

Retomamos, nessa oportunidade, discussão brevemente anunciada em tópico anterior 

acerca da inviabilidade do modelo representativo quando se trata de uma “ditadura de 

números” sem qualquer maturidade cultural e política por parte da maioria, que, por sua vez, 

muito se distancia da crítica efetiva à realidade.
121

 A contrário senso, portanto, observe-se que 

a integridade da democracia está diretamente preservada enquanto houver qualidade e 

inteligência do corpo eleitoral, realidade que não ocorre atualmente em inúmeras democracias 

ao redor do mundo. 

Consoante já afirmado anteriormente, é possível que a democracia se apresente 

apenas formalmente, desvirtuando-se em seus fins, substancialmente, de assecuração do bem 

comum.  

Assim também compreende Paulo Bonavides, para quem o povo dos países em 

desenvolvimento conserva a forma e não a substância do poder democrático e republicano. 

Para o doutrinador, padece o poder popular de um ludíbrio ante aos órgãos legislativos, os 

quais, pelo que já expusemos, deveriam funcionar como canal natural de exposição da 

vontade da maioria, ainda que simbólica. Identifica o mesmo autor essa deficiência manifesta 

nos vícios eleitorais, na propaganda dirigida, na manipulação da consciência pública e 

opinativa do cidadão pelos poderes e veículos de informação, a serviço da classe dominante 

que os subornou, bem como as manifestações executivas e legiferantes exercitadas contra o 

povo, a nação e a sociedade nas ocasiões governativas mais delicadas.
122

 

Ademais, ressalta Bonavides que o baixíssimo grau de legitimidade dos sistemas de 

“ditadura dissimulada” da América Latina, com mandatos que apresentam excesso de 

continuidade e renovação, certifica a farsa do sistema. Os líderes de tais governos, assim, 

dissimulam o seu poder em vestes constitucionais em países nos quais, em verdade, um 

totalitarismo do capital governa.
123
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Diante de tudo isso, deve-se questionar em que medida se pode sustentar uma 

legitimação democrática do direito. Nesse sentido, e independentemente de acolhida integral 

da teoria, é oportuno mencionar a doutrina de Jürgen Habermas, quando propõe enquanto 

possibilidades de legitimação democrática do direito: a forma de produção da legislação; a 

forma de aplicação do direito e a jurisdição constitucional, todas elas sob um viés pós-

convencional. Faz-se remissão ao capítulo 3, onde se destina item específico a trabalhar essas 

proposições influenciadas pela ruptura com a metafísica de forma mais detida. 

De acordo com Lênio Streck, cuja ótica é desvelada por Ernildo Stein no prefácio à 

obra do primeiro, um elemento que auxilia no enfrentamento da crise de representação 

enfrentada pela nossa democracia consiste na superação das teorias da consciência. Como 

afirma o próprio Ernildo Stein: “Todo o conteúdo epistêmico do direito até agora era 

apresentado através de múltiplas e aleatórias epistemologias jurídicas baseadas na teoria da 

representação e orientadas na fundamentação, no esquema da relação sujeito-objeto”.
124
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3 DIREITO E LINGUAGEM: O FENÔMENO DA VIRADA HERMENÊUTICO-

LINGUÍSTICA E AS REPERCUSSÕES NAS TEORIAS DO DIREITO 

 

 

Enquanto fenômeno cultural complexo, e não uma mera racionalidade instrumental 

ao contrário do que compreendem alguns juristas, o direito gesta diversas perplexidades, se 

adotado o olhar filosófico originador das próprias ciências e organizador do pensamento 

humano. Mesmo quando parece óbvio, não o será, se analisada a situação com a atenção 

devida. 

Vem a calhar o raciocínio feito por Jorge Aquino a respeito da realidade que nos 

rodeia. Ele menciona o filme “Uma Mente Brilhante” e o paralelo em que vivia seu 

protagonista, um prodígio da matemática produtor de um teorema matemático relevante para a 

linguagem da matemática, mas cuja parte das experiências em sua vida foram fruto de sua 

imaginação em razão de sua esquizofrenia, o que traz a todos a constante dúvida 

fenomenológica acerca do que é real em redor de todos. E o teólogo e jurista Jorge Aquino 

complementa o raciocínio, ao afirmar que a realidade a qual se enxerga pode não ser 

exatamente o que está diante dos olhos, vez que influências internas e externas, tais como 

ideologias, problemas psíquicos pressupostos religiosos ou questões de ordem física 

interferem em nossa percepção dos fatos e do mundo.
125

 

Como consequência, tais impressões não só podem estar como estão embutidas na 

produção consuetudinária e na combinação de códigos de linguagem, tal como o exemplo 

cinematográfico acima. 

O símbolo, como afirma Marcelo Neves, é de natureza abrangente, em que a esfera 

do simbólico compreende a religião, a arte, a filosofia, a ciência entre outros, aproximando-se 

da filosofia estruturalista de Lévi-Strauss, quando afirma que toda cultura pode ser 

considerada como um conjunto de sistemas simbólicos em cuja linha de frente colocam-se a 

linguagem, as regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião.
126

 

 

Como o mundo jurídico é sobrecultura, ou seja, trata-se de universo criado em razão 

e para uma sociedade e sua cultura, ele se firma sobre o pilar societário e cultural mediante 

uma criação de ideias, não partindo de algo certo como um evento matemático, físico ou 
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biológico.
127

 Portanto, a relação do direito com a linguagem é ainda mais forte e 

interdependente, já que estão encerrados nos códigos de linguagem jurídica muito mais do 

que o próprio texto quer dizer, mas uma escolha cultural-ideológico-política específica, dentre 

tantas possíveis. 

Nessa perspectiva é que devem ser compreendidos os problemas da teoria do direito, 

originais que não do mundo prático, como problemas hermenêutico-filosóficos. Como inquire 

Lênio Luiz Streck, “Por que o pensar dos juristas seria diferente do pensar do filósofo? Por 

que o jurista teria um diferente ‘acesso’ à ‘realidade’?”.
128

 João Maurício Adeodato, por sua 

vez, defende que o estudo do direito ficará rapidamente obsoleto se reduzido às regras que 

incidem diretamente às condutas jurídicas, pois: 

 

Prazos e institutos mudam cada vez mais e em menos tempo na sociedade 

contemporânea, especialmente dentro do experimentalismo jurídico levado a 

efeito pelas autoridades no Brasil. 

(...) 

Mas por que isso? Parece sensato concluir: porque, além das mudanças pela 

evolução dos próprios fatos sociais, há pessoas que não se limitam a 

reproduzir o direito em vigor, mas o criticam e lhe sugerem modificações, 

dando origem a novas formas de regulação social, que podem ou não 

funcionar. Então, não é apenas estudando relatos descritivos do direito 

positivo, isto é, do que está nas leis mais importantes – aquelas do Vade 

Mecum – e da jurisprudência que alguém vai compreender o direito. 

[grifo nosso]
129

 

 

Desde já, é importante frisar, a despeito da aparente obviedade: nem toda teoria é 

completa. Desde os indutivistas da filosofia grega clássica até os dedutivistas, a exemplo de 

Karl Popper, admite-se que, ao problematizar e buscar saídas para as diversas questões 

fundamentais que se evidenciavam, diante do inconformismo desencadeador do filosofar, as 

teorias irão falhar em algum momento. Essa era, inclusive, a principal bandeira filosófica do 

próprio Popper, em seu falibilismo, concebendo que qualquer teoria, para obter o status de 

científica, deveria estar sujeita a questionamentos e objeções.
130

 João Maurício Adeodato, de 

sua monta, observa em certa altura de seus escritos, que a própria teoria de Nicolai Hartmann, 

paradigma de estudo por si utilizado em obra acerca da filosofia jurídica, possuía um visível 
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ecletismo teórico, o que não desmerecia a consideração do autor como referencial nesse 

ramo.
131

 

Nesse sentido, advirta-se, as referências e posicionamentos aqui adotados em favor 

de tal ou qual teoria estarão, naturalmente, sujeitos a objeções, inclusive em função de um 

eventual ecletismo que se venha a promover, em busca da maior adequação do que já se 

encontra produzido à realidade pátria. 

Entrando propriamente na principal problematização do nosso estudo, em linhas 

gerais, é possível identificar, somado à incompletude das teorias, que as correntes as quais 

teorizam o direito e o fenômeno jurídico têm dificuldades em vencer a perplexidade 

provocada pela incompletude do direito, havendo admitido praticamente todas as doutrinas 

que o direito não apresenta respostas prontas para todos os casos que se lhe submetam, o que 

oportuniza o surgimento de hard cases e distintas maneiras de solucionar esse problema no 

plano teórico, ou simplesmente abandoná-lo, como fizeram teorias das mais abalizadas. E isso 

se intensifica, atingindo grandes proporções, diante de uma sociedade complexa e da 

exigência de que o direito esteja sempre oferecendo rápidas respostas às diversas demandas 

judiciais e extrajudiciais. 

Em outras palavras, a resposta correta, no sentido de constitucionalmente adequada, 

já delimitado anteriormente, consiste em um dos mais espinhosos assuntos da teoria jurídica, 

mais especificamente da filosofia jurídica. 

Nesse contexto, ao questionarmos sobre o que podemos ou não conhecer, somos 

remetidos, no plano da filosofia geral, à teoria do conhecimento ou gnoseologia e a suas 

proposições variadas ao longo do tempo, desde sua primeira manifestação admitida, na 

filosofia grega clássica – aristotélica -, até os moldes atuais, esses influenciados pela 

dogmática cristã, como restará explanado oportunamente. 

A importância da gnoseologia é tamanha que consiste na principal linha de 

investigação da filosofia ocidental, quase a reduzindo a tanto. Ensina-nos João Maurício 

Adeodato que a gnoseologia tornou-se a principal linha de pensamento no Ocidente, cuidando 

de investigar o relacionamento peculiar do ser humano com o mundo, denominado de 

conhecimento. Contida na gnoseologia está a epistemologia, de acordo com herança 
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proveniente da terminologia de Platão, querendo dizer do setor da gnoseologia que trata da 

esfera mais alta do conhecimento, que seria o conhecimento científico.
132

 

Paralelamente, portanto, à questão da possibilidade de se chegar a uma resposta 

constitucionalmente adequada, pertencente ao campo da filosofia jurídica, tem-se a questão da 

viabilidade de se falar em conhecer a verdade em relação ao mundo que nos rodeia, problema 

que se tornou central na gnoseologia. No tocante à filosofia jurídica, em virtude de se tratar da 

teorização de uma forma de controle social, é necessário não fazer da gnoseologia ou 

espistemologia sua tratativa única, associando isso ao campo da ética, o qual, segundo adverte 

João Maurício Adeodato, difere das questões científicas sem sair do âmbito filosófico, 

dizendo respeito a como as pessoas se devem conduzir diante de alternativas de conduta 

simultâneas, mas mutuamente incompatíveis, por exemplo.
133

 Destaca o jurista 

pernambucano, de sua vez, que o campo da ética na filosofia aparece depois da gnoseologia, 

através do direcionamento dado pelos debates entre Sócrates e os sofistas, nas obras de Platão, 

sendo eles os responsáveis iniciais por centralizar os problemas humanos na filosofia 

ocidental, o que Adeodato denomina de “virada ética”. Um terceiro plano ainda é associado às 

filosofias geral e jurídica pelo jurista referenciado, tratando-se da metafísica, sendo esse termo 

por ele associado ao plano das ideias, cujas questões não podem ter pretensões de 

definitividade.
134

 

Diante dessa tricotomização, é possível, contudo, centralizar a teoria do 

conhecimento e posicionar os demais planos em torno dela, inclusive pela abordagem 

metodológica centralizadora desse plano durante uma produção filosófica de mais de dois mil 

anos. Nesse plano, a relação entre o ser humano e o meio que o rodeia esteve construída, 

durante quase todo esse tempo, com base num esquema denominado “sujeito-objeto”, tratado 

no tópico a seguir, e isso, conforme adverte Adeodato, tanto para a filosofia e para a ciência 

quanto para o senso comum.
135

  

Sobre essa base, edificaram-se questionamentos originadores de diferentes 

posicionamentos e, pois, diferentes escolas que se propõem interpretar o fenômeno da 

interação existencial entre ser humano e meio. Os questionamentos filosóficos que originam 

os posicionamentos respeitam à eventual existência de um posicionamento correto e outro 

falso no meio, ou se toda forma de conhecimento é igualmente ilusória; o que é a realidade e 
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em que consiste o mundo ideal; se há outras formas decentes e outras ímprobas de se agir ou 

se tudo resulta na mesma inutilidade ou, ainda e por exemplo, se há um fim e um destino para 

a humanidade ou se voltarão todos para o pó, independentemente de sua conduta.
136

 Como 

afirma Miguel Reale, é possível sistematizar as escolas originadas utilizando dois temas 

fundamentais, que organizam todos esses questionamentos: como é a existência do mundo em 

nossa volta; como se processa a relação entre o homem e o meio em sua volta, sobretudo, 

como já dito, no enfoque gnoseológico, ou seja, do processo cognitivo.
137

  

Especificamente para a filosofia jurídica, das perplexidades adequadas para a 

realidade do direito, com a mesma genética das mais abrangentes expostas acima, interessa-

nos a separação entre direito e moral, a proposta de diferenciação entre legalidade e 

legitimidade e, como a principal delas, a possibilidade de se chegar a uma resposta correta, 

todas elas circunstantes do momento cognitivo mais complexo que pode ser considerado no 

âmbito jurídico, qual seja, o ato decisional, especificamente por um órgão do Poder Judiciário. 

Conforme será percebido na evolução do texto, todos eles estão relacionados entre si e fazem 

parte das propostas das teorias jurídicas que usaram o idealismo e o empirismo como base, 

respectivamente, o jusnaturalismo em suas diversas formas e o juspositivismo, também em 

suas diversas formas, como tratado adiante, em tópico específico. 
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3.1 A VIRADA HERMENÊUTICO-FILOSÓFICA E A VIRADA LINGUÍSTICA COMO 

REFORÇO 

 

 

A hermenêutica figura como uma ciência destinada a auxiliar a interpretação de 

mundo. Ocorre que quem interpreta é um alguém. Atenção, então, para que essa concepção 

mesma de hermenêutica automaticamente leva a se pensar que quem interpreta é um alguém 

que dará a sua interpretação. Um sujeito, com uma dimensão metafísica e, por isso, 

tendenciosa a um arbítrio subjetivo, possivelmente embasado até em dogmática, ou ainda a 

sua antítese igualmente danosa em potencial: a uma interpretação tendenciosa ao puro, ao 

recorrimento para a mera lógica ou, ainda, à sua subjetividade, talvez dogmática, para solver 

sua interpretação ante a um dado caso. Portanto, partir do pressuposto de que a interpretação é 

destinada a um sujeito e a sua respectiva emanação de sentido já confere alguns “riscos” 

teóricos – conexos ao dogmatismo ou ao seu combatente purismo e todos os seus problemas 

de alheação um pouco nociva da realidade, conforme já relatado desde o início do trabalho. 

Mas nem sempre o sujeito foi o centro das atenções na filosofia. E ainda, pode-se 

dizer que o espaço que a figura do sujeito conquistou na filosofia hoje se dissolve em 

propostas mais libertadoras em prol de uma descoberta comum do(s) sentido(s). Isso porque, 

se for considerado o contexto real do derredor, são vários os sujeitos. No direito, sobretudo, 

são vários os sujeitos a que de se destinam uma norma. Quiçá uma sociedade inteira. E, se 

ocorrer de se tratar de leis nacionais em um país de dimensões continentais, uma enorme 

sociedade inteira, vária, repleta de culturas e necessidades as mais distintas. Relembre-se que 

aqui se trabalha com o pressuposto de um Estado Democrático de Direito, o qual se destina a 

incluir o máximo possível as necessidades de todas as diferentes culturas e costumes, 

desenvolvendo as potencialidades de cada ser humano naquele meio estatal inserto. Como a 

interpretação destinada a vários poderia sair da “cabeça” de um somente? Se assim se 

admitisse adequado, ter-se-ia o risco de se comprometer, ao mesmo tempo, uma ótica de 

justiça e de equidade. 

Na Linguística ocorre do mesmo modo. Ciência desenvolvida para estudar a 

linguagem do ser humano, se for voltada a discutir meramente os termos lógicos de uma 

assertiva, sem considerar o contexto em que a assertiva se insere, não pode querer se prestar 

ao direito. Pelos mesmos motivos plurais e acolhedores do Estado Democrático de Direito e 

sua igualdade material propagada. 



86 
 

Desde pronto, cabe mencionar que a intenção do presente tópico é compreender a 

visão do Ocidente acerca da própria da cognição, ou seja, do que se consegue conhecer acerca 

do mundo. Bem assim, segue a intenção sendo a relação das cognições entre, inter, os 

homens, os sujeitos e diante da linguagem como principal instrumento de comunicação para 

compreensão. Sobretudo a linguagem jurídica, cuja principal ferramenta é a linguagem 

escrita, estudada pela Linguística e cuja semântica é questionada pela semiótica, como mais à 

frente visto. No Ocidente, contudo, com seu humanismo centralizador do homem e do sujeito 

já tratado anteriormente, o ponto de vista de que a linguagem constitui a realidade, sendo algo 

construído, é contrário à intuição e a grande parte da tradição ocidental de filosofia. Mesmo 

assim, essa é a principal tese das teorias de linguagem atuais e as quais desafiam essa lógica 

purista da linguagem como reveladora de uma verdade, de uma essência em si. 

Nem sempre a humanidade foi voltada para a compreensão de mundo pela sua 

mente, ou seja, para a cognição do ser humano. Em verdade, numa fase que se pode dizer 

inicial da filosofia ocidental, ou seja, na Grécia Antiga, o foco era a realidade ao redor, era 

objeto do conhecimento. Dessarte, nasceram os questionamentos da “origem do 

conhecimento”. Estudavam o conhecimento quanto à essência, algo decorrente de suas 

indagações mais incipientes acerca da própria natureza das coisas. Destacam-se nessa época 

os filósofos pré-socráticos ou naturalistas, os quais, a fim de quebrarem as explicações 

mitológicas sobre os fenômenos da natureza, buscavam explicações mais “técnicas”, a partir 

do questionamento das explicações antigas e míticas para a matemática – Tales de Mileto, 

Pitágoras -, o devir das coisas - Heráclito de Éfeso -, a estrutura dos elementos naturais – 

Leucipo e Demócrito de Adbdera – entre outros. 

Na sequência, os Modernos, cujas concepções já foram anteriormente expostas, 

passam a perguntar sobre o próprio ato de conhecer - o sujeito - a realidade - o objeto. E aí se 

desenvolve a teoria do conhecimento, que é muito interessante e fértil, contudo sua própria 

concepção de nascimento já encerra em si altos potenciais de tendência a resvalos em 

características não muito quistas na ciência. Nascem questionamentos fundamentais acera do 

conhecimento, tal como o conhecimento quanto a essência ou do conhecimento quanto à 

origem. Tais questionamentos compõem o ramo do conhecimento denominado gnoseologia, 

que consolida a centralização do sujeito no processo de conhecimento. No tocante ao 

conhecimento quanto a essência, tem-se as possibilidades do realismo – que concebe a 

preeminência do objeto no processo de conhecimento, reconhecida a coisa, res, como 

independente da consciência – e o idealismo – distintamente e de cunho fortemente 

gnoseológico, pensa a realidade como perfeitamente representada pelos arquétipos ideais, da 
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mente, pelo que haveria uma verdade correspondencial ao objeto representado, tal como uma 

“cadeira mental” idêntica a uma “cadeira real”, como exemplo clássico.
138

  

Tal como a pureza metódica que chegou aos resultados já narrados quando se tratou 

de positivismo jurídico. Isso porque pode se transformar a filosofia da mente – teoria do 

conhecimento - em epistemologia e sufocá-la. Basta reparar no fato de que os textos de 

método são os que mais possuem reprodução como clássicos da história da humanidade. A 

concepção moderna de conhecimento passa a ter relação, assim, com a existência de uma 

“crença verdadeira bem justificada”. 

Como resultado dessa centralização moderna no homem e em sua certeza pensante, 

desenvolve-se o estudo da subjetividade do homem. E o sujeito era visto, consoante já 

introduzido em momento anterior, como superpotente a ponto de ser capaz e acessar o que se 

acreditava ser a verdade unívoca. Essa verdade unívoca seria o objeto – ou a representação 

linguística desse objeto perfeito – do conhecimento. Tem-se, aí, uma dicotomia entre sujeito e 

objeto. 

Os paradigmas da subjetividade, conexo ao sujeito, e da objetividade - ligado ao 

objeto de conhecimento do homem -, desenvolveram-se, então, no seio de uma filosofia 

enxergada e trabalhada sob as lentes da metafísica, também conhecida como filosofia da 

consciência, por motivos que restarão aclarados logo adiante. 

Situe-se, desde já, a utilidade e o contexto dessas teorias e designações. Para tanto, 

veja-se a indagação que segue, bastante conhecida na literatura mundial: 

 

De onde vem o mundo? 

Não... Isso ela realmente não sabia. É claro que Sofia sabia que o mundo era 

apenas um pequeno planeta no meio de um universo enorme. Mas, então, de 

onde vinha o universo? (...) 

Embora não restasse dúvida de que Deus fosse capaz de criar todas as coisas 

possíveis, dificilmente ele poderia ter criado a si mesmo, sem antes possuir 

um “si mesmo” através do qual pudesse criar. 

- Droga! 

De novo abriu os dois envelopes. 

Quem é você? 

De onde vem o mundo? 

Que perguntas mais capciosas! [grifos originais]
139

 

 

O questionamento básico acerca de por que cá estamos e de se existe alguma razão 

para a forma de processamento dos acontecimentos em geral no mundo – físicos, químicos, 

biológicos, sociais, culturais – leva, primeiramente, ao questionamento elementar acerca de 
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qual é a realidade por trás dos objetos e situações que cercam a todos, bem como da forma 

pela qual essa realidade é aprendida pelos seres dotados de cognição ou inteligência, 

admitidos por ora os seres humanos. A falta de domínio acerca desses eventos fora motivo de 

angústia entre os pensadores pioneiros em ambos os hemisférios, desde a Idade Antiga 

ocidental ou quiçá antes disso. E até hoje gera questionamentos e dissonâncias. Contudo, 

auxilia as ciências naturais a desvendar parte desses mistérios, bebendo as ciências sociais de 

parte dessa lógica para suas próprias teorias como já visto no tocante ao transporte da ideia de 

eugenia transportada da biologia para a seara social.  

Cabe salientar, de pronto, que o termo metafísica não é de fácil definição, tendo 

adquirido matizes variadas ao longo de seu uso pela história ocidental. Como anota o filósofo 

alemão Martin Heidegger, existe uma franca transformação da concepção de metafísica ao 

longo da história, pelo que aponta alguns fatos históricos essenciais para a compreensão dessa 

complexa crise – porém simples em sua origem - do conceito e significado de metafísica. De 

início, evidencia a origem do termo pela junção da preposição “meta”, que funcionou como 

prefixo, tentando significar “atrás e adiante” ao mesmo tempo, e o que serviu como radical 

physica, significando natureza, ou seja, o que se tem e do que se está diante, o que surge e 

desaparece sem influência do homem. Em seguida, afirma: 

 

Quando foram achados [os escritos de Aristóteles, que permaneceram quase 

três séculos desaparecidos, desde sua origem até o primeiro século antes de 

Cristo] e começaram a ser classificados, distinguiram-se facilmente entre os 

outros, os escritos sobre  (...) Nesta perplexidade – onde colocá-

los -, foram simplesmente ajuntados aos escritos da física. 

(...) Mais tarde, no tempo cristão – não sabemos precisamente quando nem 

por quem, talvez por Boécio – este conceito composto de classificação e 

perplexidade foi concentrado numa palavra e num termo latino: metaphysica, 

para se completar com scientia. [grifos originais]
140

 

 

Na sequência, o filósofo sobrecitado ensina que a essa unificação da palavra 

corresponde, concomitantemente, uma mudança de sua significação, considerando essa 

mudança, contudo, os próprios escritos de Aristóteles mencionados, pelo que se conservou a 

concepção de que tais tratados se ocupavam do que está além da natureza, do que não seria da 

natureza. O contexto de reformulação desse conceito, como se percebe pela transcrição acima 

de Heidegger, consistia num ambiente de ideário cristão fortemente predominante. Para a 

                                                           
140

 HEIDEGGER, Martin. Ser e verdade: 1. A questão fundamental da filosofia e 2. Da essência da verdade. p. 

36. Perceba-se que essa primeira acepção de metafísica está conexa a física, ao estudo da natureza, ligada a uma 

fase inicial da filosofia e qualquer interpretação de mundo, sem o individuo como seu centro. Tempos  depois, 

como será visto, é que a metafísica passa por uma modificação de concepção ligada ao subjetivismo então 

surgido (Modernidade). 



89 
 

doutrina cristã, aquilo que se posiciona além da natureza é divino, o qual é superior, pelo que 

o seu prefixo designativo “meta” mereceria um sentido de “trans”, no lugar de “post”, sentido 

anteriormente atribuído ao prefixo “meta”, de metafísica.
141

 

Tem-se, assim, que, logo após o primeiro período em que se admite uma produção 

intelectual de viés metafísico na história ocidental, o conceito de metafísica - que é originário 

da filosofia -, passa, em uma crise, a ter seu conteúdo preenchido pelo pensamento cristão. 

Perde-se a referência inicial da palavra metafísica, que então já não é mais uma remissão 

técnica à sequência dos escritos de Aristóteles, mas sim para o conteúdo dos escritos que não 

eram sobre física e que, ainda, passam a ser vistos sob uma perspectiva cristã. Separa-se a 

natureza, “acessível pelos sentidos”, do suprassensível, esse associado às coisas divinas e do 

que se ocupa então a metafísica. Curiosamente, observa Heidegger, “o título de uma 

perplexidade torna-se, então, o nome para a espécie mais elevada possível do conhecimento 

humano” e que “a proveniência própria da estrutura da palavra foi esquecida”.
142

 

Como consequência disso, todo o pensamento filosófico desde então até, pelo menos, 

Nietzsche – que descortina, revela e desconstrói essa concepção em sua obra -, parte desse 

pressuposto, analisando-se até mesmo a obra de Aristóteles sob esse viés cristão posterior, o 

que permanece até os dias atuais. Não somente a escolástica medieval e a neoescolástica, 

senão também a própria produção de Kant e da filosofia depois de Kant partem desse 

pressuposto. Isso quer significar que também Kant não conseguiu se livrar dessa concepção 

encoberta do termo metafísica e retroagir até a questão fundamental da filosofia em seus 

moldes gregos originais. “Todo o campo do questionamento de Kant está dominado pelo 

mundo da representação cristã”, afirma Heidegger.
143

 

A metafísica, assim, passa a ter seu raciocínio influenciado em três aspectos pela 

concepção de suprassensibilidade trazida pelo pensamento cristão, a saber, que o “sendo” do 

mundo foi criado por Deus; que o “sendo” do homem acha-se na perspectiva da imortalidade 

de sua alma; que o “sendo” propriamente dito é supremo, acima do mundo e do homem. 

Assim, os trabalhos de investigação da metafísica se dividem em três searas: a alma do 

indivíduo humano; o conjunto da natureza e, finalmente, Deus. Respectivamente, as 

disciplinas que estudam cada campo de investigação citado são psicologia, cosmologia e 

teologia. Seus estudos utilizam como mecanismo o raciocínio humano e seus recursos, ou 
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seja, a razão, a ratio, não a fé. Todas elas dizem respeito à razão pura kantiana, da 

possibilidade de conhecer independentemente da experiência sensível, como estudado à 

frente.
144

 

Diante dessa reformulação do questionamento principal da metafísica, sobre a 

existência de um plano aquém ou além do físico como objeto de estudo, reforçado pelo 

panorama cristão de aceitação da existência de uma autoridade divina e inapreensível pelos 

sentidos limitados do homem – bem como das refutações que surgiam pelos combatentes 

dessa concepção -, desenvolveu-se uma querela filosófica, apurada ao longo do tempo.  

De um lado, posicionavam-se os empiristas, principais refutadores da tese 

racionalista e que veem a fonte do conhecimento nos eventos exteriores, empíricos – a 

exemplo de John Locke e a sua concepção da mente humana como uma “folha de papel em 

branco”.
145

 É traduzido, linhas gerais – dadas as variações entre os pensadores – pela 

compreensão da origem do conhecimento como fundamentalmente dado pela experiência, a 

qual alguns simplificam como sendo a experiência sensorial, como alerta Reale
146

. Bertrand 

Russel, ao discorrer sobre o tema, afirma que o empirismo onde se definido como a asserção 

de que todo conhecimento sintético é baseado na experiência
147

. Para Aristóteles, a quem se 

atribui referência na defesa inicial dessa ideia, não existe nada no intelecto que não tenha 

antes passado pelos sentidos. O conhecimento seria, pois, a posteriori dos acontecimentos, da 

experiência sensível - embora os empiristas reconhecessem que verdades universais como 

aquelas matemáticas não dependessem da experiência para serem provadas ou apreendidas, 

bem como que as verdades hauridas da experiência sensível poderiam ter uma validade lógica 

para além desses fatos observados.  

Essa tendência, iniciada em Aristóteles, desenvolveu-se após a retomada do 

crescimento da ciência na Idade Moderna tendo como expoente o inglês John Locke, o qual 

era afinado com teóricos como John Boyle – que apresentou a teoria dos elementos químicos, 

rejeitando a teoria dos quatro únicos elementos de Aristóteles, fogo, terra, céu e água – e 

Thomas Sydenham - praticando assim como esse último a medicina com a observação dos 

pacientes e rejeitando os dogmas de Galeno -, bem como rejeitava o ensino escolástico que 

apresentava modos ininteligíveis de fala e exposição, sendo, assim, grande valorizador da 
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experiência como fonte de conhecimento
148

. Diz-se, assim, que Locke foi o grande 

sistematizador da teoria empirista. 

Dessarte, para o empirismo, qualquer conhecimento sintético, resguardado tem sua 

origem na experiência e só é válido quando verificado por fatos metodicamente observados, 

ou se reduz a verdades já fundadas no processo de pesquisa dos dados do real, embora sua 

validade lógica possa transcender o plano dos fatos observados.
149

 

Como alerta Miguel Reale, em nossos dias, o empirismo se releva especialmente 

através do neopositivismo, com pesquisas voltadas à Filosofia da Ciência, Lógica simbólica e 

Teoria da Linguagem, estudada logo mais como corte metodológico do presente estudo. 

Destaca-se na linguagem de tendência empirista o trabalho de Wittgeinstein.
150

 

De outro lado, estavam os racionalistas que, direcionados pela matemática como uma 

das vertentes da metafísica, privilegiavam o mundo da mente humana e acabavam por 

conceber que a certeza é imanente, tendo como teórico expoente o francês René Descartes, 

que propunha, através dessa tese, a existência de “ideias inatas”. 

De todo modo, tais concepções estavam sempre discutindo como o sujeito, através da 

razão – com ou sem comprovação experiencial - se apropria do conhecimento enquanto 

objeto. E é sobre esse conceito de utilização da razão como mecanismo do raciocínio humano 

– e não a fé, a despeito da forte influência cristã nos demais aspectos da metafísica -, 

respeitando ao conhecimento independente da experiência sensível, sobre tal ponto de partida, 

que Kant trabalha durante toda a sua vida intelectual.
151

 No prefácio de sua “Crítica da Razão 

Pura”, Kant afirma que o ponto de partida de sua metafísica precisa ser a concepção de 

ciência elaborada por Copérnico, Galileu e Newton, cujo método procura adequar à 

filosofia.
152

 Até então, como observa Karl Popper, a metafísica não tinha, como a matemática 

e a física, enveredado pelo caminho da ciência, e essa foi a proposta feita pelo próprio 

Kant.
153

A “revolução copernicana”, ou kopernikanische Wende, termo utilizado pelo próprio 
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filósofo, propõe uma mudança na atitude do sujeito cognoscente. Kant entende que a meta 

fundamental não é questionar do sujeito “se” é possível conhecer algo mediante a razão ou a 

experiência – em torno do que, consoante já referido, digladiavam-se racionalistas e 

empiristas – mas sim “como” se pode conhecer, quais os “limites” do conhecimento, seja pelo 

lado racional, seja pelo lado empírico.
154

  

Isso significa, sob a ótica kantiana, que a experiência dos eventos seria indispensável, 

mas só ocorreria por meio dos constrangimentos imanentes ao próprio ser humano. O 

conhecimento do mundo externo seria moldado pelo mundo interno e ambos, indissociáveis. 

Nessa senda, o pressuposto do raciocínio kantiano passa a questionar quais as condições de 

possibilidade da razão pura e da experiência, como existiriam elas em nós e diante de nós, ou, 

de outra forma, como seria possível ao aparato cognoscente do ser humano, que é interior e 

subjetivo, afirmar, negar ou transmitir algo sobre um mundo que é exterior aos seres 

humanos, que não faz parte de sua subjetividade. A resposta para tanto, na expectativa do 

próprio Kant, estabeleceria a ponte entre os dois mundos e a base de todo conhecimento.
155

  

Para trabalhar essa indissociabilidade entre o mundo externo e o mundo interno, Kant 

aponta a existência de dois tipos de juízos usados pelos seres humanos para conhecer, sendo o 

primeiro deles quanto à relação sujeito-predicado, em que uma proposição pode ser: analítica 

identificando-se sujeito e predicado, sendo o último já parte da conceituação do sujeito e se 

utilizando apenas o princípio da não-contradição, a exemplo de quando se fala “quadrilátero 

quadrado”; ou sintética, quando o predicado traz uma nova informação sobre o sujeito, 

necessitando de elementos externos ao sujeito para averiguar o predicado, a exemplo de 

quando se fala “esse animal é uma raposa”, mostrando-se que alguns objetos se constituem 

também na realidade, não apenas na razão. O segundo tipo de juízo refere-se à relação com a 

experiência, a priori - independem da experiência e derivam unicamente da intuição 

intelectual - ou a posteriori. Para Kant, todas as proposições analíticas são a priori, mas nem 

todas as sintéticas são a posteriori - empírico, dependente sua confirmação diretamente da 

experiência -, sendo esta última possibilidade a questão gnoseológica fundamental, se existem 

juízos sintéticos a priori. Em seguida, Kant estabelece diferença entre razão analítica, 

correspondente ao entendimento ou intelecto, e razão sintética, ou razão pura – em sentido 

estrito, como aqui sugerimos, por existir um apriorismo e uma razão pura também na razão 

analítica, por óbvio -, derivada de um contato com a realidade. As categorias mentais, 
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provenientes da intuição, fornecem a forma também apriorística do conhecimento analítico. 

Assim, pelo que se pode intuir, a matéria desta razão analítica não são mais os fenômenos 

sensíveis imediatos, o conjunto precário e desordenado de causas e sensações constituintes da 

matéria para as formas puras da sensibilidade. Uma vez ordenados pelo espaço e pelo tempo, 

bem como pelas demais categorias quantidade e qualidade, forma e matéria, elemento e 

conjunto, os fenômenos tornam-se agora objetos e sobre eles a razão analítica constrói o que 

Kant chamou de ciências da natureza. Daí se formam os conceitos, o mais próximo que a 

mente humana pode chegar dos objetos em si, na concepção kantiana.
156

 

A perspectiva aristotélica é diversa, como anota João Maurício Adeodato, 

entendendo o filósofo da Antiguidade que as categorias não são atributos do aparato 

cognoscente nem regem apenas a manifestação fenomênica de um ser em si inatingível, mas 

sim estão nos próprios objetos, independentemente da existência ou não de uma razão 

cognoscente. Isso faz de Aristóteles, para quase a totalidade dos teóricos, um objetivista, não 

entendendo pela distinção entre o fenômeno e o objeto, a coisa em si. Já Kant, como pontua 

Adeodato, já foi chamado de idealista e subjetivista, expressões ambíguas e em certa medida 

inadequadas à sua teoria do conhecimento.
157

 

Todas as vezes em que a linguagem humana une dois conceitos, como propõe Kant, 

serão analíticos ou sintéticos, conforme o critério classificatório apresentado, que, atente-se, 

evidencia e usa por base a relação entre sujeito e predicado. Em síntese, para Kant, o sujeito 

conhece os diferentes objetos que o rodeiam tal como os conhece unicamente porque as 

determinações genéticas da espécie não lhe dão outra alternativa. Quanto ao objeto, a 

condição de possibilidade de aplicação das formas a priori à experiência sensível é serem as 

formas puras transcendentais.
158

 Isso também garante a objetividade dessa mesma 
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 Assim, o conhecimento 

apriorístico não é temporalmente anterior à experiência, afirma Kant, mas apenas fornece as condições de toda 
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experiência. Esta compreensão de a tarefa básica da filosofia consistir em uma crítica das 

possíveis relações entre um sujeito e um objeto, originada pela revolução copernicana de 

estudar o como no conhecimento - ou seja, de constituir em si uma teoria do conhecimento -, é 

um esquema de estudo denominado “sujeito-objeto”, consistindo em um verdadeiro 

paradigma que vai fundamentar as ciências a partir de sua proposição. É interessante observar 

que essa dicotomia sujeito-objeto é uma constante no raciocínio do modernismo, como 

adverte Boaventura de Sousa Santos.
159

 

Algumas questões que a razão pura sintética consegue apenas colocar – mas não 

resolver - constituem tarefa da ética ou, na terminologia kantiana, da metafísica dos costumes, 

dentro da qual está o direito.
160

 Como continuidade do auspicioso projeto de Kant, portanto 

não completamente dissociadas de sua metafísica do conhecimento ou das “razões puras” – 

prática e teorérica -, a ética e a concepção do direito de Kant assentam-se numa forma 

diferente de conhecimento, o conhecimento regido pela “razão prática”. Isso porque a razão 

pura cuida do conhecimento das leis e dados e objetivos fornecidos pela natureza - atuam na 

esfera do “ser” -, que correspondem a ideais apreendidos pelas categorias mentais “tempo” e 

“espaço”, enquanto que a razão prática diz respeito aos eventos da realidade que não podem 

ser apreendidos completamente pela mente humana, por não terem correspondentes ideais, 

mas sim são produtos da cultura de uma sociedade, como a ética e o direito já mencionados e, 

claramente, obedecem a leis diferentes daquelas provenientes da natureza - são produzidas 

pelo próprio homem de acordo com sua cultura, portanto “devem ser” da forma como, 

simplificadamente, a filosofia moral aplicada àquela sociedade entenda melhor. Como 

observa Barbara Freitag: 

 

Trata-se, pois [a razão pura], de faculdades “dadas” a priori, isentas de 

qualquer forma de vivência e independentes da atuação do sujeito sobre o 

mundo. Aos instrumentos do pensamento (as categorias a priori) da razão 

teórica pura [conforme já destacado anteriormente, o tempo e o espaço, 

instrumentos de cognição da natureza], corresponde o “imperativo 

categórico” como instrumento do julgamento moral da razão prática 

pura. Em ambos os casos, estes instrumentos estão dados, existem 

previamente a qualquer forma de experiência.[grifos acrescidos]
161
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O imperativo categórico kantiano, assim, instrumento de conhecimento da realidade 

na esfera social, consiste em um verdadeiro orientador da ação na razão prática e de toda a 

filosofia moral kantiana. Isso porque, enquanto o mundo do “ser” não se relaciona com a 

vontade humana e seus desdobramentos, o mundo do “dever ser” possui toda a relação com 

ela, sua origem. A partir daí, outros conceitos se apresentam importantes, como liberdade, 

equidade, e, como seu fim maior, dignidade. São admitidos por Kant, como valores que 

orientam a finalidade de uma ação, apenas dois: o preço e a dignidade, atribuída ao segundo a 

ação no ambiente da razão prática, onde as pessoas têm valor por si.  

Karl Popper destaca o uso por vezes indiscriminado, na filosofia, dos termos 

“subjetivo” e “objetivo”, o que não acontece na obra kantiana, pelo que a escolhe como 

referencial para o uso da sobredita terminologia em sua própria obra. Dessa forma, destaca 

que Kant usa a palavra “objetivo” para indicar que o conhecimento científico deve ser 

justificável, ou seja, independente de capricho pessoal, enquanto que o termo “subjetivo” é 

aplicado pelo filósofo de Könisberg para se referir a nossos sentimentos de convicção em 

variados graus, saindo da competência da filosofia e entrando na esfera da psicologia a 

investigação de como tais sentimentos surgem.
162

 Essa distinção de ideias possui uma grande 

repercussão nas ciências a partir de então, como será destacado logo adiante. 

Como aponta Heidegger, os dois motivos principais de determinação para a 

constituição da metafísica ocidental são o matemático e o teológico-cristão, consoante já 

apontado previamente – a saber, a influência que esse último possuiu na conformação atual da 

concepção de metafísica. Ressalta, desde o início de sua obra, que todo esse estudo se dá com 

o propósito básico de esclarecer e orientar nossa própria presença histórica. Continua o 

doutrinador sugerindo que Kant teve seu respectivo conceito de metafísica cunhado como 

conceito acadêmico por alguns teóricos, como foi sua proposta, bem como que seus escritos 
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apresentavam uma divisão rigorosa da filosofia em disciplinas, construídas de modo 

metódico, tendo como ideal e parâmetro para tanto a matemática. Afirma Heidegger, assim, 

que “o matemático mostra-se aqui como fundamento de determinação na lei de elaboração e 

completude da metafísica ocidental moderna”.
163

 Há que se perceber, como foi o objetivo da 

exposição nas linhas anteriores, que Kant trabalha tanto a razão pura como a razão prática 

com rigor de conceituações e classificações.  

Na mesma linha, indica Heidegger que foram as proposituras científicas de Spinoza, 

em seu “Ethica more geometrico demonstrata”, e de Descartes, tomando-se a matemática 

como modelo de toda a cientificidade, para além de concebê-la, inclusive, como mero 

parâmetro de construção externa dos sistemas filosóficos. E isso se fez por uma “demanda 

real” histórica e “suprema necessidade” - termos que o próprio autor utiliza para justificar a 

reflexão filosófica - de utilizar um símbolo da racionalidade, a matemática, como alavanca 

para rompimento com a escolástica medieval. Como observa em outro trecho de sua obra, “o 

matemático é o que se pode ensinar e aprender, num sentido extraordinário. Parte de 

sentenças fundamentais, os axiomas, a que cada um pode chegar por si mesmo”, continuando 

mais à frente, quando afirma que “como um tal caminho, o matemático assegura e garante 

primeiro a distinção entre o verdadeiro e o falso, e segundo, em seu curso, leva ao 

conhecimento de tudo o que pode ser conhecido no respectivo setor”.
164

   

Heidegger torna a observar, em outro ponto de sua obra: 

 

Todavia, ambos os poderes [a questão grega do sendo e a fé cristã em Deus] 

já perderam sua agudeza e periculosidade. A questão do ser se reduziu apenas 

à busca de um caminho de definição; e a fé se tornou, na idade do 

iluminismo, “racional”. Prova disso é justamente aquilo a que agora esta 

metafísica aspira: o matemático em sua constituição e em sua pretensão de 

verdade.
165

 

 

O conceito cartesiano de cogito me cogitare, conferindo ao conhecimento o patamar 

de fundamento inabalável resistente às maiores dúvidas, confere força à estrutura da 

reflexividade, da autorrelação – do sujeito que afasta as incertezas ao se posicionar como 
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referencial -, da egoidade. Essa é precisamente a estrutura da subjetividade que começou a se 

desenvolver, a partir daí, por todo o pensamento moderno. O cogito me cogitare é a  

substância de todas as nossas representações. E isso, inevitavelmente, sugere um “eu” 

permanente, uma essência imutável. Como auxilia Gadamer, o que motiva a primazia da 

autoconsciência em relação à consciência da coisa no pensamento moderno é o primado da 

certeza ante a verdade. A substância passava para o sujeito.
166

 

O conceito de subjetividade, como já sugerido antes, perpassou por todo o 

pensamento moderno, inaugurado em Descartes, sendo projetado por Kant, até chegar a 

contribuições posteriores. Nessa evolução, o conceito de subjetividade, após Kant, atingiu 

grande papel na fenomenologia, cujos principais representantes são neokantianos. 

Assim, a fenomenologia manejava o conceito de mundo da vida como um campo de 

trabalho em que tudo é dado. 

De acordo com Gadamer, após a concepção da filosofia como operando em um 

sistema que comunica a metafísica com as ciências modernas, dito anteriormente, a última 

síntese a possuir o maior efeito na filosofia enquanto construção sistemática foi o idealismo 

alemão. Ainda segundo o autor mencionado, o trabalho dos sucessores de Kant foi preencher 

o conteúdo do conceito formal de autoconsciência. Hegel, dentre eles e como representante da 

corrente fenomenológica, inseriu todo o conteúdo da experiência histórica no conceito do 

idealismo e propiciou a partir daí da dialética do conceito de “mundo da vida” a transição para 

o conceito de autoconsciência.
167

 

Edmund Husserl propõe que o método da crítica do conhecimento – da investigação 

acerca da essência do conhecimento e da sua possibilidade de efetivação -, seja o 

fenomenológico, que seria uma espécie de doutrina universal, aplicável a todo tipo de 

ciências, integrando todas elas.
168

 Seu método parte da meditação cartesiana sobre a dúvida, 

ao que responde com os conceitos de imanência e transcendência. Entende imanente o 

conhecimento intuitivo da cognatio e transcendente o conhecimento. O fenômeno psicológico 

na acepção e na objetivação já não é realmente um dado absoluto, mas só o é o fenômeno 

puro, o fenômeno reduzido, entendendo-se o homem no tempo mundano como um dado não 

absoluto, abandonando definitivamente o solo da psicologia. Sua pergunta fundamental 

questiona como pode o fenômeno puro do conhecimento atingir algo que não lhe é imanente, 
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que não se dá em si absolutamente. Percebe-se que já parte, em seu raciocínio, da virada 

copernicana de Kant, do como se pode conhecer. A atitude espiritual natural, para ele, não se 

preocupa inicialmente com a crítica do conhecimento. 

A intersubjetividade surgiu como um contraponto à subjetividade, de críticas feitas 

por Heidegger a uma suposta inconsistência na fenomenologia de Husserl. Como indica 

Gadamer, encontra-se inequivocamente por trás do conceito de intersubjetividade o conceito 

de subjetividade. Isso porque se viu no conceito de “mundo da vida”, compartilhado entre os 

adeptos da fenomenologia, uma espécie de renúncia ao princípio da subjetividade 

transcendental.
169

 

Assim também reforça Cristina Ternes, ao afirmar que: 

 

há uma busca pela superação do esquema sujeito-objeto, tanto pela 

Hermenêutica Filosófica, como pela Teoria Discursiva, entretanto, essa 

tentativa de superação ocorre por caminhos distintos, pois enquanto 

Habermas busca isso através de uma teoria procedimentalista, separando 

discurso de fundamentação de discurso de aplicação, a Hermenêutica 

Filosófica é conteudística e sob a égide de trazer para a realidade as 

promessas da modernidade, mostra-se como um meio capaz de tornar 

possível a efetividade da Constituição, tendo como pano de fundo do seu 

palco a diferença ontológica de Heidegger, onde a importância não é dada à 

norma, mas à experiência humana, o ser-no-mundo.
170

 

 

Assim, em nível de teoria do direito, a virada hermenêutica nada mais significa do 

que uma via de superação, inspirada em toda a filosofia da consciência aqui já descrita, do 

formalismo jurídico dos séculos XIX e XX, mediante a passagem da subjetividade ou 

esquema sujeito-objeto rumo à intersubjetividade. 

Nessa senda, a concepção de metafísica que evoluiu em subjetividade e 

posteriormente em esquema sujeito-objeto correspondia, no direito, à construção positivista 

de ciência, uma vez que considerava o direito como razão pura, digno de envergadura 

científica da forma mais purista, sendo o sujeito um mero aplicador por subsunção da norma - 

que não era entendida como razão prática, do mundo do dever-ser -, encastelado, assim, em 

sua cognição solitária, sem influxos da moral e da política -  elementos externos à intimidade 

cognitiva do sujeito, para acudir a natural incompletude da tessitura normativa, dado que o 

direito é linguagem, conforme ficará cada vez mais claro ao longo do presente trabalho. O 

solipsismo jurídico e a decisão solitária, com meros exercícios silogísticos, demonstraram a 
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maior fragilidade do positivismo, que eram as lacunas e a discricionariedade pela 

incompletude do direito – o signo não é onipotente - como um buraco-negro mal resolvido 

que ameaçava a própria construção teórica. As imperfeições crassas do raciocínio subjetivista 

não tardaram a aparecer. 

Consoante já se percebeu, a proposta alternativa à dicotomia sujeito-objeto é a 

intersubjetividade, a qual coloca a figura do intérprete no centro do debate ao lado de outrem, 

juntamente com a ideia já exposta de construção simultânea do sentido no “ser-aí”, no 

“mundo da vida”.   

Martin Heidegger, em sua já mencionada empreitada por apontar qual deve ser a 

questão fundamental da filosofia – e, por conseguinte, sua atuação adequada -, leciona que a 

história deve falar, e isso deve ser feito forçosamente pelos homens por meio de um debate.
171

 

Tal explicação em debate, para Heidegger, deve nascer em nós de uma demanda real e de uma 

suprema necessidade. O contrário dessa atitude questionadora em um nível histórico, pelo que 

se percebe dos escritos de Heidegger, seria uma preguiça do espírito e uma covardia da 

vontade, escamoteadas atrás de tarefas aparentemente urgentes da nossa atividade diária, 

retraindo-nos para a aparente comodidade de deixar correr as coisas e nos levando a um 

estado marginal em relação à história.
172

 

De todo modo, frise-se, retomando a lição de Gadamer, que o ressalte da 

intersubjetividade na problemática fenomenológica husserliana desencadeou novos 

desenvolvimentos sob a expressão-chave “fenomenologia do mundo da vida”, o que já 

significava, para filósofos anteriores no final da década de 1940, um convite à renúncia do 

princípio da subjetividade transcendental. Registra Gadamer que aquilo o qual poderíamos 

denominar com Hegel de “espírito objetivo” ou com Marx na esteira da filosofia do direito 

hegeliana “a sociedade” recaem em Husserl sob o conceito de intersubjetividade. 

Como noticia Gadamer, Niezsche atacou frontalmente a autoconsciência já 

mencionada de Descartes, quando afirmou que era preciso duvidar de maneira mais 
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fundamental, por não se poder aceitar tudo o que é dado pela autoconsciência como um dado 

em si. 

Para Kant, conforme já mencionado, existe uma utilização precisa para os termos 

“subjetivo” e “objetivo”. O termo “objetivo”, ressalte-se, está ligado à possibilidade de 

justificação de algo em conformidade com as leis da razão e da lógica, sendo capaz de 

promover a partilha da convicção entre diversos indivíduos, desde que de posse da razão, nos 

moldes kantianos universais. Disso deriva que a objetividade dos enunciados científicos 

reside na circunstância de eles poderem ser intersubjetivamente submetidos a teste. 

Gadamer, por sua vez, afirma que foi na época da Revolução francesa que a filosofia 

kantiana abriu novos caminhos, na medida em que Kant colocou acima da subjetividade da 

autoconsciência a liberdade da personalidade e a sua imputabilidade.
173

 

Heidegger, na crítica a Husserl, utiliza o termo “fenômeno” numa direção diversa, 

querendo significar não apenas o que era dado, senão também a iluminação das partes 

obscuras e inconsistentes das falsas construções teóricas.
174

 Cunha a expressão “ser-aí” – ou 

dasein, em alemão -, querendo significar que o outro somente é visado à margem, liberado 

para o seu próprio “ser-si-mesmo”, do que derivou a concepção do “ser-jogado”. É 

interessante a consideração que faz Gadamer acerca da expressão cunhada por Heidegger 

“ser-jogado”: 

 

De fato, a expressão “ser-jogado” apresenta um campo semântico no qual 

ressoam coisas efetivamente diversas. No uso normal da língua, só 

conhecemos realmente essa expressão a partir da locução “a gata jogou seus 

filhotes no mundo”. Seus filhotes, temos aqui um lançamento. É isso o ser-

jogado. Sem dúvida alguma, Heidegger tem em vista com essa conotação 

semântica aquilo que é para ele essencial. Não se tem realmente a escolha 

livre de existir. Nós somos jogados no “aí” do mesmo modo que os filhotes 

da gata. Com isso, dá-se uma limitação principial do caráter de projeto do 

ser-aí próprio.
175

 

 

Como também registra Gadamer, Heidegger já havia introduzido antes a expressão 

“hermenêutica da facticidade”, a fim de se contrapor ao idealismo da consciência. 

                                                           
173

 GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em retrospectiva. Trad. Marco Antônio Casanova. Petrópolis, Rio 

de Janeiro: Vozes, 2009. 
174

 HEIDEGGER, Martin. Ser e verdade: 1. A questão fundamental da filosofia e 2. Da essência da verdade. 

Trad. Emmanuel Carneiro Leitão e Renato Kirchner. Bragança Paulista: Universitária São Francisco; Petrópolis: 

Vozes, 2007. 
175

 GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em retrospectiva. Trad. Marco Antônio Casanova. Petrópolis, Rio 

de Janeiro: Vozes, 2009. P. 109. 



101 
 

“Facticidade é mesmo manifestamente o inaclarável que resiste a toda tentativa de alcançar a 

transparência da compreensão”, afirma Gadamer.
176

 

É oportuno mencionar que a mudança de paradigma aqui trabalhada – da 

subjetividade metafísica à intersubjetividade e à subsequente filosofia da linguagem – tratada 

a seguir -, está aos poucos brigando pela sua recepção no campo da filosofia jurídica e da 

hermenêutica no quotidiano. Contudo, vem inspirando, consoante será demonstrado, a 

formação de algumas correntes teóricas processuais. 

Assim como já anunciado anteriormente, na mesma proposta da hermenêutica 

filosófica foi a proposta da teoria do discurso, que proporcionou uma virada linguística, 

conforme tratar-se-á a seguir. 

De acordo com Jurgen Habermas, um dos principais expoentes do legado kantiano, 

embora nutra grandes críticas à filosofia de Kant, e da teoria do discurso e atuante tanto na 

filosofia quanto na sociologia, a doutrina de Kant consiste num marco para o pensamento 

“pós-metafísico”, uma vez que, como já percebido anteriormente, a razão deixa de ser algo 

meramente intuitivo e passa a ser exposta à crítica em todos os seus procedimentos. Como 

consequência dessa negativa para o pensamento exclusivamente racionalista e mentalista da 

filosofia da consciência,
177

 passa-se a rejeitar uma fonte transcendente para a verdade. 

Passam-se a admitir limites para a razão e, com isso, considera Habermas que ela evolui, 

passando a ter garantida sua autonomia e possibilidade de emancipação. 

A concepção de que o conhecimento deve ser necessariamente um resultado das 

categorias mentais, de que é dotada a razão, fecundadas pela experiência faz com que 

Habermas conceba Kant como o introdutor da Modernidade.
178

 O pensamento pós-moderno é 

caracterizado pela ideia de que é impossível termos intuições morais de verdades práticas, 

significando que a verdade não pode ser simplesmente captada subjetivamente, dentro de nós 

mesmos, mas sim construída por meio de procedimentos de argumentação, os quais têm 

espaço no diálogo. Esse mecanismo, segundo Alain Renault, ao expor sua concordância com 
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a assertiva habermasiana, obriga-nos a adotar o ponto de vista do outro e ocasiona uma 

implementação mais ou menos eficaz do Imperativo Categórico kantiano.
179

  

Nessa senda, pretende-se, através da doutrina carreada por Habermas, uma 

“interpretação intersubjetivista do imperativo categórico”, que não quer outra coisa senão 

“uma explicação do seu significado fundamental”.
 180

 Essa transição da reflexão monológica 

para o diálogo explica uma característica do procedimento de universalização, característica 

essa que permaneceu implícita até o surgimento de uma nova forma de consciência histórica, 

na virada do século XVIII para o XIX.
181

 Tal processo de universalização ganhara espaço, 

esclarecimento e visibilidade na obra kantiana, uma vez que, como ensina Karl Popper, Kant 

foi o primeiro a reconhecer que a objetividade dos enunciados científicos está estreitamente 

relacionada com a elaboração de teorias, como o uso de hipóteses e de enunciados 

universais.
182

 

Nesse sentido, como ensina João Maurício Adeodato, a ontologia de Kant é um golpe 

na ontologia tradicional, pois o papel constitutivo do sujeito assume importância crucial no 

conhecimento, por isso é considerado pai da teoria do conhecimento. 

De todo modo, mesmo diante das críticas feitas a Kant, fato inconteste é que a virada 

copernicana de Kant, no campo da hermenêutica, abre caminho para a virada linguística que 

viria a ocorrer no século XX, também ela procurando fugir ao dilema pré-socrático, 

evidenciado na obra platônica “Crátilo”, entre Parmênides (razão) e Heráclito (experiência). 

Como afirma Cristina Ternes, a teoria da ação comunicativa produzida no século XX, de um 

lado, e a evolução da hermenêutica filosófica, de outro, possuíam o mesmo objetivo.
183
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 Apesar de suavizar o 
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 Habermas contrapõe Hegel a Kant.  
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Essa concepção de agir comunicativo nos remete a que a tarefa da filosofia seja 

clarear expressões linguísticas e manter uma visão sobre o todo de nosso compreender, que 

também é autocompreensão e autocrítica, o que entra em consonância com a visão da teoria 

do direito apresentada por este trabalho: realizar um esclarecimento acerca de expressões 

constantes na legislação, contudo sem pretensões meramente retóricas, senão de enxergar qual 

é o nosso contexto de constituição e apontar para o fato de que ele nos permite enxergar uma 

resposta mais correta do que outras que possam ser aventadas.
184

 Não é adotada na 

integralidade, como é a nossa defesa desde o início do trabalho, pois, como nos auxilia John 

Rawls quando se referia, por sua vez, às teorias de Kant e Stuart Mill, fortemente antagônicas 

entre si, consistem, apenas, em “duas visões filosóficas com probabilidade de persistir e 

conquistar adeptos”.
185

 Karl Popper, de sua monta, consiste em um dos mais fortes defensores 

da constante oxigenação das teorias por meio da crítica. Está-se, aqui, a defender ideias, não 

teorias, que consistem num conjunto de ideias as quais, em algum momento de seu 

encadeamento teórico ou de sua própria aplicação na prática, podem demonstrar 

incongruências ou inadequações que devem ser revistas. 

Nessa senda, ressalte-se que Lênio Luiz Streck utiliza duas frentes de estudo para 

afirmar que a base da sociedade e do direito como sua sobrecultura é o diálogo por meio da 

linguagem. Utiliza, de um lado, a filosofia hermenêutica e, de outro, a teoria do discurso 

produzida por sociólogos.
186

 É nesse sentido que também escreve Cristina Ternes, consoante 

já transcrita. 

O giro hermenêutico, então, passou a desacreditar da imanência das coisas como 

realidade do mundo, ou da existência de uma verdade unívoca. Como consequência, toda 

aquela potência do sujeito por si só o abandona. A subjetividade abandona o centro da cena. O 
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sentido das coisas, do mundo, passa a não mais ser entendido como um dado a ser revelado, 

descortinado porque previamente acabado.  

Diz-se até mesmo que o sujeito da Modernidade deixa de existir ou, ainda, que ele 

continua existindo, mas de outro modo, reformulado. O sentido passa a ser entendido como 

sendo um construído, que precisa de outra subjetividade, no mínimo, para se confirmar, muito 

porque, já que não é pronto, depende de variáveis que as muitas subjetividades, com suas 

construções peculiares e de acordo com o contexto e o que for possível de se fazer na hora, 

revelem como sendo o sentido. 

Nessa senda, deve-se pensar que o veículo de construção comum de um sentido, de 

intercâmbio de ideias, é a linguagem. A linguagem e a comunicação passam, assim, a ostentar 

imensurável importância para a ciência, que tenta desvelá-las. Esse novo paradigma 

apresentado é nominado “filosofia da linguagem”. Iniciam-se as bases da virada 

hermenêutico-linguística. 

A terminologia virada hermenêutico-linguística, inclusive, provém da expressão em 

inglês linguistic turn utilizada por Richard Rorty em seus ensaios e atribuída a sugestão da 

expressão a Gustav Bergman.
187

 

De uma relação tão fundamental e de perfeição deveras exigida, passam a ser 

percebidas e ressaltadas as inadequações entre os objetos e a linguagem. No tocante às 

ciências naturais, por trabalharem com objetos que possuem um correspondente ideal perfeito 

- como já tratado em linhas anteriores ao se falar da metafísica kantiana -, consiste o problema 

em encontrar ou fundar terminologias cujo conteúdo satisfaça a abstração exigida na 

descrição das cada vez mais complexas realidades descobertas, sobretudo no panorama atual 

de avanço da ciência da informação e na conjugação, pela facilidade de interação, de 

inúmeros valores e culturas em um mesmo espaço, considerando que aqui se adota como 

pressuposto a atuação constitucional de um Estado Democrático de Direito. No passado, em 

momento angular e igualmente difícil do estudo da natureza, à falta de linguagem que suprisse 

sua necessidade de expressão, o físico Albert Einstein chegou a defender que “nenhum 

homem realmente produtivo pensa na forma inscrita no papel”.
188

 

Em verdade, o que a filosofia da linguagem tem a contar a todos nós é que grande 

responsável por esse movimento – e retroinfluenciada ao mesmo tempo – pode-se dizer que 

foi a própria linguagem. Wittgenstein, um dos maiores estudiosos da linguagem e da lógica e 
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um dos lançadores das bases da virada hermenêutico-linguística, ao resolver investigar a 

linguagem, vislumbra sua imprecisão lógica. Por isso, constrói os famosos “jogos de 

linguagem”. O mais famoso consiste em imaginar que cada um da situação, juntamente com o 

leitor, tem uma caixa onde apenas o dono da caixa pode ver seu conteúdo. Dentro da caixa de 

cada um existe um besouro e todos afirmam que estão vendo um besouro na respectiva caixa. 

No entanto, em verdade, cada um está vendo aquilo que denomina besouro, o que pode 

compreender desde alguém que vê um besouro de uma certa espécie, o outro que vê de outra 

espécie, o terceiro que vê outra espécie de cor diferente e, ainda, o último pode estar vendo 

outro objeto a que ela denomina de besouro. Todos, no entanto, afirmam estar vendo um 

besouro em suas caixas.
189

 

Ocorre, contudo, que não estão realmente vendo a mesma coisa e isso instaura um 

problema de comunicação, ao que Wittgenstein propõe se estabeleça um jogo de linguagem, 

onde se coloca o besouro na frente de todos e, apontando para ele, chega-se ao acordo de que 

aquilo seria o besouro. A lição que se tira é que a única solução seria um verdadeiro acordo 

coletivo acerca das palavras, dos conceitos de besouro e, pois, das ideias. E a esse acordo é 

que o filósofo chama de jogo de linguagem. E chama a atenção para que alguns grupos fixam 

seus jogos como se fossem verdadeiros e únicos, gerando implicações variadas, olvidando-se 

de que não estão falando de verdades absolutas, senão jogando um jogo com regras.
190

 

Pelo que Wittgenstein vai afirmar, diante da comprovada imprecisão da linguagem, 

que não existe linguagem interior já que a essência da linguagem é comunicar algo a alguém e 

mediante as convenções acertadas e reproduzidas por mim conforme aprendidas, bem como 

que os limites de sua linguagem são os limites de seu mundo. Ele reforça que os sentimentos e 

sensações interiores são verdadeiramente incomunicáveis, pois se podem fazer mil analogias, 

tentar reproduzir o que se sente, mas o outro nunca saberá o que eu sinto, senão como me 

sinto. 

Wittgenstein, nesse sentido e na mesma senda de Joan G. Hamann, Wilhelm V. 

Hulboldt e Schleiermacher, reconhece que a linguagem não é um meio transparente de 

pensamento ou de sua transmissão. Esse último, inclusive, trata da limitação das ideias pela 

própria linguagem, tal como Wittgenstein: 
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Em certo sentido toda pessoa está limitada pela linguagem; as coisas do lado 

de fora da esfera da linguagem não podem ser concebidas claramente. A 

formação das ideias e a extensão de suas ligações são todas controladas pela 

linguagem que o falante aprendeu desde a infância, que também controla a 

inteligência e imaginação do falante. Apesar disso, entretanto, todos os 

pensadores independentes e de mente aberta são capazes de criar linguagem; 

de outra maneira a ciência e a arte nunca estariam aptas para desenvolverem-

se de seu estado original para o seu atual estado de perfeição.
191

 

  

A obra de Wittgenstein afasta a teoria da verdade correspondencial, do inatismo, da 

existência de uma verdade, por meio da razão ou de dogma consoante já se tratou 

anteriormente. É associada a uma grande responsabilidade pelo afastamento, através da 

filosofia da linguagem, da concepção metafísica de mundo. Para Gadamer, o que surgirá de 

uma conversação ninguém pode saber de antemão. E isso é um fato, conhecido por todos. 

Quantas vezes não se sente a necessidade de uma segunda opinião? A orientação, a discussão 

de certa ideia com outra pessoa, o exame de qualificação em um processo de elaboração de 

tese, tudo isso faz com que se perceba que, no diálogo, muitas coisas são externadas e 

esclarecidas e muitas outras são simplesmente construídas. Todo esse processo, como afirma 

o filósofo, é um processo de linguagem. Por isso, não se faz conveniente nem possível 

dissociar uma opinião da sua interação com a linguagem. 

A revelação, a compreensão do ser que distingue “ser” de “ente”, sustenta todas as 

expressões lingüísticas e, pois, todo nosso conhecimento. Para Heidegger, a metafísica não 

pensou essa diferença entre ser e ente dessa maneira, ela entificou o ser e dificultou as 

condições de conhecimento do ente e, por esse motivo ele parte dessa diferença de categoria, 

ou ontológica, para falar da superação da metafísica. É preciso mostrar por que a metafísica 

não pensa o ser.
192

 

Nota-se que, em verdade, só há o ente, uma vez que o ser é sempre um ser do ente, 

da situação e na situação. Logo, o ser se manifesta através do ente, assim como a norma se 

manifesta por meio do texto. E essa é, da forma mais simples, a grande dificuldade que 

assombra os juristas contaminados pelo positivismo, saber a diferença entre texto e norma, 

uma vez que para o positivismo há uma “entificação” do ser, isto é, texto e norma, 

confundem-se.
193
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A realidade, em seus mais diversos rincões e a cada instante de seu “ser”, de seu 

acontecer, é perpassada pela linguagem quando há outro para informar algo. E nisso consiste 

a herança básica da virada hermenêutico-linguística: o reconhecimento da importância da 

linguagem na hermenêutica. É fato que todas as ciências necessitam de alguma forma de 

traduzir aquilo que estudam, seja um objeto natural, seja um objeto cultural, a cujas situações 

acodem as diferentes linguagens – criadas ou descobertas que sejam, sem entrarmos, aqui, no 

mérito da origem das palavras, discutido em Crátilo, já referido previamente. 

Em relação às ciências sociais, por trabalharem objetos culturais, os problemas entre 

a linguagem e o objeto começam a se intensificar. Isso porque não se trata apenas de lidar 

com a dificuldade de descrever abstrações de fenômenos preexistentes, senão de descrever 

produções humanas, as quais cambiam no tempo e no espaço de uma maneira particularmente 

dinâmica, bem como se apoiam em princípios ou paradigmas em si discutíveis e discutidos 

constantemente - em prol de um tratamento de cunho verdadeiramente científico a tais objetos 

de análise, os quais têm de passar por constantes crivos e aperfeiçoamentos. Além disso, é 

difícil – alguns defendem ser quase ou até mesmo totalmente impossível -, tratarem-se tais 

objetos, culturais que são, sob o referencial do certo ou errado, do comprovável ou refutável 

por métodos cartesianos. Isso porque os produtos sociais não se comportam como os naturais, 

obedecendo rigidamente a leis que se investigam e cujos princípios norteadores possuem 

desvios discretos se comparados às ciências sociais. 

Porquanto começam a surgir aí os problemas mais pertinentes e grandes com a 

linguagem, como ambiguidades de sentido ou múltiplos sentidos possíveis, oportunizados 

pelos conceitos abertos, sobretudo aqueles produzidos pelo direito na sociedade pós-moderna 

com seu pluralismo peculiar e sua concepção de democracia material, a abranger todos os 

grupos possíveis dentro de uma mesma teia social. Tanto é agravado pela profusão de 

informações vivida na atualidade de maneira peculiar: muitas são as versões para um 

determinado fato ou as opiniões sobre um determinado fenômeno. 

Existem, então, linhas de raciocínio que intentam estabelecer um estudo da 

semiótica, inclusive a semiótica jurídica, num patamar social, tal como afirma Luis Alberto 

Warat, que expressamente afirma intencionar o estudo e a constituição de elementos para uma 

“semiologia política ou do poder”.
194

 

Warat propõe padronizar a história do signo em dois momentos, sendo o primeiro 

aquele que tentou superar a instância pré-científica das reflexões sobre as linguagens e o 
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segundo que tentou projetar o conhecimento científico dos signos sobre o conjunto das 

ciências sociais, tentando viabilizar uma abordagem linguística que figurasse de marco teórico 

no grande domínio das ciências humanas. Esclarece o autor argentino, ainda, que o primeiro 

momento – de preparação para cientificização – originou-se de projetos de linguistas 

contemporâneos ante a linguagem natural e de lógico-matemáticos ante a linguagem 

artificial.
195

 

Na esteira da relação fecunda descoberta entre a linguagem e as humanidades, quase 

simultaneamente, na Europa e nos Estados Unidos, Saussure e Peirce propuseram uma teoria 

geral dos sistemas sígnicos. Para o primeiro se denominava semiologia e para o segundo, 

semiótica. A semiologia ostenta proposta mais pretenciosa para todos os sistemas sígnicos, 

moldando categorias fundantes e regras metodológicas, pelo que comporta, a semiologia, 

análises multidisciplinares. Bem por isso, sua principal preocupação metodológica é o 

estabelecimento de critérios que determinem autonomia e pureza de uma ciência dos 

signos.
196

 Sua carga de pureza, assim, é alta, aproximando-se de uma concepção autopoiética 

de sistema, noção melhor vista no tópico subsequente. Como modelo analítico da semiologia 

Saussure propõe a Linguística, ou teoria dos signos verbais, sendo essas categorias verbais o 

foco do presente trabalho, que trabalha direito posto e direito interpretado. Semiologia seria 

constituída, pois, de teoria dos signos verbais (linguística) e teoria dos signos não verbais.
197

 

Contudo, para analisar com mais cientificidade a relação signo/sociedade/poder e 

evitar o reducionismo lógico e conceitual, incorrendo em materialismo mecanicista, a 

semiologia fica como epistemologia da segunda na proposta saussuriana. Contudo, como se 

sabe, a epistemologia é prima do positivismo e se diz que essa proposta epistemológica de 

Saussure tem inclinação positivista, excessivamente disciplinar da linguagem. Vencida essa 

concepção, tem-se da semiologia que hoje é uma prática complexa que, no seio de cada 

discurso, revela um movimento contra-discursivo, as funções sociais dos distintos âmbitos e 

modos de significar. Porquanto afirma Warat que não se faz, na atual semiologia, análise 

formalista dos signos, senão pretende considerá-los no processo de sua articulação discursiva. 

E esse processo é responsório à virada hermenêutico-linguística. 
198

 

Luis Alberto Warat menciona, ainda, a produção de Charles S. Peirce, em que 

acentua a função lógica do signo para a constituição da semiótica, pelo que a semiótica seria 

uma teoria geral dos signos a linguagem deveria abranger em um cálculo lógico o conjunto de 
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sistemas significantes, preocupando-se mais com a linguagem natural – enquanto Saussure se 

preocupava mais com a linguagem natural -, pelo que se associam suas ideais às do Círculo de 

Viena, contrárias a qualquer espécie de transcendentalismo. Para Peirce, uma ideia é sempre 

uma representação de efeitos sensíveis – empirismo. Warat, diante de tanto, alerta para que o 

Positivismo Lógico assume o rigor discursivo como paradigma da investigação científica, 

pelo que Peirce afirmava que nenhuma proposição isolada fornece alguma significação efetiva 

sobre o mundo, mas somente quando fica integrada em um sistema. Para o Positivismo 

lógico, a linguagem é objeto e a semiótica axiomatiza os sistemas significantes, como 

modelos matemáticos postos para diversas ciências. 

Tanto a semiologia quanto a semiótica, apesar da diferença de enfoque, apresentam 

traços epistemológicos similares, aderindo a uma concepção de objetividade exterior à 

história, submetendo-se aos imperativos da sistematicidade e ontologizando a razão, 

encarando-a como topos metodológico. Estereotipam-se, assim, os saberes científicos, em 

discurso um tanto arrogante de coerência que prioriza a lógica e a razão contra a história. Há, 

nelas, como já é possível ao leitor perceber, o já tratado culto cego a concepções míticas sobre 

a verdade. Pelo que se vai apreender de lições acerca delas, no presente trabalho, aquela que 

apresenta maiores ares de liberdade e questionamentos estimulados pela pós-modernidade, a 

semiologia do poder. Importante notar, contudo, que a precisão metodológica de estudo é 

herança da Modernidade, por sua vez.
199

 

Consoante já dito, Peirce, assim como Wittgenstein e Schleiermacher, fornece as 

bases para uma concepção de linguagem a partir de comunicação. 

Na sequência, as teorias semióticas que se podem destacar são as conexas à teoria da 

comunicação, as quais partem do pressuposto do interrelacionamento humano intermediado 

por linguagens. Dessarte, se houver linguagem, intercâmbio de informações e 

intersubjetividade e relacionamento simbólico, significado e significância, haverá teoria da 

comunicação. Ou seja, sempre que se permitir a verdadeira comunicação, a expressão das 

partes envolvidas na comunicação. 

Hans-Georg Gadamer é um grande expoente dessa filosofia hermenêutica do 

discurso. A filosofia hermenêutica empreendida por Gadamer pode se caracterizar a partir de 

quatro traços fundamentais: a linguisticidade da compreensão; a consideração do processo de 

aplicação, compreensão e interpretação como algo unitário; o papel criador do intérprete e, 

por fim, a consideração de que esse papel criador se circunscreve dentro do que Gadamer 
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chama de fusão de horizontes, o círculo hermenêutico e a compreensão.
200

 Quanto à 

linguisticidade, que ora se busca destacar, o próprio Gadamer vai afirmar que: 

 

A linguagem é o médium universal em que se realiza a própria compreensão. 

A forma da realização da compreensão é a interpretação (...) Todo 

compreender é interpretar, e todo interpretar se desenvolve no médium de 

uma linguagem que pretende deixar falar o objeto e é, ao mesmo tempo, a 

linguagem própria do intérprete.
201

 

 

Compreensão e interpretação se confundem e integram. Ademais, outra compreensão 

do estudioso é o fato de que, no contexto do direito, quando se modifica o contexto, deve-se 

adaptar a força normativa da lei a essa nova situação. Não é possível, assim, afirmar Gadamer 

como crendo numa autopoiese pois sua abertura vai muito além da meramente cognitiva. 

A característica subsequente dará os contornos e controles da contribuição do 

intérprete e sua compreensão na interpretação, algo que compartilha com Habermas como 

transcrito logo a seguir. Gadamer compreende que o círculo hermenêutico se configura 

ontologicamente, a partir de mecanismos como a antecipação de sentido que guia a 

compreensão do texto e que desborda os limites da própria subjetividade para se configurar 

desde a comunidade e a tradição. Tem-se, pois, mais sinais da proximidade de Gadamer com 

a alopoiese. A comunidade a tradição – o que se pode denominar de costumes – tratam dos 

lindes da compreensão, existem antes dela e não podem ser desconsideradas, pelo que são 

chamadas de “pré-compreensão”.
 202

  

Por outro viés, Duarte recorda o que Gadamer afirma ao utilizar a famosa metáfora 

dos “jogos de linguagem” de Wittgenstein. Gadamer sublinha que o modo como se desdobra 

o passo das coisas que nos saem ao encontro na compreensão é, por sua vez, um processo 

linguístico, até certo ponto um jogo de palavras que circunscrevem o que um quer dizer. Pelo 

que a linguagem vai se converter em um lugar de mediação no qual vivem a tradição e a 

razão, uma espécie de logos comum no qual os sujeitos vivem ligados à tradição e 

experimentam a verdade. Desta maneira, a verdade se desloca a partir do habitat interior em 

que tradicionalmente tem vivido como pura experiência, para manifestar-se no plano do 
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público, do compartido, do posto por obra de procedimentos explicitamente desenvolvidos e 

assentados cobre esse logos-consciência comum concebido como linguagem.
203

 

Compreende Habermas que o Estado democrático moderno é identificado por 

reconhecer a autonomia privada e pública da pessoa. E a autonomia seria garantida pelo 

principio do discurso e pelo princípio da democracia. O princípio do discurso estabelece que 

“válidas son en rigor aquellas normas de acción com las que podrían estar de acuerdo todos 

los posibles afectados como participantes em um discurso racional”. Enquanto que o princípio 

democrático determina que “sentido relizativo de la praxis de autodeterminación de aquellos 

que forman parte de um colectivo de derecho y se reconocen mutuamente como miembros 

libres e iguales de uma asociación voluntariamente aceptada”.
 204

 

A teoria discursiva traz, portanto, uma proposta de deslocamento metodológico da 

racionalidade: da mente ou espírito do intérprete, reduzindo o significado da mente, da 

subjetividade, do aplicador de normas – raciocínio útil para o direito – para a discussão, para 

os argumentos, para critério apreensíveis objetivamente. Pelo que a argumentação passa a 

imperar como tema de dissertações então. 

Destacam-se, nesse mister e para uma ciência normativa tal como o direito, tudo 

quanto seja teoria destinada a identificar formas de argumentar identificáveis e explicáveis 

objetivamente. O próximo tópico vai se destinar explicar partes da teoria da argumentação – 

genericamente chamada, aqui -, ou seja, as teorias que se prestam a explicar uma 

racionalidade no discurso no direito.  

O que se pode notar, de tudo quanto já exposto, é o relativo abandono de concepções 

conexas à existência de uma verdade unívoca, típica da concepção de mundo para o 

Modernismo e de sua necessidade de celebração do valor segurança. De outra sorte, verifica-

se a recepção das ideias acima, pode-se dizer, estão próximas ao pós-moderno, o qual mais 

acreditava no valor liberdade. Essas teorias são montadas, perceba-se, na intenção da 

construção livre da ciência, explorando ao máximo seu potencial zetético, sendo impossível 

negar, pelo menos por isso, seu contato com os ideais pós-modernos, ainda que eles venham a 

provocar as angústias das incertezas. O que se garante não serem tão profundas em razão de 

não se haver deixado por completo, até mesmo por impossível, a Modernidade, tal como mais 

a frente se expõe. 
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Agora, transportem-se esses questionamentos aos profissionais que elaboram e aos 

que aplicam normas destinadas ao controle social diante de um fato que devem, 

respectivamente, prever ou reconstruir para identificar de que hipótese se trata e apresentar 

uma solução normativa ao problema. Essas mesmas aflições passarão pela mentalidade do 

aplicador e daqueles que estudam seu processo cognitivo – de tomada de conhecimento da 

situação a qual deve aplicar – sob o novo paradigma liguístico, construir a aplicação de - uma 

norma. Elas serão melhor explicadas no tópico subsequente, destinado a tratar da evolução da 

ciência do direito com influência nesse passo filosófico. 
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3.2 A ÍNTIMA RELAÇÃO ENTRE O DIREITO E A LINGUAGEM NA HERMENÊUTICA 

E NA SEMIÓTICA 

 

 

A linguagem é o amálgama que une todos à primária viabilidade de uma convivência 

em sociedade, considerando, sobretudo, que ela é uma convenção, tal como deixou de legado 

a virada hermenêutico-linguística. A linguagem, assim, é um mundo, confundindo-se até 

mesmo com o próprio mundo, se considerarmos que constrói a convivência em sociedade. É a 

principal tecnologia de que se dispõe, pois consiste no próprio veículo da transmissão de 

todas as outras tecnologias. 

Necessário apontar, inclusive, que a linguagem não deixa de ser um objeto de 

investigação tal como qualquer outro – que possa ser natural, ideal, cultural etc. Portanto, é de 

se esperar, conforme já se viu, que várias já tenham sido, desde o início das especulações, as 

concepções sobre linguagem, sabendo que se trata de elemento que sofrerá fortemente 

influências pelos fenômenos transdisciplinares e paradigmáticos, tais como os dois centrais 

aqui abordados – Modernidade e pós-modernidade. Contudo, essa influência mais clara será 

abordada nos tópicos subsequentes. 

É importante, para este momento, se dizer que investigar a linguagem não é diferente 

de investigar o próprio mundo ao redor. Apenas se está cuidando, ao estudar a linguagem, do 

mecanismo de construção do próprio ambiente, o que jamais pode ser ignorado por aquele que 

tem conhecimento dessa possibilidade. Isso porque a linguagem é sabidamente um 

instrumento de dominação, encerrando em si diversas nuances capazes de verdadeiramente 

alterar a forma como as coisas ao redor são vistas. O seguinte diálogo metaforizado por 

Foucault é bastante representativo: 

 

O desejo diz: “Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; 

não queria ter de me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria 

que fosse ao meu redor como uma transparência calma, profunda, 

indefinidamente aberta, em que os outros respondessem à minha expectativa, 

e de onde as verdades se elevassem, uma a uma; eu não teria senão de me 

deixar levar, nela e por ela, como um destroço feliz”. 

E a instituição responde: “você não tem por que temer começar, estamos 

todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis; que há muito 

tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o honra 

mas o desarma; e que, se lhe ocorrer ter algum poder, é de nós, só de nós, que 

ele advém”.
205
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 Já se sabe como o poder fora de controle – ou seja, sem mecanismos 

adequados de controle - pode proceder, consoante exposto com o arbítrio no Antigo Regime, 

na pureza excessiva dos regimes positivistas estatistas e totalitários entre outros. Então se 

percebe que o cidadão, primeiro da fala, possui fundamento em seu receio. Ao mesmo tempo, 

percebe-se que o discurso do Estado, acima retradado, é justamente pautado na ótica purista, 

influenciadora do positivismo jurídico: associa-se a “lei” a uma “ordem” – principais termos 

conexos à ótica comtiana positivista. Bem assim, afirma-se o “discurso” como sendo 

encontradiço apenas a partir da lei, tal como se identificando com ela e se reduzindo ao texto 

da lei.  

Mas, de fato, o discurso pode ser encontradiço – não de modo tão retilíneo ou bem 

intencionado, no sentido otimista, nem de modo tão puro, no sentido positivista - através das 

leis, tendo-se atenção para que elas não sejam a única fonte do discurso, tal como se não 

existisse o trabalho de interpretar. 

A principal atenção deve se voltar, contudo, para investigar as intenções que se 

encontram por trás e para além dos discursos das instituições, sobretudo os discursos 

mencionados pelo segundo da fala, a instituição, o qual ora identificamos com o Estado e com 

as entidades – mesmo privadas – e grupos sociais a elas vinculados que possuem força 

política e conseguem utilizar o poder em si e o poder que a detenção do discurso proporciona. 

E o foco deste trabalho é justamente a norma emanada do Estado: a lei – e como lidar com 

ela. Reconhecendo que o discurso está longe de ser um elemento transparente ou neutro, 

Foucault recorda que, em política e sexualidade, regiões mais cerradas do que as demais na 

humanidade, há buracos negros em relação aos quais exercem seus poderes mais temíveis. 

Alude à grande proximidade do discurso com o desejo e o poder, aludindo a que o discurso 

não apenas revela desejos, sendo também o próprio objeto do desejo. 

Essa dinâmica de poder inserta nas leis e normas em geral que regem uma 

determinada sociedade, favorecendo camadas e grupos que detém prerrogativas, faz com que 

até mesmo as normas incrustadas na constituição de uma nação trabalhem sob a influência 

dos fatores reais de poder, tal como afirma Ferdinand Lassale em sua obra “o que é a 

Constituição?”: 

 

Que é uma Constituição? Qual a verdadeira essência de uma Constituição? 

(...) Mas as coisas que têm um fundamento não o são por um capricho; 

existem porque devem existir. (...) pergunto eu, será que existe em algum 

país (...) alguma força ativa que possa influir de tal forma em todas as leis do 

mesmo, que as obrigue a ser necessariamente, até certo ponto, o que são e 

como são, sem poderem ser de outro modo? (...) 
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Essa incógnita que estamos investigando apoia-se, simplesmente, nos fatores 

reais de poder que regem uma determinada sociedade. 

Os fatores reais do poder que atuam no seio de cada sociedade são essa força 

ativa e eficaz que informa todas as leis e instituições jurídicas vigentes, 

determinando que não possam ser, em substância, a não ser tal como elas são. 

Vou esclarecer isso com um exemplo.  (...) Vamos supor que um grande 

incêndio irrompeu e que nele se queimaram todos os arquivos do Estado(...) 

não fosse possível achar um único exemplar das leis do país. (...) 

O monarca responderia assim: podem estar destruídas as leis, por´me a 

realidade é que o exército subsiste e me obedece, acatando minhas ordens (...) 

se implantassem hoje a Constituição gremial? (...) os senhores industriais (...) 

fechariam as suas fábricas, despedindo os operários (...) os grandes 

industriais são todos, também, um fragmento da Constituição (...) também os 

grandes banqueiros (...) também o povo (...) a soma dos fatores reais de poder 

que regem uma nação.
206

 

 

Ponto inegável na alegoria acima é a influência das camadas que dominam a 

realidade – no caso do exemplo, na força militar e na economia, ambas influenciadoras da 

política – sobre a produção das normas dentro de um Estado. 

Nem todos concordam com uma função especulativa da sociedade como propósito da 

relação entre a linguagem e o direito, contudo. Isso será melhor explicado ao se conhecer a 

abordagem autopoiética do direito logo neste tópico. 

Num ambiente de abordagem jurídica, contudo, que estuda as normas produzidas – 

as quais são, inegavelmente, fruto de algum peculiar contexto social, como acima mencionado 

-, deve o direito ter atribuída a si a devida importância investigativa da sociedade, tendo em 

vista que se trata do instrumento em si de transmissão imediata das determinações ou 

imposições constantes das normas jurídicas produzidas pelos grupos sociais dominantes, 

mormente. A linguagem, sobretudo a performativa transmissora das normas jurídicas, é 

veículo que encerra em si muitas informações sobre o contexto em que foram produzidas tais 

normas. Valem, por isso mesmo, de compreensão de um contexto social, como registro 

cultural da organização e pensamento majoritário de uma sociedade. Na linguagem e no 

discurso por ela produzido, presentes no direito, clamam informações por serem descobertas 

acerca de subterfúgios de dominações unívocas sobre o pretexto de “verdades” pouco 

aceitáveis. 

Para uma melhor compreensão desses limites, recorra-se à relação entre o direito e a 

sua ponte auxiliar para a interpretação de mundo, a hermenêutica jurídica, tomando-se como 

pressupostos os ideários naturalistas, positivistas e modernos – cujas correlações claras já 

foram demonstradas -, bem como algumas propostas da pós-modernidade. 
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Consoante se percebe, muitos pensadores demonstram com segurança a influência 

direta dos fatores diversamente constituintes da dinâmica social – economia, política entre 

outros – no direito. Como fruto da evolução racionalista, retratada no capítulo anterior, 

desenvolveu-se a teoria dos sistemas, a fim de tornar cada vez mais preciso o delineamento 

das ciências. A palavra cosmos, conexa a universo, investigado pela teoria dos sistemas, 

possui um radical bastante revelador para se detectar a inspiração da ideia de teorizar 

sistemas: kosmos, palavra grega que remete a “ordem” e “simetria”. Seu prefixo ko quer dizer 

beleza, cosmética. Pode-se reafirmar, assim, sua herança do ideário Moderno. 

Uma visão sistêmica permite observar como as partes de um universo se regulam, 

interagem e se sustentam, bem assim quais as ingerências ou inputs que sofrem do ambiente 

externo, isso para que o sistema produza ou continue produzindo de modo saudável seus 

produtos ou outuputs, razão de ser dos sistemas.
207

 Os sistemas terminaram por ser divididos 

em duas teorias elucidadoras: autopoiética e alopoiética. Essa divisão parte justamente do 

pressuposto de que o mundo ou sistema global em que se vive se conforma a três subsistemas 

macros, a saber, a política, a economia e a religião. Nesse contexto, o direito ou sistema 

jurídico é visto como parte do sistema político ou social e é questionado em qual dessas duas 

formas de sistema ele se enquadraria. 

O sistema autopoiético tem sua concepção percebida de sua própria terminologia. 

Autos significa próprio ou “por si próprio” e poiesis, produção ou criação, tendo sido essa 

proposta criada a partir dos ensinamentos de Maturana e Varela por volta de 1980, em que se 

propunha o estudo de diversos sistemas fechados com pontos de contato. É sabido que o 

organismo dos seres vivos é estudado dessa forma – circulatório, digestório, nervoso etc. 

Tem-se que tal sistema é clausuramente fechado, realizado em um meio próprio (espécie de 

ambiente), donde se realiza o processo de reprodução de seus elementos mantendo-se toda a 

organização, mesmo que a estrutura não seja a mesma 
208

. Caracterizam-se por serem sistemas 

homeostáticos, caracterizados pelo fechamento na produção e reprodução dos elementos. Essa 

concepção fora motivada pela necessidade de se romper com a tradição segundo a qual a 

conservação e a evolução da espécie seriam condicionadas basicamente pelos fatores do 

ambiente. Contudo, essa própria ideia já vem sendo negada para a biologia ela mesma, a partir 

de ideais holísticos. 
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Niklas Luhmann foi um dos principais responsáveis pela adaptação, claramente 

Moderna e responsória ao racional, da teoria dos sistemas às humanidades. A ideia concebida 

por Luhmann acerca da autopoiese se afasta da concepção biológica, pois para ele sistemas 

que constituem sentido, como os psíquicos e sociais, e os sistemas que não constituem 

sentido, como os orgânicos e os neurofisiológicos, inexistindo concepção, nas humanidades, 

tão fechada como a da biologia. Para os sistemas constituintes de sentido – o direito, um dos 

mais fortes – a auto-observação torna-se componente necessário da reprodução autopoiética, 

afinal, somente assim se conservam seus elementos e sua identidade.
209

 

Pelo que Luhmann vai afirmar que um sistema é dito autopoiético quando se 

reproduz primariamente com base nos seus próprios códigos e critérios, assimilando os fatores 

do seu meio-ambiente circundante - expectativas sociais -, mantendo, assim, a sua autonomia 

e identidade perante os demais sistemas sociais. Já os valores e razões que motivaram a 

norma, mesmo influenciados por diferentes fontes, buscam inspiração nos seus próprios e 

autônomos princípios referentes a criação e interpretação do direito. Derivam dessa sua 

natureza as características da universalidade e reflexividade.
210

 Universalidade, conforme já 

tratado ao se falar de Modernidade, em razão das pretensões de perfeição das suas construções 

racionais e crença na ingênua possibilidade de utilização em qualquer ponto do globo. Já a 

reflexividade ocasiona o fechamento do sistema para o ambiente e a referenciação apenas para 

si próprio. 

Como resultado, para a teoria dos sistema sociais autopoiéticos de Luhmann o 

ambiente não atua perante o sistema nem meramente como “condição infra-estrutural de 

possibilidade da constituição dos elementos, nem apenas como perturbação, ruído, “bruit”, 

senão constitui algo mais, tal como fundamento do sistema, contudo, as determinações do 

ambiente somente quando ele, de acordo com seus próprios critérios e código-diferença, 

atribui-lhes uma forma.
211

 

Mas se percebe que o sistema não é completamente fechado – tal como sua matriz 

conceptiva, o biológico. Pelo que Marcelo Neves vai afirmar que a concepção luhmanniana 

do fechamento autorreferencial dos sistemas baseados no sentido, especialmente dos sistemas 

sociais, afasta-se ainda mais claramente da clássica oposição teórica entre sistemas fechados e 

abertos. Porquanto, nas palavras do próprio Lumann, o conceito de sistemas fechados ganha 

em comparação com a teoria dos sistemas, um novo sentido, pois o termo não mais designa 
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sistemas que existem sem abiente e, pois podem determinar-se quase integralmente a si 

mesmos. O autor segue, afirmando que fechamento não significa falta de ambiente, nem 

determinação integral por si mesmo, pois se trata de autonomia do sistema, não de sua 

autarquia. 

Para os sistemas sociais, a comunicação é entendida como a unidade elementar de 

todos os sistemas sociais. Para a autopoiese nos sistemas sociais, somente quando um sistema 

social dispõe de um específico código-diferença binário é que ele pode ser caracterizado como 

autorreferencialmente fechado, que é a forma como as unidades do sistema são reproduzidas 

internamente e distinguidas claramente das comunicações exteriores. Por óbvio, tais 

codificações estão associadas a programações próprias também. Resultado é que o direito 

possui como sua autorreferência sistêmica o código binário lícito-ilícito e, para a concepção 

autopoiética, somente entram influências do ambiente – valores sociais e culturais – quando o 

próprio sistema expressamente lhes concebe ingressar no lícito e ilítico. E isso se dá na 

codificação de linguagem positivada, quando a lei atribui a alguma conduta um valor 

negativo, com sanção punitiva, ou positivo, bom, com sanção premial.
212

 

Esse sistema funcional especializado – na linguagem luhmanniana – “lícito/ilícito” 

sinaliza uma superação da sociedade pré-moderna, diferenciada verticalmente, ou seja, a 

partir do princípio da estratificação.
213

 Pelo que fica evidente a origem Moderna dessa 

concepção, que respondia ao princípio da razão – todos são iguais até que se demonstre 

racionalmente o contrário, não possuindo qualquer justificativa a estratificação dogmática 

social. Pelo que a positivação opera como aquele fator de segurança ao direito, garantindo-se 

que somente o direito positivo – não a sobredeterminação política das camadas social e 

politicamente dominantes – influenciasse. O “lícito/ilícito” funcionaria como uma forma de 

controle exclusivamente pelo sistema jurídico. Reação ao Antigo Regime, ao despotismo 

esclarecido, participante exatamente do mesmo grande movimento do positivismo exegético, 

primeira fase do positivismo. 

Contudo, atente-se para a observação de Luhmann sobre a ausência de fechamento 

completo. Isso porque, se a posse exclusiva do fator binário lícito-ilícito conduz ao 

fechamento operacional, a escolha entre lícito e ilícito é condicionada pelo ambiente – 

espectro cognitivo ou dimensão cognitivamente aberta. Mas a clareza do que é aceito ou não – 

lícito ou ilícito – segue, na autopoiese, sendo do direito positivo – espectro normativo. Pelo 

que Marcelo Neves proficuamente vai observar: o direito constitui um sistema 
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normativamente fechado mas cognitivamente aberto. A qualidade normativa vai servir à 

autopoiese do sistema, a sua autocontinuação diferenciada do ambiente, enquanto a qualidade 

cognitiva serve à coordenação desse processo com o ambiente do sistema.
214

 Muita atenção 

para isso, pois será sobre essa situação que o ideário pós-moderno irá atuar no direito. 

Disso resulta uma articulação entre conceito e interesse na reprodução do direito 

positivo, que se manifesta no fato de que o sistema jurídico fatorializa a auto-referência por 

meio de conceitos, a heterorreferência, ao contrário, fatorializa mediante interesses. A 

principal reflexão acerca da proposta da autopoiese, também apontada por Neves, é o fato de 

que o sistema jurídico pode assimilar, de acordo com os seus próprios critérios, os fatores do 

ambiente, não sendo diretamente influenciado por esses fatores. A vigência jurídica das 

expectativas normativas, afirma o autor, não é determinada imediatamente por interesses 

econômicos, critérios políticos, representações éticas, nem mesmo por proposições científicas, 

pois depende de processos seletivos de filtragem conceitual no interior do sistema jurídico.
215

 

Resultado disso é uma abertura apenas em nível cognitivo, não normativo. Não há 

normas, na perspectiva da autopoiese, que possibilitem a recepção automática, imediata, de 

influxos “extrajurídicos”. Essa contemplação meramente cognitiva da abertura, com 

fechamento normativo, inevitavelmente dificulta lidar com o fenômeno da incompletude do 

direito. Quiçá fosse interessante se admitir um formato normativo automaticamente aberto, 

com propostas racionalizantes. Dessa proposta é que se aproximam os conceitos jurídicos 

abertos à frente tratados. 

Ocorre que, para a concepção alopoiética, a interrupção do fechamento normativo 

através do questionamento do código-diferença “lícito-ilícito” afetaria a autonomia do sistema 

jurídico, levaria a paradoxos heteronomizantes. E é nesse momento que emergem as 

divergências entre a teoria luhmanniana da positividade e as novas concepções axiológicas ou 

morais do direito. Para Luhmann, é irrelevante uma teoria da justiça, pois todos os valores que 

circulam no discurso geral da sociedade são, após a diferenciação de um sistema jurídico, ou 

juridicamente irrelevantes, ou valores próprios do direito. Pelo que a justiça somente poderia 

ser, na autopoiese, considerada consequentemente a partir do interior do sistema jurídico. 

Para os adeptos dessa concepção, existe uma abertura cognitiva adequada ao 

ambiente, com capacidade de aprendizagem e reciclagem em face dele, bem como da 

capacidade de reprodução normativa autopoiética. É feita, inclusive, crítica à crítica da teoria 
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habermasiana no sentido de que não se trata de mero deslocamento da problemática da 

fundamentação.
216

  

Já o sistema alopoiético contrapõe-se à concepção autopoiética, como seu próprio 

nome já propõe. Prevalece na sociedade atual mundialmente. Seu prefixo alo alude a outro, a 

diferente, enquanto poiesis continua aludindo a criação. Designa o método de produção ou 

reprodução de um sistema através dos métodos e códigos de seu meio ambiente, confundindo-

se o sistema com o próprio ambiente.  

Neves esclarece que a contraposição da alopoiese não trata de uma discussão sobre a 

superação lógica do paradoxo da autorreferência. Mesmo porque a concepção da 

autorreferência do direito não está no clássico posto na consciência humana ou no sujeito e 

transposto para o domínio dos objetos, dos sistemas reais como objeto da ciência. Pelo que 

Neves vai afirmar que a autorreferência autopoiética não é um problema a ser superado, mas 

uma condição importante à unidade operacional e estrutural do sistema jurídico. E, então, a 

alopoiese vai surgir quando existe uma assimetria não apenas na cognição – típica do sistema 

autopoiético já – mas quando existe uma assimetria na norma – algo inesperado e não 

planejado, desfucional para a autopoiese. 

A concepção de alopoiese, pelo próprio nome já explicado, representa a ideia do 

sistema reproduzido por critérios, programas e códigos do seu ambiente, sendo o sistema 

determinado por injunções diretas do mundo exterior, perdendo em significado a própria 

distinção entre sistema – interno - e ambiente – externo. Por inexistir essa diferença, cai a 

ideia de reciclagem por abertura cognitiva e a interrupção de interdependência dos 

componentes sistêmicos, pois nessa ideia eles sempre dependem do ambiente. Essa concepção 

de alopoiese e de crítica a autopoiese luhmanniana, esclarece Neves, desenvolveu-se 

sobretudo entre os autores vinculados à concepção pós-moderna do direito.
217

 

Um dos autores que mais se pronuncia em favor dessa defesa, Laudeur, compreende 

pela pluralidade do discurso jurídico, em perspectiva parecida com a de Peter Härbele acerca 

da pluralidade de intérpretes do direito na sociedade. Critica o conceito de direito como 

generalização de expectativas normativas quando elas podem ser, na verdade, variadas ou 

tantas quantas o pluralismo oportunizar, associando o conceito de direito a uma ideia 

instrumental de linguagem como sistema de signos, devendo-se tomar em consideração os 

“jogos de linguagem” de Wittgenstein, um dos princípios de toda a importância da linguagem. 

Abandona-se o consenso e passa-se a tratar de dissenso compatibilizado. 
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Mas a autopoiese não é abandonada. Ela é flexibilizada por Laudeur, que, no entanto, 

interpreta-a pluralisticamente, pressupondo a crescente heterogeneidade e diferenciação nas 

situações do agir social, pelo que se exige a aplicação tópica-situacional, local, do direito, o 

que se vai compreender como a “ponderação”, melhor tratada no item 4.3, ao se falar da 

incompletude do direito e de como essa técnica continua residindo na modernidade. Há, 

então, uma pluralização da autopoiese. Diz-se até mesmo de uma cultura jurídica da incerteza, 

como já se introduziu no item 2.1 do presente trabalho. 

Gunther Teubner tenta compatibilizar a teoria dos sistemas de Luhmann e a teoria do 

discurso de Habermas, elaborando-se a ideia de direito reflexivo, tentando superar os limites 

do direito formalmente racional – sistemas autopoiéticos – e do direito materialmente 

racional – teoria discursiva. Assim, regula-se o direito social autônomo de modo a dar aos 

subsistemas – camadas sociais, regionalismos – uma constituição social que respeita cada 

dinâmica plural distinta, mas lhes limita minimamente pelo contexto. Do contrário, não se 

sobreviveria. Essa é a importância da Modernidade na autopoiese: preservar a racionalidade. 

Teubner distingue direito autopoiético – entrelaçamento hipercíclico entre os 

componentes sistêmicos tais como o processo, o ato jurídico, a dogmática jurídica -, direito 

parcialmente autônomo – reprodução autorreferencial dos atos jurídicos entre si, 

procedimentos, proposições dogmática etc, sem hiperciclo - e direito socialmente difuso – em 

que os componentes sistêmicos, tais como processo, identidade, estrutura, são produzidos sem 

diferenciação. Para o problema de possível colisão na vigência simultânea entre eles, Teubner 

utiliza a terminologia “direito intersistêmico de colisão”, que vale até mesmo para o conflito 

entre ordem estatal e ordem quase jurídica.
218

 

Marcelo Neves faz uma crítica à concepção alopoietica de direito – que conceberia 

ordens jurídicas para além do Estado pois não distiguiriam de modo suficiente a esfera do agir 

e o vivenciar jurídico e por isso não orientaria as expectativas normativas e regular as 

conexões interpessoais de conduta, não podendo se tratar do modelo tradicional de pluralismo 

jurídico em que seriam diferenciados o direito oficial autônomo e as esferas jurídicas 

construídas informalmente e de modo difuso.
219

 

De todo modo, sabe-se que a concepção pluralista pós-moderna original da Europa 

procura apontar para a relação de mecanismos extra-estatais “quase-jurídicos” com um direito 

estatal operacionalmente autônomo. Pelo que se deve reconhecer a influência de todo e 

qualquer sistema pelo próprio ambiente, no que é questionada a hipótese autopoiética “pura”. 
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Marcelo Neves busca ir mais além e demonstrar a falta de autonomia operacional do 

próprio direito estatal, em que outros códigos como política – poder-não-poder – e economia 

sobretudo – ter/não-ter – solapariam o jurídico, isso em detrimento da eficiência, 

funcionalidade e racionalidade da autopoiese. 

Busca-se demonstrar, no item acerca dos conceitos jurídicos abertos, como se pode 

desviar desse prognóstico pouco animador acerca dessas influências que atualmente, mais do 

que nunca e sobretudo pelos alertas dos pós-modernos, são inevitáveis.  

Há quem compreenda, pois, que a alopoiese gera confusão entre seus códigos e os do 

ambiente, possuindo aplicação difusa, havendo mistura tal que o processo de construção da 

identidade e reprodução da autonomia do novo sistema estaria seriamente comprometido, 

diluindo-se paulatinamente. Considera essa interferência, pois, prejudicial, dejuridicizante.  

Critica-se o Estado alopoiético, ainda, em razão de não proporcionar, tal como 

autopoiético, igualdade em partilhar direitos e deveres através de normas jurídicas, mediante 

legalidade, fator fundamental ausente na alopoiese. 

Contudo, necessário conferir uma conotação humanística ao fato, observando-se a lei 

do ponto de vista sociológico e não do estritamente jurídico, ressaltando-se o panorama social 

atual, em que se observa uma relação direta entre acesso aos direitos constitucionais e poderio 

econômico. Quanto maior este, mais fácil será aquele, pelo que se evidencia a escassez de 

recursos pecuniários e culturais do cidadão, igualmente se nota a dificuldade deste em poder 

se valer da tutela jurisdicional. Surge, então, a figura do subcidadão, cujo acesso à justiça e ao 

exercício dos direitos é negado por bloqueios elitistas, em face justamente da inadequação ao 

habitat social vigente no sistema, sob o mando de uma minoria.
220

 

Os principais modelos de análise se constituíram em torno de teorias ou ciências que 

ofuscavam seu real aparecimento, ora os modelos comunicacionais, ora os modelos lógico-

formais. Diante disso, Bittar declara a possibilidade de um saber-fazer autônomo no direito. 

Ao que se propõe também esse trabalho, observando os fenômenos multidisciplinares de 

forma ampla e independente. 

A semiótica jurídica, método de investigação conexo às questões jurídico-filosóficas 

a partir da linguagem, teve suas primeiras manifestações no século XX, sendo ciência recente. 

As variedades metodológicas e as tendências analíticas passam a ser predominantes, dada a 

natureza vária da realidade.  
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O que se destaca, curiosamente, é a escassez de estudos aplicados à área jurídica, 

conforme afirma Bittar.
221

 Ainda segundo o autor, as teorias semióticas que mais oferecem 

possibilidades de serem aplicadas à seara jurídica, as de maior destaque, serão as relembradas. 

Aponta o referido autor, ainda, uma espécie de desenvolvimento em etapas da semiótica 

jurídica: primeira etapa com estudos de Lógica Jurídica de Von Wright e Georges 

Kalinowski, aqui recebidos por Lourival Villanova; uma segunda etapa com os estudos de 

nova retórica e tópica, derivadas de Theodor Viehweg e Niklas Luhmann, propagadas por 

Tercio Sampaio Ferraz Junior; uma terceira etapa, conexa à matriz da Escola Analítica de 

Buenos Aires, de Luís Roberto Warat e alguns outros doutrinadores. Mais recentemente, 

informa Bittar, existem esforços teóricos no sentido de interpretação da teoria filosófico-

semiótica de Charles S. Peirce e suas possibilidades de aplicação à teoria jurídica. 

A teoria da comunicação, como já mencionado na tratativa da virada hermenêutica, 

lança foco no ato comunicativo em sua manifestação particular, com todos aqueles elementos 

absorvidos em estudos primários de linguagem em nível escolar, tais como funções – fática, 

informativa, entre outras – e elementos da comunicação. Entre tais elementos destaque-se 

justamente o que não é elemento: os ruídos, interferências típicas do processo comunicacional 

que podem se manifestar em qualquer ponto do sistema interativo: em um dos sujeitos – 

aplicado ao direito, pode-se supor uma parca educação de um cidadão que não compreende as 

leis, algo bem comum em nossa teia social, em um juiz parcial e impedido, em agente público 

em geral prevaricador, ou, também, partes em colusão ou simulação dentro de um processo, 

bem como, especificamente no processo, a ausência de convocação à atuação de um dos 

sujeitos processuais, em desrespeito ao princípio ético universal da ampla defesa e ainda do 

contraditório; com o canal – aplicada ao direito, a ausência de publicidade de uma lei ou a 

inutilidade de um processo em que uma das partes não é intimada em processo a agir e se 

informar; o código, principal objeto deste trabalho, o qual, em nível jurídico, pode-se tratar de 

uma lei que privilegie apenas quem já possui determinada posição favorável e superior em 

nível social e político; ainda, a decodificação do código, também importante neste trabalho, a 

qual se enquadraria em uma interpretação equivocada, atualmente com parâmetros positivo-

normativistas exclusivamente, sem considerar as novas categorias legítimas inseridas nesse 

sistema comunicacional, tal como os princípios. 

Abandona-se, aqui, apenas a rigidez – pelo que já se aventou até aqui da 

prejudicialidade de sistemas fechados –, para o direito processual entre as partes, da divisão 
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polar dos sujeitos da comunicação entre “lado do emissor”, tal como se fosse o único que 

persuade, e lado do receptor, tal como se fosse o único que interpreta e conhece, pois se trata 

de uma relação horizontalizada. Essa relação polar predomina, contudo, no perfil de relação 

jurídica vertical entre o Estado-legislador – emissor - e o cidadão – decodificador necessário 

das mensagens do estado e suas nuances, mas não é a única atuante, vez que o cidadão do 

Estado Democrático de Direito é dotado, sobretudo atualmente,de mecanismos de diálogo 

com o Estado – tenha-se em conta as ações especiais contra o Estado – mandado de 

segurança, ação civil pública, controle de constitucionalidade e, ainda, intraprocessualmente, 

os recursos e disposição acerca de procedimentos processuais, nova tendência de acordo com 

legislação recente. 

Entrementes, a abordagem isoladora se apega a um cientificismo empobrecedor, 

típico do apego racional às eternas categorizações, e perde de analisar o movimento 

comunicacional em seu verdadeiro potencial, proposta também afeta ao que se convencionou 

posteriormente de chamar pós-modernidade, consoante já se viu. Outras riquezas que se 

podem herdar ao se libertar da tendência autopoiética de análise da comunicação são o foco 

no “receptor” para que tenha condições de interferir no encaminhamento do discurso – tal 

como um cidadão desistindo da indicação eleitoral de um determinado representante, ou 

observando o cumprimento pelo Estado de suas obrigações até mesmo pela via processual que 

se apontou; ainda, valorizar o ato de linguagem, que aqui é o principal foco do trabalho, 

identificando o ato de linguagem jurídica proveniente especificamente do Estado como sendo 

uma unidade cultural, ou sobrecultura. A partir do que se pode afirmar que ser a linguagem – 

ou o direito que ela encerra – um retículo de valores sobre o qual se assentam os processos de 

comunicação.
222

 

Tal abordagem conferida pela teoria da comunicação possui tudo a ver com uma 

relação processual vivida pelo Estado. Donde se faz mister jamais esquecer as orientações 

dessa corrente doutrinária – assim denomine-se -, quando se trata do estabelecimento do 

processo. Naturalmente, com as devidas dosagens do novo paradigma pós-moderno. 

É de se dizer, depois de tanta riqueza investigativa verificada, que a teoria da 

comunicação influenciou os caminhos de toda a semiótica. 

A teoria da comunicação foi encabeçada com destaque por Habermas e, previamente, 

por Heiddeger e Gadamer, consoante já mencionado. Partiam do pressuposto de quebra da 

subjetividade, que deixava de ser considerada a partir da virada hermenêutica e linguística 

                                                           
222

 BITTAR, Eduardo C. B. Linguagem jurídica. São Paulo: Saraiva, 2012. 



125 
 

ocorrida, abandonando-se o dado e a verdade – herança do pensamento Moderno - e 

passando-se a considerar o construído e o consenso, incentivado pela pós-modernidade. 

Reforce-se que a compreensão de Gadamer era pela compreensão integrada com a 

interpretação contudo limitada pelo contexto cultural e social. Pelo que se pode afirmar que 

essa nova proposta hermenêutica invalida o esquema metodológico moderno da subsunção. 

Para reforçar ainda mais a ideia de alopoiese conexa a esse raciocínio, Écio Otto Ramos 

Duarte vai afirmar que a interpretação da lei - para a teoria discursiva - deve conceber-se 

como um processo circular, ou se se prefere, como se tem dito com maior precisão, como um 

processo em forma de espiral – expressão utilizada por Heidegger em “Ser e tempo” - no qual 

o sujeito e o objeto da interpretação se aproximam dentro de um horizonte no qual se 

integram um conjunto de fatores de índole jurídica e extrajurídica. 

Duarte destaca que a hermenêutica de Gadamer supera o voluntarismo semântico 

ligado ao positivismo, para fixá-la na dimensão da linguisticidade da tradição.
223

 Pelo que 

essa hermenêutica de Gadamer pode ser considerada como um dos pontos de referência a ter 

em conta para compreender o significado das novas teorias da argumentação racional. Isso 

porque o caráter racional da interpretação jurídica sai da compreensão dogmática da mente do 

legislador – suposta voluntas legis derrubada por tais novas teorias – e se desloca para a 

exigência de comportamento gnoseológico racional do intérprete. 

Ou seja, exige-se uma boa construção da racionalidade. Isso, atualmente, sabe-se que 

se faz pela argumentação com critérios admissíveis pela consciência de outro ser social. Pelo 

que é possível de se utilizar teorias da construção da racionalidade pela argumentação, da 

adequação de uma explicação, na sequência da admissão da mudança de paradigma. 

Destaca-se, de pronto, a teoria tópica de Theodor Viehweg, um estilo, que não chega 

a compor um método por carência de cânones e princípios. Viehweg, segundo Duarte, define 

a tópica como um processo especial de tratamento de problemas ou técnica do pensamento 

problemático, o qual vai se caracterizar pelo emprego de certos pontos de vista, questões e 

argumentos gerais, considerados adequados, chamados de tópicos. Podem ser utilizados, os 

tópicos, em várias situações, com validade geral, os quais servem para a ponderação dos prós 

e dos contras das opiniões e podem conduzir ao que é “verdadeiro”. A tópica trabalha da 

seguinte forma: ao se defrontar com um problema – aporia -, seleciona pontos de vista – topoi 

- e suas respectivas razões justificadoras que permitam levar o intérprete objetivamente a 

consequências que apresentam caminhos para a solução do referido problema. A partir daí, 
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discute os problemas e argumenta com os topoi, selecionando os resultados que se quer 

alcançar.
224

 

Para o campo jurídico, na ótica de Viehweg, a solução de problemas está marcada 

pela presença da aporia fundamental, que significa defender o que seja justo aqui e agora, 

topicamente, recortado metodologicamente. Para detectar um topoi, basta identificar os 

subtópicos mais importantes naquele assunto. 

Pelo que já se estudou até aqui, acerca da evolução hermenêutica, tem-se que a 

tópica possui um critério que passa tangencialmente à discussão autopoiese e alopoiese. Mas, 

em verdade, a partir do momento em que não utiliza critérios rígidos e não se preocupa com a 

organização sistemática – nem sendo considerada teoria -, não se pode dizer que seja afeita à 

autopoiese. Por selecionar critérios pela sua importância, e não pela sua cientificidade 

mediante aceitação sistêmica, pode-se dizer que se liga um pouco mais à alopoiese.  

Por não consistir em pensamento sistêmico mais organizado, então, o consenso, na 

teoria tópica, existe apenas para selecionar os argumentos – os topoi – em uma discussão, não 

sendo utilizado como o critério decisivo para a escolha de um dos topoi. Disso difere da raiz 

da teoria discursiva, que utiliza o consenso, consoante já referido quando se mencionou de 

Habermas, a exemplo. 

Destaca-se, ainda, no plano da racionalidade da argumentação, e não da mente de um 

dos intérpretes, a Nova Retórica do belga Chaïm Perelman. Propunha uma racionalização 

montada na práxis – ao invés de montá-la sob um prisma matemático.
225

 Choca-se, assim, 

com o cartesianismo no momento em que valoriza a razão através da ação – não de modelos 

idealizados. A crítica mais forte ao cartesianismo é a sua “associalidade” e “a-historicidade”, 

com nítida separação entre a teoria e a práxis – crítica nitidamente empiricista, pelo que já se 

viu.  

O que mais era complexo e caro a Perelman era como harmonizar o real comum, 

vulgar – a razão prática – com o real filosófico – razão teórica. 

Tal como já se viu até agora, também abandona o prisma da verdade em prol de uma 

justificação racional das convicções humanas. Exercita a razão de modo retórico, desprendida 

do dogmatismo positivista. A razão, então, regula as convicções e liberdades que se possuem 

ante a elas. Nessa senda, os valores entram facilmente na teia normativa, pois é justamente 
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uma das coisas que se destacam na retórica de Perelman; a afinidade entre razão e valores. 

Isso porque os valores estão dentro da convicção humana. 

De acordo com Perelman, o cartesianismo, ao rigorizar em excesso os raciocínios, 

esqueceu-se de que as convicções humanas estão pautadas nos valores que cada um recebe em 

seu contexto. Separou a linguagem do pensamento e desumanizou o discurso, bem como 

irracionalizou – considerando que o valor é convicção e é racional, em Perelman – a retórica. 

Afirma Duarte, a respeito, que a argumentação como prática torna possível a 

teorização da temática da racionalidade a partir de uma postura filosófica que entende a 

filosofia como domínio da verdade, mas como atitude tolerante de um posicionamento 

pluralista ao qual subjaz a convicção da irredutibilidade dos valores a qualquer regime 

metodológico demonstrativo ou a qualquer empreendimento que definitivamente lhes 

conferisse uma fundamentação objetiva. Afirma, ainda, que a noção de contradição é 

substituída pela ideia de compatibilidade, já que não haverá razões teóricas perfeitas a 

contradizerem outras. 

Em Perelman, contudo, a escolha da interpretação significa a escolha da 

razoabilidade e da revisibilidade. Destaque-se: do razoável. E o razoável é conceito nascido 

na ótica racional moderna, pelo que logo à frente se descortina. Pelo que, alerta-se desde 

pronto, que a nova retórica não recusa as contribuições modernas da lógica formal, racional. 

 Vê-se o viés manifestamente alopoiético da construção de Perelman, que não 

especifica critérios rígidos para a consideração de valores como racionalizados. 

Ronald Dworkin, estadounidense, por sua vez, consolida a “teoria interpretativista do 

direito”. Confere destaque, na teoria, à filosofia e moral políticas. Afirma a importância 

dessas duas áreas na ideia de sociedade que tenta construir sob três conceitos básicos: 

integridade, comunidade e fraternidade. Há uma comunidade fraternal cujo agente moral ideal 

gera estandartes normativos. A virtude fundamental da comunidade consiste na integridade, a 

qual ajuda a construir o ideal sobre o direito sobretudo na busca de soluções sobre hard cases, 

ou aqueles casos em que as bases valorativas de uma sociedade entram em suposto conflito e 

uma delas tem de finalizar a resolução do caso prevalecendo, tal como em vida versus 

dignidade de vida em um caso de eutanásia. v.g. 

Dworkin, segundo críticos, foca na objetividade da solução dos conflitos, contudo, 

mesmo assim, deixa claro que acredita na existência da categoria “resposta correta” que 

consistiria na mais adequada. 

Semelhante a Perelman, Dworkin entende que não é possível compreender o direito 

sem considerara compreensão do participante. Dworkin – repare-se que ele está inserto em 
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uma lógica jurídica de common Law – propõe uma interpretação construtiva que foca na 

investidura do intérprete em um propósito ou objetivo social, que, para ele, encerra sempre 

algum valor, para fazer daquilo the best possible example, ou o melhor exemplo possível. Pelo 

que a história ou a forma de uma prática exerce uma coerção sobre as interpretações 

disponíveis dos gêneros às quais pertencem, o que faz bastante sentido se conexo à teoria da 

vinculação dos precedentes praticada no common Law. 

Diz-se que a teoria de Dwokin, provoca, ela própria, uma espécie de giro 

hermenêutico-metodológico. Isso porque se projeta um sentido sobre as práticas sociais, 

introduzindo-se uma dimensão crítica e outra construtiva, utilizando-se da linguagem. Outro 

ponto importante é a concepção da existência de uma “resposta correta” como sendo a mais 

adequada, até mesmo porque o termo best na expressão the best possible example se trata de 

uma impressão sobre o que é o mais adequado, não podendo ser considerado como algo com 

efeito objetivo. Um reflexo da praticidade da cultura onde o pensamento foi gerado – norte-

americana. 

Afinal, o construtivismo de Dworkin vai encerrar uma prática argumentativa pelo 

melhor exemplo possível de uma certa prática social que encerre valor. 

Robert Alexy, alemão, constrói uma teoria da argumentação que expressamente não 

se submete às regras da lógica moderna, apontando falhas nelas. Isso porque, conforme 

defende, a argumentação dos intérpretes, uma vez sobmetida a lógica formal, limitar-se-ia aos 

famosos silogismos dedutivistas – derivando uma decisão judicial a partir de uma norma ou 

conjunto de normas – premissa maior – aos fatos jurídicamente relevantes – premissa menor. 

Esse exercício é típico da lógica positivista. Como enxerga uma falha na escolha dessas 

razões formais provenientes das premissas, pois detecta aí uma valoração e uma falha, 

portanto, propõe uma investigação acerca das razões materiais, idealizando que uma teoria do 

discurso prático precisa providenciar regras e formas segundo as quais se possa testar a 

correção das regras morais que há por trás.
226

 

Alexy, de acordo com Duarte, fundamenta as formas e regras da argumentação 

racional em uma teoria procedimental da verdade, partindo de princípio inspirado em 

Habermas segundo o qual uma teoria do discurso prático necessita de providenciar regras e 

formas segundo as quais se possa testar a correção das regras morais por trás delas. Uma 

disputa de teses jurídicas é vista como um discurso para Alexy, pois considera o discurso 

jurídico como um caso especial do discurso prático geral, o qual possui lugar sob condições 
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limitadoras, como a lei, a dogmática e o precedente. Com isso, a teoria da argumentação 

jurídica tem como finalidade desenvolver uma teoria analítico-normativa do discurso jurídico, 

ou seja, estuda a estrutura lógica dos argumentos realmente efetuados ou possíveis com o fim 

de estabelecer e fundamentar critérios para a racionalidade do discurso jurídico.
227

 

Robert Alexy constrói, ainda, outra teoria baseada na absorção dos princípios pelo 

ordenamento jurídico, a teoria dos princípios. Em verdade, trata-se de uma teoria descritiva do 

comportamento das categorias de normas – que vai dividir, basicamente, em duas espécies 

quase antagônicas, os princípios, de um lado, e as regras, de outro lado – e a qual diferencia o 

comportamento das espécies de normas que concebe.
228

 

Pelo que se pode afirmar, em certa medida, que Alexy possui, em geral, uma 

tentativa de reavivamento do uso da razão prática, mais afeta ao criticismo kantiano, não da 

razão teórica, mais afeta ao racionalismo lógico-matemático moderno. Linha parecida com a 

de Habermas, bem assim estimuladora de um fenômeno de grande importância: o fenômeno 

da juridificação, própria do Estado Democrático de direito, ou seja, a inserção da moral no 

direito, típica das transformações do constitucionalismo contemporâneo. Ou seja, deixa-se o 

radicalismo do legalismo – pela exegese ou pelo positivismo normativista – de lado, para dar 

vazão a outras, mais complexas, de integração do direito. 

É importante mencionar que todas essas teorias apresentam uma liberdade de trânsito 

por entre os valores introduzidos pela sociedade e praticamente nenhuma – ou absolutamente 

nenhuma – consegue se enquadrar enquanto autopoiética, justamente pelo livre trânsito – não 

apenas cognitivo – que possuem com o que, para a autopoiese, estaria fora do direito, como a 

moral, sobretudo – e ainda, a economia, a política, que iriam, invariavelmente, influenciar na 

construção dos valores.  

O finlandês Aulis Aarnio traballha o conceito de razoabilidade, por trabalhar três 

autores ao mesmo tempo – Wittgenstein, Perelman e Habermas – que lidam com as 

construções na virada hermenêutica e essa abertura na compreensão do fenômeno jurídico. 

Isso como resultado, como percebe Aarnio, de que, na interpretação jurídica, passou-se a 

conferir uma posição central à teoria dos valores, especialmente à teoria da justiça. Reconhe-

se, acerca do novo paradigma, que não é possível falar de interpretação correta ou sensata sem 

tomar posição em relação à teoria dos valores, característico de tais sistemas abertos. 

Defende, ao mesmo tempo, a importância da certeza ou previsibilidade jurídica no expediente 
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dos tribunais. Nessa senda, compreende que as decisões dos tribunais devem ser corretas, 

contudo ao mesmo tempo atendendo a exigências elementares de justiça, destacando a 

responsabilidade de justificar as decisões. Para Aarnio, a justificação garante a certeza 

jurídica nas decisões, as quais compreende como sendo importante para a manutenção de um 

desenvolvimento social equilibrado.
229

  

Entrementes, destaca-se Luis Recaséns Siches, jurista mexicano destacado no 

trabalho da noção do que seja razoável e expoente na corrente denominada “lógica do 

razoável”, a qual implica a análise, para além dos conceitos propriamente jurídicos de 

legalidade estrita, das circunstâncias espaço-temporais que limitam, influem e condicionam o 

homem, como ente que possui e absorve valores. 

Destaca-se, ainda, a já introduzida no tópico anterior teoria saussuriana do signo, a 

qual se apega ao metamodelo da Linguística sobre sua Semiologia. Propõe-se a estudar todo o 

universo das linguagens, embora se destaque a verbal, escrita ou falada. Por isso, sua principal 

influência foi a Linguística. Tanto o elemento vontade se encontra presente da enunciação, 

quanto existem categorias e noções que se extraem do seio de sua teoria, eivadas de dualismos 

e oposições, tais como língua versus fala; diacronia versus sincronia; significante versus 

significado. Pelo que se nota, no perfil binário, uma herança moderna, contudo fundamental 

consoante também já exposto no tópico anterior. 

Peirce, segundo Bittar, liberta a semiótica de suas amarras do modelo linguístico dos 

signos, aos quais se denuncia a semiótica ainda prender. A influência peirceana fez com que a 

semiótica jurídica colhesse um pouco de sua doutrina discursiva. Ainda assim, como parece 

ser uma constante no pensamento ocidental, não consegue se desfazer por completo das 

concepções racionais e modernas encerradas no modelo dos signos. Ocorre, então, que ele 

expande para além dos signos a semiótica. Ora, se nem a própria semiótica se reduz ao estudo 

dos signos linguísticos – vide zoossemiótica, fitobiossemiótica, fisiossemiótica entre 

outros.
230

 

Admita-se, por tudo já exposto no presente tópico, a possibilidade de se enxergar o 

direito como sistema com fortes influxos alopoiéticos, contudo conservando minimamente 

sua herança autopoiética de precisões. Essa consiste na segunda herança deixada pela virada 

hermenêutico-linguística no direito e no processo. 
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Essa segunda influência está conexa ao ambiente processual, em que se estabelece 

uma comunicação entre todos os atores processuais e se constrói um sentido, em que se usam 

os referenciais habermasianos e heideggerianos da intersubjetividade, inclusive como 

referencial para correntes atuais do processo civil, bem assim os lindes linguísticos 

trabalhados pela semiologia “racionalizante” de Saussure.
231

 

A partir dessas reflexões, é possível questionar ao direito sua relação com a 

linguagem como propensa a gerar reflexões para além do mero estudo sintático e semântico 

dos textos. 

É possível conectar o posicionamento daqueles que restringem o objeto de estudo da 

semiótica jurídica apenas ao que quer dizer o texto, tal como aqueles conexos a Luhmann e 

Viehweg, com um perfil de investigação e produção científica mais responsório ao paradigma 

da Modernidade. Isso porque é conexa essa escolha com um perfil de exatidão e precisão 

científica no sentido de ausência de expansões com perfil autopoiético em seu objeto de 

estudo, mantendo-se um objeto mais puro. A Modernidade concebia a existência de uma 

verdade e de operações lógicas, categóricas e fechadas, para conseguir construir o que 

entendia como sendo o perfil ideal. Pode-se inclusive afirmar que o pensamento moderno 

possui influência sobre a construção do entendimento autopoiético do direito. 

Já o perfil investigativo sociológico que se intenta dar à linguagem, tal como 

associado a Warat e sua semiologia do poder, associa-se mais a uma construção alopoiética do 

direito. E ainda, é inevitável conectar esse perfil alopoiético com a linha de raciocínio 

proposta pela envergadura paradigmática da pós-modernidade, em razão da semelhança de 

elementos que ambos encerram. Enquanto a alopoiese propõe uma relação efetiva do direito 

com os elementos “externos” que o circundam – e evidentemente influenciam – a pós-

modernidade propõe a quebra na ideia de verdade e segurança em prol de uma liberdade, a 

qual propõe às ciências, entre elas a do direito, justamente essa libertação da hermeticidade 

autopoiética e a fértil lida com as problemáticas que o direito encerra, encarando-as 

frontalmente. 

Mais precisamente, compreender o direito e sua relação com a linguagem sob as 

propostas da alopoiese e da pós-modernidade permite enxergar as causas, os porquês, da 

forma como se encontra configurado um ordenamento jurídico e suas normas: se 

privilegiando tais ou quais camadas, se oprimindo ou evitando o acolhimento de alguns 

grupos ou dos grupos minoritários. E essas causas são descobertas ao ser investigada a 
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linguagem, as leis estabelecidas pelas instituições, os discursos que as camadas dominantes 

querem passar aos demais e os discursos que, em verdade, encerram em si suas normas, aos 

olhos mais atentos. Essa relação fecunda do direito com a linguagem mediante os amálgamas 

da alopoiese e da pós-modernidade permite, ainda, propor mecanismos para modificar as 

consequências desse processo de dominação, as quais antes sequer eram estudadas pelos 

sistemas fechados, passando-se a atuar na própria linguagem, que é o instrumento maior de 

trabalho do direito. É possível, ainda, a partir da propostas dos mecanismos baseados nesses 

dois paradigmas, elaborar um monitoramento da obediência a tais mecanismos. 

Explique-se a proposta acima. Tem-se que a ciência do direito encarada sob um viés 

positivista, sobretudo da espécie normativista, compreende o direito de modo fechado, com 

intenção de conferir precisão científica às suas abordagens. Em razão disso, aquilo que 

oferece resultados incertos não é aceito por tais abordagens. Como consequência, a lei era 

elaborada por uma camada obviamente dominante, contudo esse fato era ignorado 

voluntariamente pela visão hermética, resultando em uma aplicação uniforme da lei para 

todos, desconsiderando-se quaisquer necessidades desiguais de camadas mais necessitadas e 

prevalecendo a lógica perniciosa da mera igualdade formal. A partir dessa visão mais 

convencional - e livre, pois desassociada de verdades - conferida pela teoria da comunicação, 

conjuntamente com a visão mais questionadora da semiologia do poder, é possível estabelecer 

uma racionalização do direito. 

Para explicar a correção normativa do direito, Duarte que uma das mais importantes 

tarefas da teoria jurídica contemporânea é o desenvolvimento de uma teoria das normas e da 

ação que tenha em conta as exigências da moderna sociedade de informação, esclarecendo 

que somente existe uma compreensão socialmente adequada se o cidadão estiver em posição 

de observar e explicar as operações envolvidas no processo de informação, por que tem lugar 

toda a comunidade jurídica e toda ação jurídica.  

Para tanto, parta-se do suposto de um agente observador que se propõe a descrever o 

funcionamento jurídico de uma dada comunidade. Se ele o faz sob um pressuposto de baseado 

no positivismo e na filosofia da consciência, utilizando a sociologia no máximo para explicar 

as normas como causa de comportamento, uma vez admitido que tal agente conseguiu 

constatar a existência de legitimidade das normas jurídicas, o problema da correção ou retidão 

das proposições jurídicas ficariam jungidos ao próprio enunciado da norma – e não à norma 
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propriamente dita. Seria meramente ato verbal definido por um interesse descritivo e que 

segue à direção em torno do ajuste palavra-mundo que caracteriza todo ato asseverativo.
232

 

Já se o observador das normas o faz sob um pressuposto sob a ótica do discurso 

habermasiana – a qual propugna um modelo intersubjetivo de comprovação de pretensões de 

validez – associa-se, no que concerne à avaliação da retidão dos enunciados jurídicos, a um 

conceito de razões para a ação, dimensionado na esfera da justificação. A função de validez 

dos enunciados na prática cotidiana explicaria, para Habermas, por que a resolução discursiva 

de pretensões de validez pode ser interpretada ao mesmo tempo como satisfação de uma 

necessidade pragmática de justificação. Dado que a intersubjetividade pauta a discussão em 

torno da comprovação de validez, deve-se ressaltar que não se trata com uma natureza externa 

objetivamente existente, senão com um modo de existência bem peculiar que é a validez 

normativa, a qual depende do reconhecimento intersubjetivo, sendo que a conexão entre 

consenso e retidão é, em princípio, mais plausível do que a conexão entre consenso e verdade 

– por tudo o que já se disse sobre a existência de uma verdade, por mais tentador que possa 

parecer fazer uso do termo. 

Ou seja, desse influxo de ambas as contribuições – teoria do discurso e semiologia do 

poder - quando o poder não for ilegítimo, a norma produzida ainda terá que se demonstrar 

legítimo, que se justificar, mediante a aceitação intersubjetiva das normas. Assim, o 

procedimento previsto na ética do discurso – outro nome dado a teoria habermasiana – é de 

que se podem atribuir razões para julgar uma proposição jurídica como válida ou correta 

desde um modelo ideal de discurso prático 

Pode-se dizer que se instaurou uma necessidade de explicação racional – com 

demonstração e justificativa - para os processos normativos para que sejam considerados 

legítimos. Ou seja, para se julgar uma proposição jurídica como sendo correta ou válida, deve-

se construir um modelo ideal de discurso prático que, para avaliar a retidão normativa dos 

atos de fala prescritivos, jurídicos, devem-se fixar de modo contrafático razões justificativas 

que assegurem a universalidade da fundamentação do juízo particular em exame, sob a base, 

também, de um consenso ideal motivado racionalmente. Não é apenas emanar do Estado, 

portanto, que já pressupõe legitimidade, tal como diriam os positivistas. Aqui, é possível 

negar a filosofia da consciência. Mas não é possível negar a influência do ideário moderno, o 

qual não nos deixou.  

                                                           
232

 DUARTE, Ecio Oto Ramos. Teoria do discurso e correção normativa do direito. 2. Ed. São Paulo: Landy 

Editora, 200; REDONDO, Maria Cristina. La noción de razón em el analisis jurídico. Madrid: Centro de 

Estudios Constitucionales, 1996. 



134 
 

Nesse ponto de discurso prático geral da teoria discursiva, racionalmente justificável, 

toca-se a teoria da argumentação, que traz exercício bastante semelhante.  

Como se sabe, os topoi calibram o processo argumentativo e, para Warat, seu uso 

tende a forçar a aceitação de determinadas teses conclusivas dos discursos, a partir de 

raciocínios estereotipados, que fornecem, entrementes, a impressão de que aquela é uma causa 

familiar, conhecida. Assim, tais fórmulas, vinculando conclusões à representações sociais 

culturalmente impostas, forçam, em um processo de identificação ideológica, o consenso 

sobre as mensagens comunicadas. Entende-se que tais fórmulas, por estarem direcionadas à 

persuasão, estão conexas à teoria da argumentação e à nova retórica, porquanto estaria esse 

setor de estudos aptos a denunciar os limites políticos dos atos de enunciação persuasiva, o 

compromisso social da persuasão, no sentido de evidenciar o que o discurso persuasivo possui 

de ideológico e mistificador. 

Trata-se, a teoria da argumentação e nova retórica, de uma teoria dos vínculos entre a 

argumentação e a ideologia, as quais encontram nesse interregno seu sentido e seus limites, 

preocupadas com a evocação ideológica das mensagens. Eliseo Verón, preocupado com as 

condições ideológicas dos processos de transmissão e consumo das significações no seio da 

comunicação social, chama de semiologia os estudos preocupados com essa problemática, 

deixando para a linguística questões tradicionais sobre o conceito, o referente e os 

componentes estruturais dos signos. É nesse sentido que Warat vai tratar o que propõe se 

chamar de semiologia do poder: uma teoria hermenêutica da forma como se manipulam 

contextualmente os discursos.
233

 

A semiologia do poder configura a primeira herança que o contato do direito com a 

virada hermenêutico-linguística deixou. Apesar de ser uma dimensão epistemológica da 

linguística – remetendo-se a auto-organização da linguística, herança do cientificismo 

moderno -, apresenta-se com uma face contradiscursiva apta a ser elaborada ante a qualquer 

discurso socialmente produzido. Ocupa-se a semiologia do poder, nas palavras de Warat, com 

a discussão sobre o poder social dos discursos e suas funções como fator co-determinante das 

condições materiais da vida social. Por outro lado, diz, preocupa-se com os condicionamentos 

políticos das significações, assim como com com a ação de retorno das significações 

politicamente elaboradas à sociedade. Pretende, pois, analisar a significação como meio de 

controle social, como estratégia normalizadora e disciplinar dos indivíduos, como fórmula 

produtora do consenso, como estágio ilusório dos valores de representação, como fetiche 
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regulador da interação social, como poder persuasivo provocador de efeitos de 

verossimilhança sobre as condições materiais da vida social, como fator legitimador do 

monopólio de coerção e como fator de unificação do contraditório exercício do poder social. 

A semiologia do poder, a partir do momento em que se diz combativa do “consenso” 

produzido intencionalmente, bem como de “unificação do contraditório”, evidencia se 

contrapor a um processo de massificação datado ainda de tempos ligados ao Modernismo, 

cuja bandeira levantada era principalmente a igualização formal, a ignorância acerca do que 

era diferente. E o que ainda intenta ser perpetuado – contra o que lutam os estudiosos das 

humanidades – mediante a massificação global da cultura. 

O jogo de estereotipação a que se refere Warat significa o consenso sobre a 

legitimidade do poder, decorrência, segundo o autor, de um trabalho discursivo, somente 

atingido quando manipuladas adequadamente as palavras. Consiste em um processo de 

legitimação, algo que pode se recordar ser defendido por Luhmann na sua concepção de 

“legitimação pelo processo”. Aproxima-se, nessa senda, portanto, da ideia de legislação-álibi 

mencionada por Marcelo Neves.
234

 

Pelo já exposto, Warat vai afirmar que a semiologia do poder se apresenta como 

programa desmistificador das distintas práticas discursivas do direito e do saber que as 

legitima, visando, inclusive, à destruição de vários mitos organizadores do raciocínio jurídico. 

Recorde-se, é a primeira herança, para efeitos de organização do presente trabalho, que o 

contato com a virada hermenêutico-linguística deixa ao direito e que será trabalhado em 

tópico à frente. 

Warat alerta para algo muito importante: a investigação discursiva é, em verdade, 

filiada ao positivismo lógico, o qual já se sabe que veio herdado da Modernidade. “Onde não 

há rigor linguístico, não há ciência”, afirmou.
235

 Contudo, como já dito, combate a criação de 

consenso forçada pela ilusão da linguagem. Recorde-se que Wittgenstein era participante do 

Círculo de Viena, maior símbolo do positivismo lógico. Pelo que ainda perdura a herança 

Moderna, como sempre se repisa, revista, contudo, pela suas próprias propostas graças a uma 

oxigenação que a pós-modernidade garantiu preservar. 

Nesse passo, Warat divide a semiótica em sintática, semântica e pragmática. Os 

teóricos que meramente analisam o teor da própria frase sem atentar para o contexto, tal como 

Alf Ross, são criticados por isso. Já os que consideram as demais dimensões de estudo da 
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linguagem compreendem que os dispositivos normativos são normas e não fatos – uma 

evolução no campo do positivismo, compreendendo a natureza diferente e uma ciência do 

âmbito das humanidades e se provando de tratá-las tais como ciências naturais, tal como já 

mencionado no item 2.1. A partir da compreensão da linguagem como norma, 

automaticamente se as compreende como envolvendo um jogo de persuasão e mitificação. 

Está-se, pois, trabalhando com o critério validade, não verdade. E a validade seria uma 

relação de concordância dos conteúdos das normas com o conteúdo de um sistema de normas 

transcendentes. 

A própria concepção da teoria do discurso habermasiana, relembre-se, é conexa ao 

racionalismo, pois hasteia a bandeira da racionalidade discursiva. 

Em nível de Estado, que é o foco do presente trabalho, essa lógica de justificação é 

aplicável tanto para as normas emanadas do Legislativo quanto do Judiciário, visto que no 

item 2.3 não se fez diferenciação de legitimidade ou ordem de prioridade das fontes 

normativas do direito ou posição de primazia de um poder estatal ante ao outro. 

E isso é válido também para a outra problemática, que irá configurar a segunda 

herança que o contato do direito com a virada hermenêutica vai proporcionar. E a outra 

problemática, quiçá ainda mais arriscada nessa ótica, encontra-se na discricionariedade, ou da 

liberdade de conformação que possui o aplicador das normas, sobretudo em casos expressos. 

O positivismo simplesmente ignorava o fenômeno da discricionariedade do intérprete e 

aplicador das normas. Ignorava as suas ocorrências da legislação – em lacunas conferidas pela 

lei ou em conceitos abertos – e, ainda, abominava a aposição de oportunidades de abertura 

para o intérprete, tal como hoje se efetua mediante standarts jurídicos ou conceitos abertos.  

Não se percebe, na abordagem teórico-jurídica do maior expoente do positivismo 

normativista, Hans Kelsen, uma proposta para trabalhar os problemas que podem surgir da 

discricionariedade do aplicador da lei, como o mais notório de todos, a arbitrariedade. Kelsen 

trabalha a pureza normativa do direito, no sentido da produção normativa, da vigência da 

norma, coercibilidade, dualidade da teoria do direito, bem assim estática jurídica e dinâmica 

jurídica, essa última no sentido de interação da norma com categorias de aperfeiçoamento, tais 

como vigência e validade. Em nível de interpretação, Kelsen somente trabalha a interpretação 

autêntica, relativa ao sujeito que a emite – análise de ordem formal – e a metáfora da moldura 

para interpretação. Quanto ao sujeito que a emite – verifique-se desde já a ligação com a 

concepção subjetivista de conhecimento de mundo, Kelsen afirma que “a interpretação é uma 

operação mental”, deixando evidenciada essa concepção de paradigma de subjetividade, sem 

levar em conta a possibilidade discursiva – que somente se descortinaria depois, é certo. 
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Ao preparar teoricamente sua proposta metafórica de interpretação no espaço 

alegorizado como moldura, Kelsen reconhece a indeterminação no ato de aplicação do direito 

– talvez o maior problema de todas as teorias jurídicas. Ele trata dos diferentes escalões 

hierárquicos e das determinações verticais de produção das normas inferiores, destacando que 

essa determinação nunca é completa, contudo, em razão de a norma de escalão superior não 

poder vincular em todas as direções o ato através do qual é aplicada. “Tem sempre de ficar 

uma margem, ora maior, ora menor”, afirma.
236

 

Ocorre, contudo, que a margem não se deve a uma liberalidade da técnica redacional 

da norma superior. Tudo bem, pode até ser que haja essa intenção em parte do texto, tal como 

“o juiz poderá julgar antecipadamente o processo”, “a multa deverá ser aplicada entre 10 e 

300 salários-mínimos”. Mas outro fator é determinante para essa incompletude, o que não foi 

mencionado nem trabalhado pelos positivistas: a linguagem, qualquer que seja ela, é 

imprecisa, é arbitrária e não alcançou, pela própria lógica, todas as possibilidades de uma 

determinação arbitrária. Uma indeterminação da qual não se pode fugir, portanto, nem que se 

queira, é a da linguagem. “É considerado efetivo exercício o período em que se está afastado 

para estudo ou em licença” combinado com “conta-se para cálculo de aposentadoria o tempo 

de efetivo exercício” depender-se-á do que se considera licença e do que se considera 

afastamento para estudo ou o que se considera licença ou, ainda, se o tempo de efetivo 

exercício dito para aposentadoria. E se houver um conceito diferente do jurídico, 

complementar e igualmente científico, para afastamento e outro para licença, que confira uma 

interpretação até mesmo mais favorável à Fazenda Pública? A qual pode se referir o 

dispositivo? Outro exemplo: em “considera-se a gratificação de representação vencimento 

básico para todos os efeitos legais”, deixar-se-á o aplicador da lei ainda em maior desafio, 

para se considerar se são efetivamente todos – até mesmo para férias e para cálculo de 

gratificação sobre gratificação, algo vedado atualmente na Constituição do Brasil. Aí se inicia 

a limitação da própria linguagem. O próprio Kelsen reconhece essa indeterminação que 

chama de “não-intencional” do ato de aplicação do direito. E afirma que se tem de aceitar 

como possível investigá-la a partir de outras fontes que não a expressão verbal da própria 

norma. O problema é a que origem ele atribui essa indeterminação: “na medida em que possa 

presumir-se que esta não corresponde à vontade de quem estabeleceu a norma”.
237
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Continua Kelsen afirmando da “margem”, a qual deve permanecer, de – mais 

preocupante – livre apreciação. “De tal forma que a norma do escalão superior tem sempre, 

em relação ao ato de produção normativa ou de execução que a aplica, o caráter de um quadro 

ou moldura a preencher por este ato”, afirma.
238

 

Kelsen demonstra um reconhecimento da incerteza dos códigos da linguagem. O 

problema é quando se trabalha de modo a se conceber uma “total liberdade” na elaboração da 

norma, de acordo com a “vontade do legislador” –que pode ser qualquer uma – e em um 

contexto científico-autopoiético no qual, para qualquer coisa ter de ser modificada na 

legislação, vai ter de primeiro falar a linguagem binária do direito. Somando-se essa 

dificuldade de comunicação à vontade mais liberdade simplesmente não trabalhadas no 

positivismo, sabe-se no que se pode vir a ter. Já se trabalhou, anteriormente, o que pode 

provocar um regime baseado na ótica positivista, em razão disso – vide todas as eugenias e 

genocídios. 

Já a ciência do direito em contato com um perfil, ainda que inicial, alopoiético, em 

primeiro lugar, irá admitir como fenômeno participante do direito as influências econômicas, 

sociais, políticas entre outras, de modo imediato, sem maiores crivos – sujeitos tais crivos a 

uma “vontade” juntamente com “liberdade”, que enfraquecem o modelo antagônico. E essa 

automaticidade virá na própria linguagem que nunca foi completa – virá mediante conceitos 

abertos ou, ainda, a preparação para lida com as incompletudes involuntárias do direito. Irá, 

ademais, rastrear o perfil de uma determinada região, nação ou Estado e compreender que ali 

existem disparidades que geram propensão a confecções legislativas que gerem desigualdades 

e privilégios ilegítimos. Observe-se que isso ocorre profusamente em países como o Brasil e 

em países de capitalismo tardio, consoante já mencionado no início do trabalho. Em seguida, 

uma vez detectadas as disparidades, a visão alopoiética e pós-moderna – próxima ao pós-

positivismo – irá propor: a) a confecção e interpretação das normas mediante pensamentos 

mais abertos à cultura e aos valores maiores da ética, isso mediante princípios, o primeiro 

mecanismo alopoiéticos de lida com a linguagem no direito; b) irá confeccionar conceitos 

jurídicos abertos ou indeterminados, segundo mecanismo de lida com a linguagem no direito, 

conferindo ambos os mecanismos uma escolha pela aplicação da igualdade em um nível 

material, uma adaptação, em casos padronizados, em prol de equalizar necessidades diversas 

típicas de nações ou regiões com grande diversidade. Por fim, esse perfil alopoiético proporá 
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mais um mecanismo, agora de controle dessa aplicação aberta, que consiste na investigação da 

razoabilidade que deve ter sido usada nessas aplicações.   

Portanto, o perfil alopoiético, que encara frontalmente a questão da incompletude do 

direito e discricionariedade, propõe ao direito verdadeiros mecanismos para passar por todos 

esses desafios inerentes a qualquer ordenamento jurídico, que são a incompletude do direito e 

a necessidade de equalização de suas disposições para todos – tantas vezes desvirtuadas pelos 

dominantes ou, ainda que não desvirtuadas, difíceis de efetivar na igualdade. 

Não se quer significar que se deixou de vez a Modernidade, ou até mesmo o perfil 

autopoiético, como mais à frente se destaca. Elas ainda estão presente nessas propostas, caso 

ainda não se tenha notado. A só necessidade de demonstração de um raciocínio, de 

convencimento de que ele é o mais lógico e razoável, é herança bastante fértil de nosso perfil 

de ainda modernos, marca ocidental. E isso também será demonstrado mais à frente. 

Essa marca se intensifica ainda mais diante da virada hermenêutica e linguística que 

foi vista, deixa-se aqui o alerta. 

Essa investigação da aceitação, por sua vez, pode ser complementada pela ideia de 

poder e linguagem, tal como Warat destaca em sua semiologia do poder já mencionada. 

Quanto à oposição entre língua e fala por Saussure, elegendo o princípio purificador 

enquanto método, afasta a problematização dos elementos extralinguísticos. Como afirma 

Luiz Alberto Warat, trata-se de uma teoria que não explica as razões pelas quais uma 

significação encontra-se socialmente legitimada. Essa construção teórica muito se assemelha 

com o positivismo filosófico, tendo dado origem ao positivismo lógico e se conectado à 

filosofia analítica.
239

 

É justamente o que se pretende combater no presente trabalho, perfilhando-se com 

ideias que combatem um pensar positivista, assim como também faz Jürgen Habermas. Nos 

fenômenos de utilização e manifestação da linguagem, são carreados inseparavelmente 

diversos aspectos que não podem ser ignorados. Os fatores extralinguísticos que operam 

como sistema de significação tem de ser considerados. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a linguagem – tanto quanto sua manifestação, a 

língua - transporta ideologias e, onde quer que se manifeste, deve ter esse fenômeno 

ideológico analisado. Assim ocorre neste trabalho, em que se pretendem identificar os 

direcionamentos políticos ou ideológicos por trás da linguagem comportada na linguagem 

processual, mais precisamente nos conceitos abertos. 
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A linguagem, completamente imersa em um meio – não há como ser diferente -, 

incorpora e transmite efeitos os mais diversos. Ao tratar dos conceitos jurídicos no contexto 

do direito soviético ante à doutrina marxista, ou seja, ante a uma mudança radical de regime a 

que tem de responder o ordenamento jurídico vigente, por exemplo, René David registra: 

 

A ditadura do povo por um lado e a coletivização da economia nacional por 

outro conduzem a uma mudança da natureza de todos os conceitos, que 

tomam um sentido diferente nas novas condições em que são utilizados. Com 

um vocábulo herdado do antigo direito russo, os juristas soviéticos tratam de 

problemas que já não são os mesmos e que eles examinam por um prisma 

inteiramente novo. As palavras tomaram, nessas circunstâncias, um sentido 

diferente. Devemos, ao estudar o direito soviético, libertar-nos da 

jurisprudência dos conceitos e ter presente no espírito que os conceitos não 

têm um valor absoluto.
240

 

 

Do relato é possível inferir que a linguagem pode adquirir sentidos completamente 

diversos pela mudança de tempo e ideologia dentro de um mesmo espaço e destinada ao 

mesmo povo. Nesse sentido, com um exemplo partido da práxis, torna-se inevitável 

reconhecer que a linguagem, especificamente a linguagem da norma jurídica, sofre influências 

extrajurídicas. 

Particularmente na seara jurídica, a relação entre o direito e a linguagem atinge 

complexidade e dificuldade quiçá máximas, ainda mais sérias do que a das demais 

manifestações sociais. Isso em virtude de que, enquanto as demais áreas de estudo social – a 

política, a economia, a cultura, para citar as formas mais simplificadas de descrever os 

substratos da sociedade – lidam com produções espontâneas da sociedade, o direito – 

juntamente com as demais formas de controle social produzidas, a exemplo da religião, todas 

se utilizando de uma filosofia moral para tanto -, lida com a produção de normas de controle 

social utilizando as primeiramente mencionadas produções sociais como referência, como 

espelho. O direito, por esse motivo, é tido como uma sobrecultura, em função de trabalhar por 

sobre as produções sociais.  

Nessa senda, a dificuldade no trabalho do direito é duplicada, por serem discutíveis e 

transitórios tanto os substratos sociais em que se baseia quanto as normas advindas da 

filosofia moral da qual faz parte e que orienta a produção de mandamentos sobre o produto 

social. 

Mais à frente, ver-se-á como é possível identificar ideologias servientes aos grandes 

grupos econômicos no próprio formato de processo, adiantando-se desde já que os tipos de 
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tutela dominantes anteriormente favoreciam aqueles que poderiam suportar um ônus 

pecuniário ao invés de fornecer rapidamente uma prestação in natura como deveria ser o 

primeiro pensamento de uma estrutura coercitiva de Estado.
241

  

Por isso, defende Eduardo C. B. Bittar que a pesquisa não somente se detenha nas 

entranhas do movimento semiótico, mas se distenda também por sobre as saliências do 

Direito. Continua o autor, defendendo a abordagem zetética – de desconstrução e reanálise de 

paradigmas e princípios, referida linhas acima - como forma ideal para a abordagem da 

“linguagem jurídica”: 

 

O direito é praticado por meio da comunicação, (...). Assim, passa a se 

justificar esta abordagem zetética da temática, e isto dentro de um contexto 

semiótico bem situado, procedendo-se ao tratamento mais aprofundado de 

uma miríade de conceitos aqui apreendidos na perspectiva da linguagem, ou 

do direito como universo de prática e manifestação da significação. O direito 

como prática de linguagem (...) nada mais é do que instrumento de 

intervenção do homem sobre o homem (...), carregando consigo um caudal de 

consequências que devem ser avaliadas e reavaliadas constantemente com 

apurada prudência. 

O direcionamento das pesquisas encontra, portanto, um eixo central sobre o 

qual se baseiam as suas premissas de trabalho: investigar a ordem de 

produção da chamada juridicidade, conjunto de práticas textuais de 

linguagem do Direito. (...) Dinâmica e estática aqui estão em questão. [grifos 

originais]
242

 

 

Outrossim, coroando o grau de dificuldade da linguagem nessa área, é possível 

apontar o supostamente mais delicado fenômeno da linguagem no direito, que consiste na 

produção de uma decisão jurídica por um agente público, com destaque para o magistrado. 

Além de acumular todas as dificuldades acima mencionadas - lidando com diversos 

paradigmas cambiáveis, termos abstratos multissignificantes, entre outras -, ele faz parte do 

único grupo que lida com a tarefa – por isso dita por alguns hercúlea – de confluir discursos e 

conciliá-los, proferindo uma norma de caráter concreto que satisfaça a certo conceito de 

justiça. Observe-se, por oportuno, que tanto a produção abstrata quanto a produção concreta 

de normas fazem parte do fenômeno maior da juridicidade. 

Vem daí, portanto, a importância do estudo, pelos operadores do direito, do 

fenômeno da linguagem. Nessa esteira, já é conhecida nas últimas décadas a aproximação 

teórica entre a semiótica e a ciência do direito, construindo-se um fértil intercâmbio teórico, 

consoante é nosso objetivo abordar neste item do capítulo. Como afirma Eduardo C. B. Bittar: 

“Sob o título de Linguagem jurídica, propõe-se propriamente uma reavaliação do Direito, 
                                                           
241

 Pedimos ao leitor que, para verificar especificamente esse caso acerca da técnica da sentença, busque o item 

4.1, que trata da instrumentalidade do processo. 
242

 BITTAR, Eduardo C. B. Linguagem jurídica. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 15. 



142 
 

numa perspectiva teórico-semiótica, procedendo-se a um perscrutamento da juridicidade, o 

conjunto das práticas jurídicas do discurso”.
243

 

Ainda nessa mesma orientação, ensina-nos Eduardo C. B. Bittar: 

 

O desfiladeiro das reflexões semiótico-jurídicas começa quando, no uso 

linguístico do Direito, constatam-se expressões que expõem sua pretensa 

rígida estrutura de dever-ser a riscos de natureza não-jurídica, mas que 

possuem sérios efeitos dentro da dinâmica jurídica (riscos interpretativos, 

semânticos, decisionais, potestativos), pois ladeiam os limites da 

arbitrariedade. A definição do que sejam os “bons costumes” do texto do 

Código Civil (art. 395 do CCivil 1916; art. 1.638 do CCivil de 2002), a 

função social da propriedade (§1º do art. 1.228 do CC/2002), a identificação 

da amplitude da expressão “dignidade da pessoa humana” utilizada pela 

Constituição Federal de 1988 (art. 1º, III) são apenas exemplos desses 

desafios com os quais deve lidar o operador do direito.
244

 

 

E isso deve ser feito de uma maneira contextualizada, considerando-se os aspectos 

sócio-histórico-culturais de uma sociedade, no nosso caso particular, a brasileira e relacionada 

com a legislação processual civil, consoante mais a frente se descortina. Assim é que se atinge 

uma análise situacional do discurso jurídico, como se pretende no presente trabalho, algo que 

é sinalizado desde o seu início. 
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4 O DIREITO PROCESSUAL CIVIL SOB AS LENTES DO 

CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO E DA VIRADA HERMENÊUTICO-

LINGUÍSTICA 

 

 

 O direito processual civil, resguardada a liderança do direito constitucional, 

consiste na província jurídica cujo estudo mais permite deduzir sobre a postura e o “material 

genético” de um Estado. Isso porque por ele – com normas dadas pelo Poder Legislativo - 

passam as mais diversas demandas da sociedade – basicamente, tudo o que não se trata de 

demanda penal em sede do Poder Judiciário. 

O processo trabalha a interação simultânea da maior quantidade de agentes possível e 

conjuga pelo menos duas relações comunicacionais – entre indivíduos e entre indivíduos e 

Estado. A uma, de os indivíduos comunicando entre si as suas razões e pretensões; a duas, de 

o Estado comunicando quais as regras que a sociedade escolheu para aquela relação. Esse é o 

ambiente ideal para o desenvolvimento fértil de uma interação linguística. Porquanto a 

província processual civil consiste naquela que mais possui potencial linguístico para ser 

explorado no direito.  

Atente-se para que, no processo civil, diferentemente do criminal, as partes estão em 

patamar parecido, em uma relação potencialmente horizontalizada, profícua para o 

desenvolvimento da comunicação. Já no processo criminal afigura-se mais difícil a aplicação 

dessa teoria, em virtude de se tratar de uma verdadeira relação vertical de poder, persecutio 

criminis. 

O processo, então, lida com as normas processuais e materiais estabelecidas pelo 

Poder Legislativo – linguagem – e com as normas produzidas, após trabalhadas em sede de 

processo, pelo Poder Judiciário – igualmente, linguagem. Ambas as linguagens, uma vez 

performativas, são aptas a modificar a realidade ao redor – e, por isso mesmo, atingem uma 

relevância de estudo ainda maior. Sua relação com o poder fica ainda mais evidente. Perceba-

se o amplo reduto de mensagens – sobretudo a do legislador, geral e abstrata – que são 

passadas aos cidadãos pelo Estado. 

Ademais, o processo se trata de uma relação jurídica que se protrai durante certo 

período no tempo até sua resolução máxima, na qual o Estado segue acompanhando o 

indivíduo ou grupo de indivíduos durante certo período, oferecendo uma gama de 

instrumentos interativos e discursivos cujo formato e disponibilidade falam por si no sentido 

de qual sociedade ali se trabalha – quais as camadas preferidas pelo poder, quais as formas 
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que o Estado encontra para permitir o pronunciamento do cidadão, qual a reclamação que o 

cidadão pode pretender fazer acerca daquilo. 

Bem porque o processo significa a instância de reclamação acerca das relações 

jurídicas que não deram certo em seu formato original: desde a discordância por aspectos sutis 

até abusos de direito e de poder. É, o processo, o pronto-socorro das relações disfuncionais, a 

última esperança de aplicação do direito. E por isso é que o Poder Judiciário é apresentado 

como sinônimo de “Justiça”: pela expectativa que nele se deposita para a realização 

minimamente satisfatória desse valor. 

Veja-se: 

 
Alguém devia ter caluniado Josef K., visto que uma manhã o prenderam, 

embora ele não tivesse feito qualquer mal. (...) 

Esbelto, embora de aspecto robusto, o recém-chegado envergava um fato 

escuro e justo, cheio de rugas e provido de um cinto, diversos botões, bolsos 

e fivelas. Ainda que não se visse bem qual a finalidade de tudo aquilo, o 

vestuário do homem parecia singularmente prático.  

― Quem é o senhor? ― perguntou K., soerguendo-se imediatamente na 

cama. O homem, porém, ignorou a pergunta, como se estivesse habituado a 

não ter de justificar a sua presença, e perguntou por sua vez:  

― Não pode sair; o senhor está preso.  

― Assim parece ― disse K.  

― E por que razão?  

― Não é da nossa incumbência darmos-lhe explicações.Volte para o seu 

quarto e aguarde. O processo já está a correr, o senhor será informado de tudo 

na devida altura. Já estou a exceder os limites da minha missão ao falar-lhe 

assim tão amavelmente; no entanto, espero que pessoa alguma, além de 

Franz, me ouça; Franz, aliás, contra todos os regulamentos, trata-o com 

verdadeira amizade.  

Se daqui para o futuro, o senhor tiver tanta sorte como a que teve com os seus 

guardas, poderá acalentar esperanças.
245

 

 

A partir dessa breve experiência literária clássica, é possível perceber o potencial 

comunicativo que possui a situação processual, a qual não é sequer minimamente explorada 

no caso em questão. Percebe-se, ao contrário, a angústia pela ausência da comunicação 

oportunizada pelo Estado. E, ainda, a ausência de informações de que problema – e acerca de 

quem – se tratava. 

Tem-se que, se o Estado não permite ao cidadão se expressar, conhecer o assunto 

pelo qual é demandado ou ainda apresentar sua versão – na perspectiva de que não há verdade 

unívoca, consoante já se viu – não há que se falar em Estado Democrático, senão em Estado 

arbitrário, por estar sujeito a conduções autoritárias no processo. 
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O oposto disso, ou seja, a participação e franca manifestação no seio do processo, 

pode ser encarado como um refinado modo de participação democrática – presente o elemento 

expressão, o elemento comunicação e, por fim, o desenvolvimento livre e incentivado de seu 

potencial de dignidade humana. Tal já se defendeu em trabalho de própria autoria 

anteriormente.
246

  

Por último, a mais óbvia e importante característica do processo: ser proveniente do 

direito, da norma jurídica. A linguagem do processo é determinada pelo direito, que é um 

ambiente de sobrecultura, tal como adverte Raimundo Bezerra Falcão: 

 

Seria um erro, no entanto, deixar de distinguir entre: a) o objeto cultural 

essencialmente formal, que é a norma; b) o objeto cultual complexo constituído por: 

b.1) o elemento axiológico, que é o valor contido na norma; b.2) visando a um 

disciplinamento da conduta, o qual, sendo freio à liberdade natural do homem, é, em 

si e só por isso, uma alteração humanamente provocada na natureza, ou seja, é 

cultura. A norma jurídica é isso que está em b, mais o arcabouço formal, portanto – 

que a tudo isso abriga numa comunicação indicativa. Assim, a norma é cultura sobre 

cultura, porque é cultura que trata de cultura.
247

 

 

Assim sendo, mesmo visto na forma de um sistema como trabalhado anteriormente, o 

direito não vencerá a quantidade de demandas pelas quais a ele se recorre, até mesmo porque 

não se podem prever todas. O direito se apresenta como linguagem que é, incompleto apenas 

por ser linguagem e, ainda, com o agravante de se tratar de uma sobrecultura, com peculiares 

imprecisões e inserção de valores. 

Não se pode olvidar que o direito processual esteve, pela sua própria compleição de 

uma relação lógico-interativa de agentes em um ambiente autônomo e independente da 

relação material, sujeito, mais que as outras províncias do direito, aos purismos dominantes 

do pensamento no final do século XIX e início do século XX. Consoante mencionou Michele 

Taruffo, processualista italiana, é preciso romper os confini ortodoxos, lógico-formais e 

dogmáticos que se impuseram no estudo do processo ao longo do século XX, tratando-se o 

processo sob uma perspectiva mais ampla, complexa, multifária e aderente ao processo 

interpretativo, com zonas de interseção entre o Processo, a Filosofia, a Teoria Geral do 

Direito, a Antropologia, a Sociologia e a Lógica. Cuida-se, consoante Taruffo, de romper com 
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a “construzione autarchica di concetti dogmatici da um lato, e dall’altro la micrioanalisi 

della giurisprudenza”.
248

 É o que se propõe no presente trabalho. 

O uruguaio Couture foi um dos grandes responsáveis por esse rompimento com o 

universo exclusivamente técnico do processo e pela busca no campo de outras ciências, como 

a sociologia, a comunicação, entre outros, reforçando um redirecionamento em busca das 

finalidades sociais e políticas do processo – sim, há elas -, contudo sem rompimento com a 

técnica.
249

 

Marcelo Barbi Gonçalves se propõe a descortinar um novo confim do processo, a 

saber, a influência que as Teorias Hermenêuticas exercem sobre a aplicação e interpretação 

das leis processuais. Parte, para tanto, do pressuposto já trabalhado, de que as normas 

jurídicas em geral, e as processuais em particular, apresentam-se sob a forma de linguagem. 

Alerta o jurista para que é fundamental perceber que tal onipresença se manifesta tanto no 

plano das leis processuais positivadas – enunciados prescritivos – quanto na Ciência do 

Direito Processual – enunciados descritivos. Sobre os primeiros enunciados, registra que são a 

“linguagem da lei”, consubstanciada no conjunto de princípios, regras e postulados expressos 

mediante signos linguísticos que buscam instrumentalizar a aplicação de normas substanciais 

também comunicadas mediante palavras. Sobre os segundos enunciados, refere-se a eles 

como a “linguagem dos juristas”, referindo-se sempre descritivamente a um corpo de 

enunciados prescritivos válidos em um determinado ordenamento jurídico. Pelo que, 

esclarece, trata-se de uma linguagem sobre a linguagem, ou de uma metalinguagem.
250

 

O referido autor afirma que as “palavras são a matéria-prima do processualista”. 

Acrescenta: “considerando-se que a linguagem e o processo são interdependentes, é evidente 

que o jurista deve dominar esse instrumento de trabalho”.
251

 

Por todos esses fatores, o direito processual civil apresenta vasto potencial de 

trabalho ante aos dois principais legados, já apontados em tópico anterior, que a virada 

hermenêutico-linguística deixou à teoria do direito: a ótica da semiologia do poder e uma 

melhor lida do direito com sua inata incompletude – discricionariedade, conceitos jurídicos 

indeterminados e princípios. 
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4.1 LINGUAGEM, IDEOLOGIA, AS FASES METODOLÓGICAS E CORRENTES DO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

 

 

O processo se encontra conexo às manifestações ideológicas de uma determinada 

sociedade – da mesma forma como as teorias do direito já apresentadas se conectam com 

concepções multidisciplinares tais como a Modernidade e a pós-modernidade.  

O processo, por ser originado no direito, é gestado e se envolve com as duas 

principais manifestações de juridicidade que aqui se intenciona analisar com maior acuidade, 

que são o texto do instituto jurídico posto e a aplicação do direito no caso concreto, ambos 

relacionados com a proposta de intersubjetividade ante às teorias do direito e, pois, aptos a 

receber, com a devida parcimônia, as contribuições ofertadas pela virada hermenêutico-

linguística, como a pouco e pouco, a partir do presente tópico, objetiva-se demonstrar. 

Consoante afirma Marcelo Barbi Gonçalves, magistrado, as normas jurídicas em 

geral, e as processualistas em particular, apresentam-se sob a forma de linguagem. Afirma ser 

fundamental perceber que esta onipresença se manifesta tanto no plano das leis processuais 

positivadas – a saber,os enunciados prescritivos -, quanto no da Ciência do Direito Processual 

– enunciados descritivos -, sendo o primeiro a linguagem da lei, a qual consubstancia 

princípios, regras e postulados expressosmediante signos linguísticos que buscam 

instrumentalizar a aplicação das normas substanciais comunicadas, igualmente, através de 

palavras. O segundo, de sua monta, seria a linguagem dos juristas, referindo-se sempre 

descritivamente a um corpo de enunciados prescritivos válidos em um determinado 

ordenamento jurídico. 

Afirma o referido jurista: 

 

As palavras, portanto, são a matéria-prima do processualista. E, 

considerando-se que a linguagem e o processo são interdependentes, é 

evidente que o jurista deve dominar esse instrumento de trabalho. Não se 

pode pensar, v.g., nos princípios constitucionais de tutela do processo civil 

senão à Liz da consideração de que estes são vazados por signos linguísticos 

vagos e ambíguos carentes de significação, densificação conceitual e 

determinação semântica. Em termos outros: o princípio do devido processo 

legal, contraditório, ampla defesa, vedação de provas ilícitas e juiz natural 

apenas podem ser compreendidos caso se parta da premissa de que estes, por 

si só, são signos linguísticos que nada dizem semanticamente. São, assim, 

antes do processo interpretativo, um sem-sentido deôntico.
252
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Releva, ainda, a incipiência da linguagem, pelo que adota a teoria da cética da 

intepretação em contraposição às doutrinas cognitivista – ligada a teoria do conhecimento – e 

mista. Esclarece que a doutrina cética pressupõe a inexistência de correspondência biunívoca 

entre enunciado prescritivo e norma jurídica, de modo que apenas quando se encerra a 

atividade interpretativa surge a disciplina concreta da relação jurídica sub judice, ou norma 

jurídica como resultado do processo interpretativo. Esclarece que o processo parte, também, 

da premissa de que é semanticamente construtivo – permeado de juízos valorativos, escolhas 

e influências extratextuais -, jamais descritivo ou dedutivamente lógico, consoante ao longo 

do trabalho se desconstruiu. Conclui que, ao contrário do que preceituou Chiovenda, um dos 

principais compositores da teoria dualista, o magistrado não é responsável por uma atuação 

declaratória da vontade concreta da lei.
253

 

Nessa compreensão, de que o formato conferido ao processo em um determinado 

momento histórico denuncia o contexto conformativo de uma sociedade, é possível associar 

as diferentes visões do processo na história a diferentes fases ideológicas. E, como diferentes 

visões ideológicas partem de pontos diferentes para lidar com o fenômeno do processo e 

obtêm consequências distintas em nível prático, tem-se uma diferenciação metodológica entre 

tais visões. 

A própria ideia de metodologia já encerra um exercício de categorização herdado da 

organização racionalista, da concepção Moderna. As fases “metodológicas” do processo, por 

si, já são uma construção racional, no que se tem uma herança moderna de organização. 

A partir das diferentes óticas metodológicas conferidas ao longo da história que 

Cândido Rangel Dinamarco propõe uma difundida divisão trifásica do processo. Identifica os 

momentos de “sincretismo processual” ou “fase unitária”; fase da “autonomia”, também 

chamada de “fase conceitual” ou de “fase dualista” e, por fim, o “período teleológico” ou 

“instrumentalista”. 

É oportuno observar, neste momento, que este assunto consiste em uma espécie de 

“pedra angular” do direito processual, pois aparta os doutrinadores processualistas desde o 

paradigma adotado e os separa em correntes. Questiona-se se de fato há apenas três fases no 

processo civil, as três fases tradicionais, ou se há quatro grandes fases metodológicas no 

direito processual civil, fazendo parte da divisão uma quarta fase, cuja concepção e nomeação 

depende da proposição ideológica adotada pelas diferentes correntes divergentes daquela 

tradicional, adiante-se, a corrente instrumentalista, vista mais à frente.  

                                                           
253

 GONÇALVES, Marcelo Barbi. Processo e linguagem: coisa julgada, segurança jurídica e pluralismo 

metodológico. Revista de Processo, Ano 40, 241, abr 2015. P. 51-93. P. 53. 



149 
 

Para Daniel Mitidiero, por exemplo, afeiçoado ao posicionamento da corrente 

gaúcha, existem quatro fases do processo, que seriam o “praxismo”, o “processualismo”, o 

“instrumentalismo” e, por fim, encarada como uma evolução, o “formalismo-valorativo”, 

como será visto mais propriamente à frente.
254

 

No presente item, o intento maior consiste justamente em apresentar como se 

encontra, no Brasil e ante a província processual civil, a reunião de ideias em torno de teorias 

comuns e em forma de correntes, apontando as influências provocadas por ambos os 

paradigmas essenciais de que se trata no presente trabalho – Modernidade e pós-modernidade, 

inspiradores da viravolta hermenêutica e linguística. 

As correntes a seguir apresentadas são dividas a partir de critérios geográficos ao 

largo do país, uma vez que em seu próprio nome encerram limites territoriais onde sua 

configuração foi iniciada. Contudo, cada uma delas utiliza um referencial teórico claramente 

identificável para analisar as fases metodológicas do processo. E cada uma delas, como será 

visto, enxerga de forma autônoma a distribuição das fases metodológicas do processo, 

chegando algumas até mesmo ao limite propositivo de uma nova fase, questão que pode ser 

esclarecedora quanto aos paradigmas Moderno e pós-moderno já apresentados. 

Inicialmente, diga-se das três fases pacificamente aceitas como representantes do 

surgimento e evolução metodológica da província processual civil. Reitere-se que são 

nomeadas, de acordo com a doutrina tradicional, de “fase sincretista” ou “praxista”, fase 

“processualista” ou “conceitualista” e fase “instrumentalista”.
255

 

Observe-se, de pronto, que o estudo relativo ao desenvolvimento do direito 

processual nas civilizações que herdaram o civil law deve contemplar, necessariamente, o 

tratamento conferido ao instituto da ação no decorrer da história. Isso porque a concepção 

acerca do processo sempre esteve intimamente ligada à ideia de ação no direito continental, 

antes mesmo da concepção desse instituto autonomamente como um direito fundamental. 

Bruno Carrilho Lopes é preciso ao observar que “desde Roma, o polo metodológico sobre o 

qual a ciência processual se concentrou foi o direito de ação”.
256

 

Dessarte, num primeiro período, conhecido como fase autônoma e considerado desde 

o direito romano até o século XIX, inexistia distinção entre ação e direito subjetivo, em 
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decorrência do desenvolvimento da atividade jurisdicional dos pretores antes da atividade 

legislativa. 

Na fase autônoma, a ação era enxergada como mera faceta do direito subjetivo, ou 

como o direito subjetivo em movimento, algo que se identifica com a fase do sincretismo 

identificada por C. R. Dinamarco.
257

 A ação não era prevista abstratamente, como um instituto 

teórico, nos códigos ou consolidações dos editos, mas apenas existia em relação a direitos 

específicos. Assim, o processo era visto sob uma ótica eminentemente privatista, como um 

contrato. Os procedimentos exercitados consistiam naqueles previstos especificamente para 

cada tipo de ação, existindo, portanto, uma multiplicidade de ritos e procedimentos 

formalistas, consagrando-se ainda mais o aspecto privatista emanado da ideia de ação. Em 

função de tais características apresentadas, essa fase é também conhecida como fase praxista, 

sincretista, imanentista ou procedimentalista, explicando-se essa última terminologia em 

função da inexistência de uma concepção de um processo autônomo, senão de procedimentos 

esparsos e necessariamente conexos aos diferentes direitos materiais, únicos que motivavam a 

existência da ação. 

De pronto, é possível dizer que o período a que se refere o parágrafo anterior estava 

mormente conexo com o período precedente ao movimento ilustrado e à racionalização do 

pensamento humano. Existe, é claro, um ponto de contato temporal – final do século XVII e 

início do século XIX - entre esta fase processual e a organização científica do pensamento, 

não tendo essa organização alcançado o direito processual pois ele ainda não estava sob a 

visão dos cientistas do direito. Mas ficaria em breve, compreendendo-se o grande instrumento 

de poder que possuíam nas mãos, o processo. 

Atribua-se esse momento de falta de cientificidade a um momento político em que 

era mais adequado ao Estado não ordenar a relação processual, inclusive pois o Poder 

Judiciário era então visto como mera extensão do Poder Executivo. 

Ademais, dois dos principais redutos dos direitos constitucional e processual, 

Alemanha e Itália, encontravam-se em processo de unificação, não existindo, inclusive, a 

atenção ou o desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais que iria ser desenvolvida 

no século XX, depois da fase cientificista. 

A partir do surgimento de Estados de Direito, consolidados os primeiros no século 

XIX, o Poder Legislativo ganhou papel de destaque, bem como sua atividade de legislar 

consoante já tratado alhures, serviente a legislação em prol da segurança jurídica demandada 
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pela classe burguesa então emergente contra os arbítrios do Estado. Consequência disso foram 

as previsões legais abstratas à vista da igualdade perante a lei e seus eminentes 

desdobramentos. O direito de ação passou, então, a ser abstrata e genericamente previsto, 

abrindo caminho para sua fundamental precedência e dissociação dos direitos subjetivos aos 

quais se referia. Ao mesmo tempo, sua translação da seara privatística evidenciou uma função 

primordial do Estado – a jurisdição -, encarado o direito de ação como questão de direito 

público. Sobre isso, assevera Dinamarco: 

 

As transformações políticas e sociais havidas na Europa desde o século 

anterior tinham sido capazes de alterar a fórmula das relações entre o Estado 

e o indivíduo, com a ruptura de velhas estruturas – e isso foi responsável 

pelas primeiras preocupações e, definir os fenômenos do processo, onde 

assoma a figura do juiz como agente estatal, a partir de premissas e conceitos 

antes não revelados à ciência dos estudiosos que se debruçavam sobre o 

direito judiciário civil (mera procédure). 

(...) 

Foi esse sincretismo jurídico, caracterizado pela confusão entre os planos 

substancial e processual do ordenamento estatal, que no século XIX 

principiou a ruir. Primeiro, questionou-se o tradicional conceito civilista de 

ação e afirmou-se a sua grande diferença, seja no plano conceitual ou 

funcional, em face da actio romana: ela não é (como esta) instituto de direito 

material, mas processual; não se dirige ao adversário, mas ao juiz; não tem 

por objeto o bem litigioso, mas a prestação jurisdicional.
258

 

 

 

A concepção sobre a precedência da ação e sua respectiva independência ante aos 

direitos subjetivos que discutia foi construída, é possível afirmar, a partir de uma polêmica 

que se afigurou bastante conhecida e salutar. Ela travou-se entre Bernhard Windscheid e 

Theodor Müther, em 1856, e tratava da coincidência ou não entre o direito de ação e o direito 

subjetivo. Essa batalha teórica inspirou a obra de Oskar Von Büllow, denominada Teoria dos 

Pressupostos Processuais e das Exceções Dilatórias, em 1868, e defendeu a existência de uma 

relação jurídica especial envolvendo os sujeitos principais do processo – juiz, autor e réu –, a 

qual diferiria da relação de direito material, que incluiria tão somente os interessados sem a 

intermediação Estatal. Isso se prestou, inclusive, a clarear mais uma função estatal, que seria a 

jurisdição. Compreendia-se, ainda, pela diferença quanto aos objetos das duas relações em 

análise – sendo objeto da relação processual o provimento jurisdicional e objeto daquela 
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jurídico-material o bem da vida, a transformação do mundo dos fatos -, bem assim no tocante 

aos pressupostos de ambas as relações.
259

 

A tese de Bullow, acima, direcionou a ideia de concepção autonomista do processo 

para a consequente autonomia da ação ante ao direito material. A concepção de autonomia do 

processo delineia a função jurisdicional e, aliada ao contexto de surgimento do Estado de 

direito, contribuíram para que a ação fosse entendida, a partir de então, como um direito 

fundamental. 

A riqueza dos argumentos do referido doutrinador ganhou notoriedade e adeptos e 

inaugurou a fase científica do processo. O processo, por sua independência, passou a consistir 

em um objeto de estudo autônomo. Identificaram-se, desse trabalho científico inicial, os 

conceitos de ação, relação processual e jurisdição como os três conceitos fundamentais do 

processo. Além dos conceitos fundamentais, a ciência do processo também ganhou uma 

metodologia e princípios próprios ao setor da ciência humana que então se configurava.
260

 

Conseqüência disso, como observa Cândido Rangel Dinamarco, seria a possibilidade de sua 

abstração de qualquer orientação política específica, já que, como ciência imparcial, como 

sistema puro, os conceitos desenvolvidos eram universalmente aplicáveis, não importando se 

era marxista ou liberalista a orientação estatal. Desenvolveu-se, daí, uma teoria geral do 

processo.
261

 

Contudo, há que se ter em mente que a própria opção pela ausência de envolvimento 

da ciência processual com elementos transcendentes já é um posicionamento por evitar que o 

processo tivesse contato com demandas sociais diversas. O processo em sua pureza metódica, 

já tratada anteriormente no primeiro capítulo, era útil às classes dominantes que preferiam um 

procedimento uniformizado, podendo-se dizer que seu isolamento científico, mesmo não 

intencional, funcionou de maneira estratégica ao status quo e suas sentenças meramente 

condenatórias, consoante se verá. 

Oportuna, nessa passagem, a lição de Boaventura de Sousa Santos: 

 

A estrutura operacional dos sistemas jurídicos estatais contemporâneos 

assenta em distinções, mais ou menos rígidas, entre forma e conteúdo, 

processo e substância. Estas distinções garantem a reprodução da 

racionalidade formal que Max Weber arvorou em característica básica do 
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direito moderno e converteu em fonte de legitimação do poder político 

liberal.
262

 

 

Em passagem sequencial, proficuamente observa: 

 

Daqui se pode concluir que, no direito de pasárgada, os formalismos 

processuais são usados como argumentos. Longe de constituírem o limite 

externo do discurso jurídico – como parece ser o caso do direito oficial – 

fazem parte integrante dele. São recursos da economia retórica do discurso, 

usado segundo as regras por esta definidas.
263

 

 

Percebe-se nessa passagem o risco tautológico encabeçado pela proposta positivista: 

a própria norma deve se autofundamentar, em uma concepção autopoiética do direito. A só 

aceitação da explicação dada tradicionalmente para a formalidade processual já significa uma 

aproximação de uma concepção hermética e isolada, sugerindo um fechamento de olhos do 

Estado para a realidade social.  

Assim como a produção normativa de decisão judicial tem a ver com linguagem, a 

tessitura infraconstitucional acerca dos procedimentos obedientes ao processo também são 

atingidos pela linguagem. Isso porque ambos se referem às próprias categorias processuais 

organizadas em ciência pela proposta de autonomia científica, quais sejam: jurisdição – 

atividade do magistrado de dizer o direito, que se destaca diante dessas mudanças 

paradigmáticas -, ação e processo – que se referem ao trabalho do legislador, não menos 

importante e, ainda, não menos invadido pela influência das concepções de linguagem. 

Essa longa pausa explicativa que ora se faz destaca, agora, a natureza eminentemente 

linguística de tudo o que envolve o processo, até porque se trata de um meio no qual 

necessariamente se relacionam seres jurídicos, ao menos o individuo e o Estado, quando se 

tratar de jurisdição voluntária, por exemplo. 

O processo, assim sendo, é ambiente eminentemente inserto no fenômeno linguístico, 

sendo por isso, inicialmente, afeto à identificação dos conceitos jurídicos abertos, que 

permitem ao Estado inserir as complexidades sociais e inputs culturais, políticos e 

econômicos de um modo que será mais à frente propriamente analisado. 

Ademais, como toda linguagem, está a técnica do processo sujeito a servir a 

determinadas ideologias, algo que no próximo tópico se estuda com melhor espeficidade. Mas 

também está sua técnica sujeita a bloquear com sua ética tais técnicas peçonhentas através de 
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seus institutos tais como as tutelas diferenciadas, que são proporcionadas por nada menos do 

que um diálogo entre Estado social e democrático com as necessidades reais da sociedade 

atual. E esse movimento de análise das ideologias insertas na técnica do processo precisa ser 

propagado, inclusive por não se tratar de hábito, consoante afirma Cappelletti.
264

 

E esse viés político do processo, diga-se, teve finalmente pronunciada sua 

importância diante do fenômeno do protagonismo judicial, resultado do constitucionalismo 

contemporâneo consoante se viu. Ocorre que, conforme será visto, esse protagonismo judicial 

ocorreu tal como todo movimento de contra-proposta: com muita veemência e negação do 

anterior e tendendo, com isso, aos  abusos.
265

 

De todo modo, retornando ao contexto autonomista do processo, ao exercício da ação 

e do processo foi conferido rigor, já que se associava a rigidez das formas à segurança jurídica 

supramencionada, contectando-se essa postura, depois percebida como conveniente às classes 

estabilizadas, como único meio de exercício das garantias processuais protetoras da liberdade 

e da propriedade.
266

 Foi supervalorizada a pureza do processo de conhecimento e do 

procedimento comum ordinário, contudo, isso prejudicou a comunicação do direito processual 

com a realidade material.
267

 Ocorre, todavia, que a concepção garantista do Estado liberal, 

contexto da época, recebia muito bem esses conceitos, porquanto foram pouco questionados a 

essa época. 

A consolidação do Estado Social Democrático de Direito propiciou um ambiente 

ideológico que suplantou a posição excessivamente garantista do Estado Liberal. 

Característica notória desse modelo de Estado é a visualização do fenômeno social enquanto 

vivência de classes e grupos, indo muito além de um mero somatório de vontades individuais 

como sugere a compleição do Estado Liberal. Tais classes sociais e grupos são aproximados 

economicamente – em face do viés social e interventor que adquire a atuação do Poder 
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Público -, evidenciando a primazia dos interesses da coletividade sobre os interesses 

estritamente individuais. Diante disso, o desenho institucional é a preocupação do Estado com 

a efetiva transformação da realidade pelo processo civil, veículo de legitimação do novel 

sistema, o que repercute diretamente numa nova concepção de processo. 

Destaque-se, quanto a essa nova fase, identificada com o contexto inicial do 

constitucionalismo contemporâneo previamente exposto, a influência da doutrina italiana de 

Vittorio Denti e Mauro Cappelletti e sua respectiva ideia de acesso à justiça, exemplo angular 

da compreensão de atuação do Estado no incipiente Constitucionalismo Contemporâneo. 

Além disso, faziam parte do contexto do Estado Social Democrático de Direito já a 

concepção de promoção da dignidade da pessoa humana, no mesmo bojo em que a nova 

estrutura estatal celebrou a força normativa dos princípios, que foram expressamente 

consagrados no texto constitucional e admitidos enquanto superiores na hierarquia de normas. 

Nesse passo, dois importantes princípios processuais ganharam conformação e 

envergadura paradigmática: efetividade da tutela jurisdicional e a instrumentalidade do 

processo, os quais passaram a reger os movimentos da ciência processual desde então. 

Esse grande espaço conferido pelo Estado aos princípios e as múltiplas funções por 

estes assumidas tiveram como conseqüência a modificação da atividade de legislação, bem 

como da exegese e aplicação das leis. Dessa feita, não somente se passava a pensar a 

elaboração de leis processuais sob um novo viés, garantístico-instrumental, como também se 

conferia ao magistrado uma liberdade inédita na conformação e aplicação das leis já 

existentes.  

Essa liberdade é bem sinalizada pelo próprio legislador na medida em que contempla 

nas normas infraconstitucionais os conceitos jurídicos indeterminados, as cláusulas gerais ou, 

ainda, os standarts jurídicos, de vultoso interesse para o presente trabalho, porquanto já 

trabalhado de maneira aplicada no processo mais à frente. Entre eles citamos “ordem 

pública”, “liquidez e certeza”, dentre outros bastante conhecidos, que serão preenchidos pelo 

magistrado a cada caso, inevitavelmente, com suas próprias regras de experiência e conceitos 

morais, o que lhe confere ampla margem de discricionariedade, o que será adequadamente 

trabalhado mais à frente. Influência patentemente Moderna no quesito da subjetividade. Mas, 

também, racionalizada com técnicas tais como a proporcionalidade, herança interessante da 

Modernidade, e a concepção de linguagem e de intersubjetividade reforçadas pela pós-

modernidade.  

Os contornos dessa fase por que passa a ciência processual, comprometida com a 

instrumentalidade e efetividade do processo, identificam-se com a terceira fase apurada por 
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Cândido Dinamarco, a saber, instrumental ou teleológica, ou ainda instrumentalismo 

processual, trabalhada logo à frente, juntamente com todas as suas implicações.
268

 

Conforme já apresentado anteriormente, a mais importante divergência doutrinária 

atual no seio da teoria geral do processo – no que atine ao processo civil – consiste na 

admissão da vigência de uma fase metodológica, posterior ao instrumentalismo. 

A quarta fase metodológica da província processual civil, a depender de seu 

conteúdo, pode significar a absorção, pelo processo, de grande parte das contribuições 

trazidas pela hermenêutica e pela filosofia da linguagem à teoria do direito – mais 

especificamente, quanto ao presente trabalho, a teoria geral do processo. 

Isso porque, consoante será visto logo a frente, a fase instrumentalista do processo, 

por sua vez, está intimamente ligada a uma concepção metafísica e seu respectivo paradigma 

subjetivista do conhecimento. 

Quanto à proposição da existência dessa quarta fase, existem correntes que serão 

apresentadas as quais se afiliam a embasamentos teórico-filosóficos simpáticos ao paradigma 

da intersubjetividade ou minimamente ao rompimento com a metafísica. 

É importante registrar que existe quem admita a existência de cinco fases 

metodológicas do processo, isso em decorrência da subdivisão da fase sincrética, inicial – 

apresentada anteriormente -, em praxista e procedimentalista, ou de considerar a segunda fase 

ainda sincrética, destacando-se a existência, no século XIX, de um pensamento positivista a 

dominar as ações do Estado, pensamento sustentado, aparentemente, por Carlos Alberto 

Álvaro de Oliveira.
269

 Mas, como se percebe, não há maiores alterações na apreensão e 

tradução da realidade, das fases relativas à relação do Estado com o cidadão, apenas 

modificações em nomenclaturas. Porquanto será considerado, por questões de precisão 

terminológica e organização de raciocínio, a admissão de uma quarta fase do processo como 

sendo qualquer divergência ante à fase instrumentalista. 
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Geograficamente, essa corresponde à corrente paulista de processo. Esta visão, a qual 

possui, sobretudo historicamente, maior quantidade de adeptos, possui seu embasamento 

teórico sobre a doutrina de Enrico Tullio Liebman, processualista italiano nascido no início do 

Século XX e influenciado, por sua vez, por processualistas italianos, alemães e austríacos de 

meados do século XIX e início do século XX, portanto em um contexto diferente do cenário 

cultural brasileiro,
270

 conforme já destacado em linhas anteriores ao se diferenciarem os países 

de “democracia capitalista” recente, molde no qual se encaixa o Brasil e não os países 

europeus dos quais colhe seus referenciais teóricos. 

No Brasil, seu expoente é o processualista Cândido Rangel Dinamarco, o qual 

verdadeiramente conferiu o nome à presente escola por meio de sua obra “A 

instrumentalidade do processo”.  

O próprio Dinamarco, acerca da Escola Paulista de Processo, afirma: 

 

Quando se fala na Escola Processual de São Paulo, que verdadeiramente 

constitui hoje uma linha metodológica brasileira em direito processual, as 

lembranças convergem àquele que, durante os anos difíceis da Segunda 

Guerra, veio a trazer ao Brasil e aqui soube conduzir um movimento de 

atualização de nossa processualística, segundo os princípios jurídico-

científicos revelados na revolução operada a partir da obra de Oskar Von 

Bullow e ao longo das históricas lições de Giuseppe Chiovenda.
271

 

 

O instrumentalismo processual consiste em uma evolução posterior à fase 

metodológica autônoma do processo, primando sua proposição pelo sincretismo, pelo que 

também é conhecido como fase sincrética, propondo-se sincretismo entre o direito material e 

o direito processual, reconhecendo este como um instrumento a serviço do direito material, 

para onde corre, aparentemente, toda a substância dos direitos fundamentais. 

É compreendido como subproduto direto do ambiente gestado no Estado Social 

Democrático de Direito, contexto em que atualmente nos encontramos segundo a 

compreensão da doutrina instrumentalista, podendo-se afirmar que, por esse contexto, 

promove uma aguda sobrepujação desse proceder rígido em um futuro próximo, já 

vivenciado, inclusive, em alguns aspectos, a exemplo das reformas processuais, cujo 

tratamento mais próprio merece ser conferido no tópico subsequente. 

A corrente Paulista embasa sua proposição de instrumentalização do processo na 

necessidade de responder às particularidades dos direitos, que antes eram tratados todos numa 
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vala comum, contudo, no presente e com a reeticização do direito, são mais atentamente 

enxergados. 

Um representante de outra corrente, crítica desta e logo adiante estudada, reconhece 

a mesma necessidade, ao afirmar: 

 

A preocupação com a tutela dos “nuovi diritti”, oriundos da dimensão 

acumulativa dos direitos fundamentais, impôs uma tarefa nada desprezível 

(...) à processualística: pensar técnicas processuais e tutelas jurisdicionais 

compatíveis com as especificidades desses novos direitos (...). Nessa quadra, 

paradigmático se oferece o caso do direito ambiental, haja vista os princípios 

da precaução e da prevenção que o cercam por todos os lados, tornando 

evidente a inadequação de um modelo processual pensado para relações do 

tipo débito-crédito, próprias do Estado (europeu) Oitocentista, repressivo e 

individualista.
272

 

 

Esse fenômeno, de adequabilidade das tutelas, é conhecido como “tutela jurisdicional 

diferenciada”, termo que compôs o título de uma tese de doutoramento de autoria de Rogério 

Munhoz Soares.
273

 Portanto, a maior contribuição da corrente instrumentalista consiste no 

deslocamento do centro metodológico da teoria processual, do processo para a tutela dos 

direitos. Levantam a “bandeira da efetividade do processo”, portanto, os instrumentalistas.
274

 

A orientação teleológica e a concepção instrumentalista do processo atuais, 

embasadas no princípio da efetividade e no processo civil de resultados, por se voltarem para 

a realidade material, acabaram redescobrindo a tutela diferenciada, presente em instrumentos 

do direito antigo como meio para consecução da “tutela adequada”.
275

 Diante disso, tratam os 

processualistas dessa corrente, ao lado de outros processualistas identificados com o 

formalismo-valorativo adiante trabalhado, do princípio da adequação, adaptabilidade, 

elasticidade ou, ainda, plasticidade, o qual, nas palavras de Álvaro de Oliveira em referência 

às lições de Galeno Lacerda: “a adequação apresenta-se sob o aspecto subjetivo, objetivo e 

teleológico, os quais, como fatores de adaptação, devem funcionar de modo simultâneo, para 

que o processo alcance o máximo de eficiência”. Continua o primeiro jurista mencionado: 
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Feição relevante adquire ainda a adequação teleológica, a interferir tanto na 

adaptação do procedimento às diversas funções da jurisdição quanto nos ritos 

internos a cada um dos processos. Aliás, a existência de regras especiais para 

determinados procedimentos, em função da relação jurídica substancial 

submetida à apreciação do órgão jurisdicional, revela exatamente a 

necessidade de adequação do processo ao direito material. 

Nesse quadro pode ser alinhado o fenômeno da sumarização do processo – 

adequando-se à rapidez.
276  

 

Para José Roberto dos Santos Bedaque, muitas vezes, a menor ou maior 

complexidade do litígio exige sejam tomadas providências diferentes, a fim de se obter o 

resultado do processo.
277

Assim, além de se expandir a adoção da técnica da especialização 

procedimental, com procedimentos de cognição exauriente elaborados em função das 

especificidades da relação de direito material, ganhou notoriedade no campo da tutela 

diferenciada a sumarização procedimental, seja motivada pela necessidade de se conferir 

urgência ao processamento do feito, seja pela dispensabilidade de uma extensão maior do 

procedimento, por questões ligadas à visibilidade do direito discutido, e isso por soluções 

voltadas para a economia processual, sob o discurso da garantia do acesso à justiça, tão 

fundamental quanto os valores do contraditório e ampla defesa do Estado liberal. Dessarte, a 

sumarização do procedimento ganha expressão nas tutelas de urgência, cautelar e satisfativa, 

com ordem crescente de intensidade e, mais ainda, na tutela da evidência, reforçada na novel 

legislação processual, como visto mais à frente. 

É interessante observar que as tutelas acima mencionadas focam sua aplicabilidade 

na cognição do magistrado, valendo salientar a conexão que a só denominação isso possui 

com a filosofia da consciência ou teoria do conhecimento. O referencial para a delimitação da 

forma de tutela a receber classificação no processo de conhecimento estaria, em princípio, 
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unicamente na atividade do magistrado, sejam elas técnicas de sumarização no procedimento 

ordinário ou especialização, nos procedimentos especiais. No tocante ao cumprimento da 

sentença ou processo de execução – que não dizem mais respeito à reconstituição dos fatos 

para solução da lide -, também se pode falar em tutela diferenciada, contudo de acordo com o 

poder de concretização do direito, já discutido e vindo à tona, conferido ao aplicador da lei, o 

magistrado. Nesse sentido, pode-se falar de provimentos declaratórios, constitutivos, 

condenatórios, mandamentais e executivos lato sensu. Outrossim, é possível citar outras 

providências do legislador no sentido da agilização na prestação jurisdicional, que não estão 

necessariamente conexas com a alteração da atividade cognitiva do juiz, podendo ser 

lembrados institutos como o da denunciação da lide, a técnica da execução provisória e dos 

títulos executivos extrajudiciais, os quais dispensam a atividade cognitiva da jurisdição. 

Noticia Marinoni que as grandes técnicas de construção de procedimentos 

diferenciados atuam, naturalmente, na adaptação da atividade cognitiva do Estado-juiz, o que 

nos remete a um dos sinais de institucionalização do paradigma da filosofia da consciência. 
278

 

Contudo, desde já se pode afirmar que, como é o legislador que elege quais as técnicas, ao 

menos a segurança jurídica ante aos casos em que isso ocorre resta resguardada. O que pode 

afligir é quando ocorra uma imprecisão no tocante a essa flexibilização no procedimento, 

como ser aventado na tutela da evidência, à frente trabalhada sob esse viés. 

A faceta positiva do instrumentalismo consiste em, no plano normativo, a 

Constituição Federal de 1988 haver elencado expressamente um rol de direitos e garantias 

processuais fundamentais, dirigidas ao cidadão, bem como reestruturou, principalmente 

através da Emenda Constitucional n. 45, de 2004, as bases do Poder Judiciário, seguindo a 

ideia de que a evolução da prestação jurisdicional não depende tão somente de modificações 

nas técnicas processuais, o que não operará plenamente sem o auxílio dos demais fatores 

fundamentais. Nesse sentido, estabeleceram-se, em nível constitucional, meios processuais 

para a garantia dos direitos proclamados, dentre os quais se destacam o mandado de segurança 

individual e coletivo, a ação civil pública, a ação direta de inconstitucionalidade e a 

implantação dos juizados especiais cíveis e criminais. 

Especificamente quanto à evolução da técnica processual civil de garantia de 

direitos, frise-se, no contexto da força normativa dos princípios, que, além dos próprios 

princípios constitucionais da isonomia, do devido processo legal - contraditório e ampla 

defesa -, da razoável duração do processo, todos imediatamente aplicáveis aos procedimentos 
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– dado, inclusive, o teor do art. 5º, §2º, da Constituição Federal -, o legislador 

infraconstitucional inseriu conceitos jurídicos indeterminados, sinalizando para uma maior 

liberdade de conformação do operador do direito, bem como editou regras que seguiram a 

ideia da tutela diferenciada como caminho para a aproximação da tutela jurisdicional eficaz, 

consoante se destaca em tópico posterior. Como já se viu, a tutela diferenciada em princípio, 

desde que previstos os seus caminhos pelo legislador – e não contemplem uma redução 

prejudicial ao desenvolvimento da ação comunicativa entre as partes, pode ser prevista no 

ordenamento sem grandes estranhamentos. 

Contudo, como faceta relativamente duvidosa do mesmo fenômeno que impulsiona a 

movimentação pela efetividade e instrumentalidade do processo com modificações 

constitucionais e legislativas, está a inserção dos conceitos jurídicos indeterminados ao largo 

do ordenamento jurídico. Percebe-se que a lógica instrumentalista, em mais um momento, 

pode não fugir à promoção da ótica da subjetividade que era promovida pela lógica 

metafísica, em que o conhecimento era associado à existência de uma verdade, a qual deveria 

ser descoberta, como já tivemos oportunidade de desenvolver em item anterior e ao qual 

remetemos o leitor.
279

 Essa discricionariedade do juiz é embasada, sobretudo, no princípio do 

livre convencimento motivado, tendo sua operacionalização, conforme acabou de ser 

mencionado, com o contexto de reformas legislativas e constitucionais que favorecem e 

incentivam a liberdade conformativa do julgador. Da forma como sugerido pela proposta 

instrumentalista, tal discricionariedade pode chegar ao patamar de ativismo judicial sugerido 

por alguns doutrinadores, a exemplo de Lênio Streck e demais pesquisadores formados no 

mesmo ambiente acadêmico. 

Esse consiste no risco da subjetividade metafísica levada às últimas consequências: o 

risco de se incorrer no ativismo judicial. 

É interessante observar que Dinamarco, em sua principal obra confeccionada na 

sustentação de uma visão instrumentalista, faz uma referência à metafísica, como segue: 

 

(...) Não se justifica mais a clássica postura metafísica consistente nas 

investigações conceituais destituídas de endereçamento teleológico. Insistir 

na autonomia do direito processual constitui, hoje, como que preocupar-se o 

físico com a demonstração da divisibilidade do átomo.
280
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Contudo, essa referência que o autor faz é à separação cartesiana que propõe a 

metafísica, por ser essa última profundamente influenciada pela matemática, conforme já 

trabalhado em item anterior. A própria orientação teleológica que prega a corrente 

instrumentalista, de tutela adequada dos direitos inspirada na discricionariedade aguda em 

certos contornos da legislação, se comunica muito proximamente com a concepção metafísica 

do conhecimento, que admite uma cognição internalizada pelo juiz em busca de uma verdade 

imanente à situação julgada. O ativismo judicial, consoante aduz Cândido Rangel Dinamarco, 

consiste em uma “postura participativa” do julgador, assumindo a condução do processo, 

indeferindo pedidos manifestamente infundados e protelatórios, determinando a produção de 

provas etc. É decorrente do reconhecimento da necessidade de haver uma iluminação do 

julgador pelos “aspectos sócio-econômicos e políticos”, não apenas jurídicos, que serão 

conseqüência de suas decisões. Isso é um retorno à lógica “solipsista” de decisão.
281

 

Quanto ao restante do atual diploma processual civil, promulgado em 1973, possui, 

como um de seus elaboradores – presidente da comissão de elaboração do respectivo 

anteprojeto - o brasileiro Alfredo Buzaid, discípulo direto de Liebman e de seu referencial 

teórico. De acordo com Cândido Rangel Dinamarco: 

 

(...) soube Liebman também assimilar a cultura de nossos antepassados 

brasileiros e lusitanos, para imprimir a seus escritos e lições o cunho de uma 

extrema fidelidade às tradições do direito deste país; quem hoje se dedica ao 

estudo do direito processual no Brasil recebe lições que são o amálgama feliz 

da elaboração dos institutos luso-brasileiros à luz dos mais prestigiosos 

progressos da ciência processual europeia. Por isso é que legitimamente vem 

Liebman sendo proclamado como o pai da Escola Processual de São 

Paulo.
282

 

 

O Código de Processo Civil de 1973, vigente nos dias atuais, foi inicialmente 

pensado sob influência das idéias de Carnelutti, essas absorvidas por Liebman, no sentido de 
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compreensão da lide enquanto pretensão resistida, bem assim da satisfação do direito somente 

mediante uma cognição plena e exauriente, refletindo um código muito mais sancionador do 

que preventivo. Atualmente, porém, vêm sendo promovidas reformas que, num contexto de 

protagonismo do Poder Judiciário, tentam adaptar as suas disposições à concepção 

propriamente instrumentalista, reformas da natureza da efetuada pela legislação que 

introduziu antecipação de tutela e especificamente a tutela da evidência, como visto a seguir. 

As reformas são combatidas por muitos, que alegam a excessiva concentração de poderes nas 

mãos dos juízes. 

A escola instrumentalista, que se compreende fase atual e produto direto do Estado 

Social e Democrático de Direito, efetua diversas propostas de alteração dos institutos 

processuais, a exemplo da reforma processual implantadora das tutelas antecipatórias e 

inibitórias, feita em 1994 no antigo diploma processual e absorvido pelo atual diploma 

processual, época em que primeiro se mencionou doutrinariamente o instituto da tutela da 

evidência, consoante será tratado em momento próprio mais adiante. 

Como afirma Lênio Luiz Streck, a mescla atípica de tradições jurídicas no país tem 

no processo civil um exemplo de suas consequências negativas para a arquitetura 

democrática. Para o autor, o predomínio de vertentes instrumentalistas do processo no campo 

da teoria processual produziu um tipo intrigante de sincretismo de tradições. Reporta que, ao 

mesmo tempo em que a corrente prega a realização do direito material, ela se aproxima das 

teses da Jurisprudência dos Conceitos e, no momento em que coloca a jurisdição como 

epicentro do edifício processual, parece pactuar com as posturas realistas ou do movimento do 

direito livre, cuja base de formatação é a Jurisprudência dos Valores. Em relação à concepção 

do processo como instrumento teleológico cujo fim é determinado por escopos políticos, 

sociais e jurídicos, o aplicador fica encarregado de, solipsisticamente, levá-los à realização. 

Pelo que pergunta o mesmo jurista: 

 

Daí a pergunta: por que, depois de uma intensa luta pela democracia e pelos 

direitos fundamentais, enfim, pela inclusão das conquistas civilizatórias nos 

textos legais-constitucionais, deve(ría)mos continuar a delegar ao juiz a 

apreciação do “direito material em conflito”? Volta-se, sempre, ao lugar do 

começo: o problema da democracia e da (necessária) limitação ao poder. 

Discricionariedades, arbitrariedades, inquisitorialidades, positivismo jurídico: 

tudo está entrelaçado.
283
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É possível perceber, como consequência, um diálogo entre a doutrina 

instrumentalista e o positivismo normativista kelseniano. Isso porque o positivismo 

normativista, à diferença do exegético, propunha uma formulação de norma de aplicação do 

direito por parte do órgão decisório, de modo a que todo o trabalho de construção da norma 

estivesse atribuído unicamente ao juiz, o qual teria o bônus de deter a verdade, bônus esse que 

viria associado ao ônus de deter um conhecimento sobre-humano para emitir uma decisão 

cuja construção estaria atribuída quase que unicamente ao trabalho produzido em seu espírito. 

Essa teoria, como já afirmado, incorria sempre na incompletude e ponto fraco representado 

pela discricionariedade.
284

  

Consoante já referido no início do tópico anterior e já visto em linhas precedentes, as 

correntes do processo que se formaram nos últimos anos possuem uma tendência a negarem a 

predominante no período imediatamente anterior, a saber, a corrente instrumentalista do 

processo, que geograficamente corresponde à corrente Paulista de Processo, apresentada nas 

linhas anteriores. A negativa se baseia, sobretudo, na proposta de uma nova fase metodológica 

para o processo, uma vez que a negativa de aceitação da fase anterior embasada em novas 

propostas – o que acontece em todas as escolas que serão expostas – consiste na delineação de 

uma nova fase.
285

 

É importante se ter em mente, diante das novas proposições, que uma negativa de 

fase antecedente deve ser encarada a título de questionamento construtivo, de acréscimo à 

contribuição anterior, sobretudo quando essa fase anterior celebra objetivos tão nobres quanto 

a doutrina instrumentalista, a qual rompeu com diversas amarras sociais anteriores, no sentido 

de promover valores solidários como a igualdade e a proatividade do magistrado em 

homenagem a uma efetividade da prestação jurisdicional. O que não se pode deixar acontecer 

e tem de ser questionado é o fato de não ser possível se formular uma teoria que idealize algo 

temerário na prática: uma confiança na concentração de poderes, de forma tão aberta, nas 

mãos de um poder operacionalizado por seres humanos e em um contexto complexo de uma 

sociedade de democracia tardia e cultura que acumula episódios de corrupções dos objetivos 

das instituições. O que só complementa a ideia de que nenhuma teoria é autossuficiente, 

sobretudo no âmbito de uma ciência social. 
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Nesse sentido, o alerta de Souto Maior Borges para que “a hostilidade ao passado é 

uma destruição do presente” e “pensar, no fundo abissal de onde brota o pensamento, é rememorar: 

um ato de reconhecimento pelo que de grandioso antes de nós foi pensado”.
286

  

Como já se vem afirmando desde o início da exposição, não se pretende adotar uma 

só teoria, pois teorias não são autossuficientes, sobretudo em um contexto de ciências 

humanas, em que não há objetos ideais identificados com as respectivas teorias, mas sim 

executar uma articulação saudável entre elas, não deixando de observar as contribuições dadas 

por cada uma, contudo considerando o nosso contexto nacional, em que é necessária uma 

aplicação moderada de cada doutrina, sem maiores problemas técnicos – pois não há nada 

mais fora da técnica, em verdade, do que uma adaptação de teoria alienígena, inclusive 

integralmente, a uma realidade local diferente. Portanto, o uso de diversas teorias em prol de 

um equilíbrio peculiar, em face de uma realidade também peculiar, concorre em sensatez com 

a adoção de uma teoria integral. 

Fredie Didier faz interessante observação acerca do assunto: “As críticas são 

indispensáveis. A história do pensamento jurídico costuma desenvolver-se em movimento 

pendular: essas transformações puxam para um lado; as críticas, para o outro; no final do 

“cabo de guerra”, chega-se ao equilíbrio”.
287

 

 Registre-se, desde já, que as escolas adotam, na distinção entre si, diferentes 

ideologias enquanto paradigmas, portanto elegem, cada uma, seu próprio ponto de partida.  

O embasamento filosófico de tais pontos de partida já foi previamente apresentado 

no capítulo que tratou da virada hermenêutico-linguística, porquanto a intenção é 

proporcionar ao leitor maior facilidade de identificar as bases teóricas e transitar entre as 

proposições e críticas de cada escola. Porquanto, no que atine à suposta quarta fase em que já 

adentrou ou em que deve adentrar o direito processual civil, é possível que se esteja diante de 

uma absorção dos paradigmas ideológicos propostos pelos fenômenos que caracterizam a 

virada hermenêutico-linguística. 

Marco Felix Jobim identifica três proposições de uma quarta fase que supere o 

instrumentalismo: o neoinstitucionalismo, identificado com o que denomina de corrente 

Mineira de processo; o “formalismo-valorativo”, identificado com o que denomina de 

corrente Gaúcha de processo e o neoprocessualismo, atribuído a uma passagem mencionada 

pelo processualista Fredie Didier Jr., a qual Jobim não identifica como sendo uma escola 
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autônoma, por razões que não chega a explicitar, mas que são possíveis de antever, como a 

ausência de seguidores ou a ausência de uma linha de raciocínio clara.
288

 

A primeira corrente propositora de uma quarta fase é denominada 

neoinstitucionalismo, a qual apresenta como um dos pontos estruturais de suas proposições o 

referencial teórico habermasiano. Quanto ao neoinstitucionalismo, seu principal propositor é o 

processualista Rosemiro Pereira Leal, o qual explica que: 

 

Na presente etapa histórica que é a do pós-modernismo, isto é, um pós-

mundo posto pelo homem sem pressupostos históricos condicionadores, falar 

em processo como instituição jurídica que (...) contém princípios próprios 

definidos nas garantias do contraditório, da ampla defesa, da isonomia, 

reunidos pelo instituto do devido processo, não é mais uma nomenclatura de 

incontornável precisão como acreditava Couture ao se desfiliar da teoria 

institucional do Processo pela visão do processualista espanhol Jaime Guasp. 

(...) Na pós-modernidade, o conceito de Processo, como instituição, não se 

infere pelas lições de Maurice Hauriou ou dos administrativistas franceses do 

século XIX ou dos processualistas e juristas dos primeiros quartéis do século 

XX, (...), mas pelo grau de autonomia jurídica constitucionalizada a exemplo 

do que se desponta no discurso do nosso texto constitucional, 

fundamentalizada em princípios e institutos de proposição discursiva (...). 

Essas seriam as diretrizes da teoria neo-institucionalista do processo que 

elaborei.
289

 

 

É possível perceber, logo ao final do texto, uma remissão à base teórica da teoria do 

discurso, proposta eminentemente por Jurgen Habermas e trabalhada, ainda que brevemente, 

em linhas anteriores. 

No sentido de atribuição da influência habermasiana à visão neoinstitucionalista do 

processo, Delamar José Volpato Dutra, citado por Marco Felix Jobim, afirma que: 

 

No plano do Direito Processual, em sua matriz neo-institucionalista, 

encontra-se uma proposta teórica consistente que explica como a 

principiologia constitucional do processo (contraditório, ampla defesa e 

isonomia) pode ser entendida como assecuratória dessas condições de 

legitimidade decisória, explicando como o princípio do discurso pode ser 

institucionalizado (princípio da democracia).
290

 

 

André Cordeiro Leal, referencial dessa corrente e o qual claramente nega a fase 

instrumentalista a começar pelo título da obra “Instrumentalidade do processo em crise”, 

afirma que: 
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A forma de tornar possível a legitimidade permanente do direito se dará 

mediante a institucionalização jurídica das condições para a ação 

comunicativa (ou, como quer Habermas, as condições pragmáticas do 

discurso), ou seja, através do estabelecimento de normas jurídicas por via das 

quais se permita uma constante participação dos destinatários das normas 

jurídicas por via das quais se permita uma constante participação dos 

destinatários das normas na produção normativa, afastando, assim, a 

contingência de decisões arbitrárias ou que determinem o retorno continuado 

à autopoiesis.
291

 

 

Em verdade, nota-se que a corrente mineira do processo bebe da fonte da doutrina 

gaúcha de filosofia da linguagem, o que podemos perceber até mesmo das parcerias 

acadêmicas que realizam entre si, a exemplo de publicações coletivas provenientes da Escola 

Mineira em que o doutrinador Lênio Luiz Streck apresenta suas visões. O próprio Lênio Luiz 

Streck se comunica com o mineiro Marcelo Cattoni, mencionando-o em sua obra. 

Quanto às críticas possíveis de serem feitas, uma delas é apresentada por Marco 

Felix Jobim, quando afirma que a fase, embora interessante para estudo, não se mostra 

propensa a pensar o processo brasileiro. Isso porque a complexidade da teoria habermasiana 

traz dificuldades não só ao seu entendimento, já que os magistrados não possuem uma 

formação mais profunda na filosofia de Habermas - senão uma formação mais dogmática -, 

mas também à sua aplicação, pois se trata, na realidade brasileira, de dezenas de milhares de 

processos atribuídos a um só magistrado, sendo, na consideração de Jobim, impossível que se 

aplique uma teoria complexa do discurso em cada um dos processos que deve sentenciar.
292

 

A segunda corrente que pode ser entendida como propositiva de uma quarta fase é 

originada, como identifica Marco Felix Jobim, dos estudos realizados no programa de pós-

graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo defendida 

expressamente pelo processualista gaúcho Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, formado na 

doutrina do processualista Ovídio Araújo Baptista da Silva.
293

 Como registra ainda Jobim, 

alunos de outras universidade gaúchas, como a Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, vêm aderindo também a tal escola.
 294
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Em sua obra, Carlos Alberto Álvaro de Oliveira identifica a criação do termo 

formalismo-valorativo quando de um diálogo com seu então aluno Daniel Mitidiero. É 

importante mencionar que Álvaro de Oliveira já fora citado no presente trabalho quando se 

mencionou a plasticidade das tutelas diferenciadas, sendo ele partidário dessa flexibilidade, 

desde que, consoante já registrado, prevista pelo legislador. Isso porque, como identifica 

Hermes Zanetti Junior em sua tese doutoral, o paradigma do formalismo valorativo consiste 

em um resgate da dimensão tópico-problemática para o direito e da compreensão do processo 

como direito fundamental, ou seja, vendo-se na forma sua capacidade emancipatória e sua 

vinculação aos valores constitucionais como garantia da liberdade. 

Em nível de ilustração da proposta do formalismo-valorativo, Daniel Mitidiero 

defende a inconstitucionalidade do julgamento antecipado em caso de manifesta 

improcedência do pedido, partindo da ideia do processo como um “actum trium personarum”, 

por ser democrático, cooperativo e permeado pelo contraditório, entendido esse último como 

um direito fundamental atribuível a demandante e a demandado. Dessa maneira, a forma dada 

ao rito processual é vista como serviente direta ao direito fundamental que ele próprio 

constitui – devido processo legal, mais propriamente seu sucedâneo, o contraditório -, sendo 

analisada de maneira tópica, ou seja, se um determinado formato do procedimento compensa 

sua própria existência. No caso do julgamento sumário por manifesta improcedência, apesar 

de o dispositivo possuir por desiderato racionalizar o serviço judiciário, tornando 

hipoteticamente mais eficiente, o formalismo valorativo o rejeita a partir do momento em que 

percebe ser essa “efetividade virtuosa” apenas aparente, mas sim se identifique com a 

“efetividade perniciosa”, ambos termos utilizados por Carlos Alberto Álvaro de Oliveira em 

sua obra com título já citado em linhas anteriores. A efetividade perniciosa, no dizer de ambos 

os doutrinadores, encontrar-se-ia em amplo conflito com os direitos fundamentais encartados 

em nosso formalismo processual. Afirma Daniel Mitidiero: 

 

Substitui-se, em suma, a acertada combinação de uma legitimação material e 

processual das decisões judiciais por uma questionável legitimação pela 

eficiência do aparato judiciário, que, de seu turno, pode facilmente 

desembocar na supressão do caráter axiológico e ético do processo e de sua 

vocação para ponto de confluência de direitos fundamentais. (...) Com efeito, 

seria menos desastroso tivesse o legislador aludido a súmulas de 

jurisprudência dos Tribunais Superiores, à jurisprudência desses Tribunais ou 

mesmo dos Tribunais de Apelação no lugar de sentenças de primeiro grau, 

dada a ampla revisibilidade a que essas se encontram sujeitas no direito 

brasileiro.
295
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E é nesse momento, quando se identifica um pretexto por parte do legislador de 

supostamente sufocar o caráter dialético do processo, que entram em colisão as escolas 

instrumentalista, com seu discurso flexibilizador de procedimentos, partidária de um maior 

ativismo subjetivista por parte de um eventual aplicador hercúleo da norma - e eminente 

influenciadora do instituto processual em discussão -, e a presente escola, que enxerga o 

fenômeno processual topicamente, portanto não de maneira global e com conceitos genéricos 

sobre a atuação do Estado, sempre questionando inicialmente e pondo em análise determinado 

instituto. 

Isso também ocorre no mandado de segurança, rica fonte de normas que podem ser 

percebidas como um franco abuso ao contraditório de parte do cidadão e em favor do Poder 

Público em juízo, a exemplo das limitações de concessão de liminares, da limitação da 

atuação do Ministério Público e a insistente permanência da suspensão de segurança como 

opção do Estado no processo. Tais reflexões abrem as portas da semiologia do poder, 

consoante tópico dedicado a tanto a seguir. 

Pela proximidade geográfica das pesquisas, é possível especular que a doutrina 

previamente exposta e encabeçada por Lênio Luiz Streck, também gestada no Rio Grande do 

Sul e a qual propõe franco combate às tendências eventualmente ativistas do processo, seja 

fonte de colheita, ao menos no nascedouro do referencial teórico, da presente doutrina 

formalista-valorativa, ora estudada. De qualquer forma, perceba-se, nesse mister, que existe, 

em ambas as doutrinas mencionadas, uma proposta de leitura do direito a partir do 

afastamento da visão subjetivista encabeçada pela metafísica e aproximação de uma 

intersubjetividade ou combinação com o objetivismo. 

Como representante de uma terceira possível proposta de quarta fase, oportuno 

mencionar que o processualista Fredie Didier Jr. efetua um reconhecimento de grande 

importância antes de iniciar propriamente as contribuições de sua proposta metodológica, ao 

registrar que “Isso não significa que devam ser desprezadas as ‘velhas’ construções da ciência 

jurídica, tão ou mais imprescindíveis para a correta compreensão do fenômeno processual”.
296

 

Menciona em exemplo à sua proposição, em seguida, aforismo de Carlos Cossio, quando 

propõe que se enxergue “para além de kelsen, sem sair de Kelsen”. Assim, reconhece a 

existência de três fases anteriores àquela como propõe se enxergar a teoria do processo, sendo 

as três fases precedentes identificadas por ele como “praxismo ou sincretismo”, 
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“processualismo” e “instrumentalismo”, contudo propõe uma quarta fase, por entender que a 

ciência “teve de avançar, e avançou”.
297

 

Identificando como contexto da proposta o fenômeno que denomina 

neoconstitucionalismo, Fredie Didier Junior apresenta suas respectivas características, que sob 

sua ótica seriam: “reconhecimento da força normativa da Constituição”, à qual se admite 

eficácia imediata e independente; “desenvolvimento da teoria dos princípios, de modo a 

reconhecer-lhes eficácia normativa”; “transformação da hermenêutica jurídica, com o 

reconhecimento do papel criativo e normativo da atividade jurisdicional”, expandindo-se a 

técnica das cláusulas gerais e consagrando-se as máximas de razoabilidade e 

proporcionalidade na aplicação da norma; “expansão e consagração dos direitos 

fundamentais”, que impõem ao direito um conteúdo ético mínimo que respeite a dignidade da 

pessoa humana.
298

 

Diante da terceira característica mencionada, atente-se para que o doutrinador, que 

não faz parte da escola instrumentalista, reconhece num fenômeno maior, atribuído à 

Constituição, as causas da abertura de espaço para a liberdade de conformação pelo órgão 

julgador, que é justamente a característica atribuída à escola instrumentalista. Isso significa 

que reconhece o motivo de ser da proposta da Escola Paulista. 

A proposta neoprocessualista, finalmente, sem maior conclusividade, entende por 

uma revisão das categorias processuais, utilizando-se, como referencial teórico, do respeito 

aos diretos fundamentais ressignificados nessa nova ordem. 

É oportuno registrar que Didier, ao ressaltar a existência de uma nova fase no 

processo civil, menciona que alguns a podem denominar “formalismo-valorativo”, pelo que se 

nota uma simpatia em torno da proposta exposta em tópico anterior, sobretudo pela afirmativa 

que faz: 
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Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), sob a liderança de 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, costuma-se denominar esta fase do 

desenvolvimento do direito processual de formalismo-valorativo,  exatamente 

para destacar a importância que se deve dar aos valores constitucionalmente 

protegidos na pauta de direitos fundamentais na construção e aplicação do 

formalismo processual. As premissas deste pensamento são exatamente as 

mesmas do chamado Neoprocessualismo, que, aliás, já foi considerado um 

formalismo ético, na feliz expressão de RODRÍGUEZ URIBES. Embora seja 

correto afirmar que se trate de uma construção teórica que nasce no contexto 

histórico do Neoconstitucionalismo, o formalismo-valorativo pauta-se, 

também, no reforço dos aspectos éticos do processo, com especial destaque 

para a afirmação do princípio da cooperação (...), que é decorrência dos 

princípios do devido processo legal e da boa-fé processual. Agrega-se, aqui, o 

aspecto da moralidade, tão caro a boa parte dos pensadores 

“neoconstitucionalistas”.299 

 

  

Isso é o que faz, a exemplo do próprio Didier, o processualista Luiz Guilherme 

Marinoni, ao repensar as categorias conceituais fundamentais do direito processual – ação, 

jurisdição e processo, conceitos elaborados em contexto distinto e superado -, dessa vez sob a 

ótica do neoconstitucionalismo, ou, como preferimos denominar, constitucionalismo 

contemporâneo. 

Registra Fredie Didier que o trabalho do jurista acima transcrito consiste num dos 

livros-símbolo dessa nova fase. 

No tocante à referência feita à proposta formalista-valorativa, observa Marco Felix 

Jobim não parecerem se tratar da mesma fase, embora utilizem o marco da aplicabilidade 

imediata das normas de direito fundamental. Isso porque, enquanto o formalismo-valorativo 

claramente elenca os paradigmas da efetividade e da segurança jurídica, o neoprocessualismo 

na escolheria princípios como referenciais aos demais, senão consideraria todos iguais, na 

busca de um processo mais justo. 

Há, ainda, a corrente procedimentalista brasileira, como afirma Álvaro Ricardo de 

Souza Cruz, procura trabalhar o sistema jurídico a partir das reflexões frakfurtianas - obras de 

Karl Otto Apel e Jürgen Habermas sobre a superação do conceito epistemológico de verdade 

– esta última favorável ao positivismo e neoliberalismo, aceitação das instituições 

“respeitosamente”, no dizer de Lênio Luiz Streck citado pelo autor brasileiro já 

mencionado.
300
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Registre-se que já foi possível perceber a absorção, ainda que parcial, dos influxos 

filosóficos que acabaram chegando de outras culturas à nossa peculiar, abrangidos aí nosso 

formato político, social e econômico, esse definido apressadamente como uma “democracia 

capitalista tardia”. Assim, verificou-se a absorção do subjetivismo metafísico pela doutrina 

instrumentalista e Escola Paulista – e a disputa, nesse meio tempo, entre o objetivismo e o 

subjetivismo no ambiente do positivismo; a absorção da proposta intersubjetiva pela corrente 

originada por processualista mineiros afeta à doutrina habermasiana; a crítica tópica à 

subjetividade e ponderação tópica entre essa subjetividade e a intersubjetividade feita pela 

corrente do formalismo-valorativo e pelo “neoprocessualismo”, simpática à ótica tópica do 

formalismo-valorativo, por sugerir uma revisão das categorias processuais. 

Contudo, ainda se sustenta o propósito firme do trabalho de encarar a quarta fase 

metodológica do processo civil como oportunidade de ser caudatária das propostas de 

mudança paradigmática, no sentido mais completo que permita uma apertada proposta 

dissertativa. O ideal, com efeito, seria a formação de uma escola processual completamente 

voltada a esmiuçar, tópico a tópico, a realidade atual e historicamente constituída do Brasil.. 

No entanto, por ora, a combinação de propostas de todas as correntes, inclusive da 

Paulista, de viés instrumentalista, equilibram-se entre si, pois enquanto essa última prima pela 

efetividade da tutela embasada no livre convencimento motivado e liberdade de conformação 

- como de fato a lei já operacionaliza -, a outra defende uma efetividade da prestação 

jurisdicional no sentido de observar a segurança jurídica como referencial, primando pela 

construção de uma dialética típica do discurso e favorecedora da discursividade. Em meio às 

duas polarizações, ainda se tem aquelas que se propõem a enxergar o problema de maneira a 

analisar topicamente o caso ou simplesmente pôr abaixo e esmiuçar os conceitos novamente, 

sob a ótica do constitucionalismo contemporâneo. Essa última está mais próxima do que seria 

adequado para a realidade brasileira. Mas não é a única que possui proposta defensável, nem 

por isso hão de se afastar a contribuição das demais. 

A combinação de todas as escolas, sustente-se, não significa uma indecisão teórica, 

senão uma proclamação da cláusula pétrea que prevê a harmonia entre os poderes. Perceba-se 

que, sobretudo as escolas polarizadoras, acima mencionadas, estão cada uma delas 

resguardando, mais agudamente, a função principal de um dos poderes, sendo ambos, por 

óbvio, indispensáveis, requisito básico, à manutenção de um Estado Democrático de Direito. 

O mister, aqui, contudo, é não contribuir para que se faça um raciocínio inversor de 

lógica. Reformar-se ou refazer-se integralmente - como é o caso do anteprojeto de Código de 

Processo Civil -, um determinado sistema jurídico por causa outra que se sobreponha às 



173 
 

expectativas peculiares de seu tecido social, mas ao contrário para tentar contornar problemas 

criados já pela ineficiência do Estado – como acelerar procedimentos em função da 

acumulação de processos pela pouca quantidade de magistrados ou má administração da 

Justiça, ou sem buscar uma reeducação da população -, é atacar o problema errado e se 

distanciar de uma solução lógica. 
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4.2 A PRIMEIRA HERANÇA: PROCESSO E A SEMIOLOGIA DO PODER (VERSUS A 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO) 

 

 

Percebeu-se que os principais problemas do direito ante à linguagem perpassam por 

um ambiente processual: a produção, pelo Poder Legislativo, de normas processuais 

potencialmente responsórias aos fatores reais de poder em favorecimento a grupos 

econômicos e ao próprio Estado, como primeira herança da linguagem, da semiologia do 

poder, aplicada ao processo; a lida, pelo Poder Judiciário, com a incompletude do direito, 

como segunda herança da linguagem ante ao processo a ser vista. Tanto que ambas as 

problemáticas, de um modo ou de outro, de tão recorrentes, foram contempladas pelo novel 

diploma processual civil brasileiro. 

No presente tópico, a intenção principal é trabalhar o produto proveniente do Poder 

Legislativo, as normas de caráter geral e abstrato em matéria processual e analisá-las sob a 

perspectiva da semiologia do poder, ou seja, investigando se estão sendo utilizadas de modo 

falacioso, ilusório, ante a população. Isso sobretudo ante à propagação da existência de um 

possível novel paradigma no direito processual, que é a constitucionalização do processo. 

Consoante já referido anteriormente de forma anunciadora, uma especulação detida 

da manifestação linguística em forma de instituto jurídico positivado – especificamente, no 

caso do processo, os produtos do processo emanados do Estado - pode informar muito sobre a 

situação ideológica de uma sociedade e de um determinado regime estatal – diz-se regime no 

sentido de governo, de relação do Estado com seus cidadãos. Recorde-se que, nesse mister, 

analisa-se o contexto que está por trás da confecção do instituto jurídico. Investiga-se, 

ademais, se aqui há de fato um rompimento com o paradigma unicamente subjetivista e 

combinando ambos, em função da sua complementaridade defendida por Habermas e do 

ecletismo teórico - que se busca defender desde o início do trabalho -, o qual ganhou papel de 

destaque no atual modelo de Estado Democrático de Direito. 

Reiterando-se o dito acima, com a finalidade de organizar e evidenciar as 

proposições feitas, registre-se que há dois objetivos iniciais na presente abordagem do 

instituto jurídico processual: identificar se há, de fato, uma relação Estado-cidadão típica das 

democracias recentes por meio da análise do texto, da manifestação do instituto jurídico 

positivado, e avaliar a aplicação da norma, voltando-se, ambas as análises, para os referenciais 

teóricos da “virada” hermenêutico-linguística. Por fim, como consequência e ponto principal 

dos objetivos específicos da pesquisa, vem o terceiro objetivo: pretende-se utilizar esse 

modelo de análise para os demais institutos jurídicos de outras províncias jurídicas, com o 
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objetivo de que também sejam questionados e evoluam, ainda que de maneira divergente,  

mas tomando como esboço ou ponto de partida os referenciais teóricos das ditas “viradas 

metodológicas”. Assim, a análise crítica desse instituto, à luz das teorias que vêm surtindo 

resultados práticos positivos há anos em alguns países, pode apontar um modelo de caminho a 

seguir para as melhorias desse instituto com as demais províncias jurídicas. 

O direito processual é uma das províncias jurídicas que mais carece de 

esclarecimentos acerca de sua técnica, uma vez que trabalha com a necessidade de fornecer 

diretrizes precisas para o movimento isonômico da máquina judiciária do Estado, bem assim 

as suas auxiliares igualmente importantes, ao mesmo tempo em que tenta, como sua rotina 

inafastável, conciliar duas partes, sejam particulares ou a Fazenda Pública. 

Não é necessário ir muito longe para notar as assimetrias alimentadas por grandes 

grupos econômicos ou camadas mais refletidas no processo. Basta buscar exemplos como o 

da disputa pela permanência da prisão civil por dívidas relativas ao descumprimento do 

contrato de depósitos, contra o depositário e em favor do rápido cumprimento de obrigações 

devidas às grandes instituições financeiras, beneficiárias da legislação; o lento avanço da 

legislação ambiental, associado às penalidades processuais civis diminutas, ainda diante de 

reformas como as promovidas pela lei.
301

 Essa prática é largamente conhecida da sociedade, 

possuindo até mesmo um jargão econômico que se popularizou dada a rotina de sua prática: o 

lobby no âmbito da confecção das normas pelos poderes legislativos. Esse momento flagrante 

é um dos meios de inserção da ideologia na própria técnica processual, em se tratando, como 

é objeto deste trabalho, do processo civil. 

Neste tópico, por inspiração na semiologia do poder, uma vez vistas as correntes 

processuais e suas visões acerca dos problemas do processo, inclusive ante à política 

legislativa, pretendem-se apontar técnicas processuais e identificar possível sinal de serviência 

a grupos econômicos e políticos no próprio formato de processo. E, por conseguinte, se a 

ideia de constitucionalização não estaria sendo utilizada como álibi para desviar o foco de 

atitudes “pontuais” arbitrárias por todo o processo civil. 

Adiante-se desde já que os tipos de tutela dominantes anteriormente favoreciam 

aqueles que poderiam suportar um ônus pecuniário ao invés de fornecer rapidamente uma 
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prestação in natura como deveria ser o primeiro pensamento de uma estrutura social e 

democrática de Estado.
302

 

No plano da semiologia do poder, por todo esse potencial demonstrado pelo direito 

processual civil e pelo contexto político pontual diante da anunciada falência do modelo 

representativo dos países subdesenvolvidos, devem-se enxergar os movimentos de poder e 

caminhar em um contramovimento, de modo que o processo opere como uma maneira 

alternativa de se garantir o saudável funcionamento da democracia. Essa é uma das propostas 

refinadas que se pode vislumbrar no plano do processo civil ante à influência da 

constitucionalização do processo. 

Como afirma Cappelletti, apenas muito raramente são analisados os fundamentos 

ideológicos, as premissas filosóficas e seus reflexos político-sociais do processo. Chama a 

atenção para que nenhuma técnica jurídica é um fim em si mesmo, exemplificando da 

seguinte maneira: “Tome-se, por exemplo, o sistema da prova legal. Este era não somente um 

reflexo e uma cristalização, no campo do processo, de uma estrutura hierárquica e não 

igualitária – a superioridade do aristocrático, do eclesiástico, do rico sobre o pobre”.
303

 

Veja-se o que afirma Kant, ainda na ilustração e implementadora do racionalismo 

não dogmático, lançando as bases da racionalização material e posteriormente discursiva: 

 

Mas, para esta ilustração, nada mais se exige do que a liberdade; e, claro está, 

a mais inofensiva entre tudo o que se pode chamar liberdade, a saber, a de 

fazer um uso público da sua razão em todos os elementos. Agora, porém, de 

todos os lados ouço gritar: não raciocines! Diz o oficial: não raciocines, mas 

faz exercícios! Diz o funcionário de Finanças: não raciocines, paga! E o 

clérigo: não raciocines, acredita! (Apenas um único senhor no mundo diz: 

raciocinai tanto quanto quiserdes e sobre o que quiserdes, mas obedecei!) Por 

toda a parte se depara com a restrição da liberdade.
304 

 

O país em que isso foi destacado no ano de 1783, atualmente, consiste na maior 

potência econômica europeia. Ainda se vive essa realidade, de forma contundente, nos países 

da América Latina, motivo pelo qual é compreendido que se está, ainda, em uma modernidade 

tardia, tal como aventado anteriormente. 

A isso se deve, basilarmente, a ausência de preocupação sistemática com a educação, 

tema o qual não se pretende aprofundar, contudo investigar seus efeitos, tal como se faz.  
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Sergio Buarque de Holanda faz precisas considerações acerca da formação 

sociológica brasileira: 

 

No fundo, o próprio princípio de hierarquia nunca chegou a importar de 

modo cabal entre nós. Toda hierarquia funda-se necessariamente em 

privilégios. E a verdade é que, bem antes de triunfarem no mundo as 

chamadas idéias revolucionárias, portugueses e espanhóis parecem ter 

sentido vivamente a irracionalidade específica, a injustiça social de certos 

privilégios, sobretudo dos privilégios hereditários. O prestígio pessoal, 

independente do nome herdado, manteve-se continuamente nas épocas mais 

gloriosas da história das nações ibéricas.
305

 

 

De acordo com Marinoni, Holanda identifica, em obra de Max Weber, padrões 

seguidos pela sociedade brasileira. Pelo que analisa as bases da história do Brasil com fulcro 

nas duas categorias tipológicas dadas por Weber, a saber, “trabalhador e aventureiro” e 

“impessoalidade e impulso afetivo”.
306

 

De acordo com Marinoni, que invoca essa grande contribuição para a sociologia do 

direito, Buarque de Holanda, em outra obra, vale-se também dos famosos conceitos 

weberianos de patrimonialismo e burocracia para demonstrar o significado e “homem 

cordial”, que se trataria de um modo de comportamento pessoal típico à formação da cultura 

brasileira, avesso à impessoalidade e à racionalidade formal, estando essas características 

nitidamente relacionadas com o modelo das instituições e Administração pública brasileiras, 

que ainda permanece na cultura do país. Marinoni recorda que Weber, ao tratar da 

legitimidade das relações de dominação, apresenta três fundamentos, vistos como tipos ideais, 

para sua legitimação, os quais são classificados como racional ou burocrático-legal; 

tradicional e carismático. A dominação tradicional, destaca, é fundada na crença na “santidade 

das tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que, em virtude dessas 

tradições, representam a autoridade (dominação tradicional)”, sendo prestada ao senhor, 

reconhecido pela tradição e em respeito aos costumes.
307

 A dominação racional, em contraste, 

assenta-se em estatutos, de modo que se obedece à ordem impessoal, estabelecida 

objetivamente na lei, e aos superiores por essa ordem conhecidos, destacando-se a hierarquia 

burocrática e o modelo hierárquico de normas como fruto desse raciocínio. 

Decorrência lógica da ordem tradicional é o propagado conceito do modelo 

patrimonialista weberiano, tipo primário ao lado da gerontocracia, em que o patrimônio 
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particular dos gestores por tradição se confunde aceitavelmente pela cultura com o patrimônio 

público, bem como cargos são regalos entre parentes. Destaca Marinoni, no patrimonialismo, 

a característica das decisões do senhor, “de pleno direito pessoal”, a partir da ideia dita.
308

 

No Estado burocrático, prevalecem interesses objetivos, especialização das funções e 

o esforço para se assegurarem garantias jurídicas dos cidadãos.
309

  

Agora, transportem-se essas ideias para o Poder Judiciário e se reflita como ele 

funcionava. Além de atrelado à lógica positivista, o que lhe conferia papel secundário, nesse 

passo estava atrelado à confusão dos interesses completamente subjetivos dos ocupantes do 

poder. A lógica subjetivista imperava duplamente de modo grave.  

Nesse passo, vai refletir Marinoni acerca de a quem interessa essa cultura do 

personalismo que ocasiona fraqueza nas instituições. Afirma que, nesse ambiente, os juízes 

tendem a tratar de modo diferente casos iguais.
310

 

Antes de se tratar do processo enquanto objeto de estudo da semiologia do poder, 

veja-se, portanto, o seu nível de potencial democrático através da sua – questionada - 

constitucionalização. Isso porque, consoante aventado anteriormente, a linguagem utilizada 

pelo poder, nesse caso, o Estado através do processo, pode ser em verdade manipulada como 

artifício ilusório. 

Existe, entre as alternativas, uma novel discussão sobre a viabilidade de uma 

democracia direta ante aos grandes avanços tecnológicos na área da comunicação. A 

democracia participativa consiste na outra opção, constituindo objeto de enfoque do presente 

trabalho. Esse modelo aproxima a sociedade da arena decisória. Nesse sentido, a Organização 

das Nações Unidas – ONU – definiu em seu relatório sobre o Índice de Desenvolvimento 

Humano de 2000 uma nova forma de se entender a democracia, com enfoque na organização 

da sociedade.
311

  

Tal estudo incentiva, assim, a fuga às formas elementares e tradicionais de se 

compreender a democracia.
312

 Desse modo, fica estimulado o desenvolvimento de alternativas 

ao exercício mais elementar da democracia, tal como o voto para eleição de representantes, a 
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iniciativa de lei, o referendo e o plebiscito. Nesse passo, é possível recordar o que se disse no 

primeiro capítulo acerca de ser possível transitar, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder 

Judiciário, por meios igualmente legítimos de exercício da democracia – em verdade, tudo o 

que se relaciona com a garantia dos direitos fundamentais. 

Nesse contexto, é útil salientar a distinção feita por Peter Härbele entre democracia 

do cidadão e democracia popular. Entende aquela mais realista do que esta última, por estar a 

democracia do cidadão mais próxima da ideia que concebe a democracia a partir dos direitos 

fundamentais e não a partir da concepção segundo a qual o povo soberano limita-se apenas a 

assumir o lugar do monarca. Pelo que entende existirem muitas formas de legitimação 

democrática, desde que se liberte de um modo linear de pensar a respeito da concepção 

tradicional de democracia. Sua proposta específica, a título de ilustração, é contribuir com a 

realização da democracia mediante o desenvolvimento interpretativo das normas 

constitucionais, a fim de se promover uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição 

como expressão máxima de legitimidade democrática. Reforçamos, aqui, que a concepção 

mais avançada de democracia está ligada à substancialidade da ação do governante, embasada 

sempre na garantia de direitos fundamentais – enquanto que a concepção tradicional confere 

enfoque à mera formalidade da estrutura política.
313

 

A pretensão do presente trabalho, entre outras, é demonstrar como o processo 

também poderia ser considerado como uma forma de dar vazão ao essencial funcionamento 

da Constituição e da democracia e como se daria a legitimação a partir dessa concepção. Bem 

como demonstrar até que ponto o processo se encontra sendo utilizado como instrumento de 

dominação pelas camadas mais dotadas de poder, bloqueando o verdadeiro discurso da 

constitucionalização. 

Dentro da constitucionalização do processo civil, destaque-se, ainda, a acentuação do 

viés político da função do Judiciário - que faz parte de um contexto anunciado pela 

democracia participativa e sua identificação com a atividade jurisdicional. Para Daniel 

Sarmento, a abertura e indeterminação semânticas dos textos das normas – eminentemente 

principiológicas -, com o respectivo desenvolvimento da técnica da ponderação e o recurso ao 

princípio da proporcionalidade, fizeram crescer bastante a importância política do 

Judiciário.
314
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Nessa senda, para Paulo Bonavides, a democracia participativa propõe que o axioma 

da separação repousa agora numa distinção orgânica de poderes sobre pontos essenciais de 

valoração ao redor de um único princípio cardeal: o da unidade da Constituição – na forma, a 

unidade normativa da Constituição, com conseqüente garantia da segurança jurídica e 

estabilidade do ordenamento, e, na substância, a unidade espiritual da Carta Magna, em seus 

fundamentos invioláveis, impondo hierarquia.
315

 

Nesse sentido, o ordenamento constitucional já não tem um fim apenas de segurança 

jurídica, senão também de justiça material, que se distribui na sociedade, em sua dimensão 

igualitária e incorporadora de todas as dimensões de direitos fundamentais. 

É possível conceber, pelo até agora exposto, um diálogo entre o processo e o modelo 

democrático no sentido material. Inicialmente, nota-se como paradigma expressamente eleito 

por ambos a promoção dos direitos fundamentais, em especial da dignidade da pessoa humana 

- para o processo, diretriz essa herdada do fenômeno genérico de constitucionalização do 

direito. E tal correspondência é o que se pretende reforçar neste momento. 

Desde já, portanto, pode-se notar que o lastro de legitimidade do processo e do 

modelo democrático material consiste na realização dos direitos fundamentais através da 

participação. Compreende-se como maneira mais básica de garantia da participação o amplo 

acesso à justiça, ideia decorrente das últimas viradas paradigmáticas do processo civil, 

consoante já exposto em momento anterior. Nas ideias originárias de Mauro Cappelletti e 

Bryant Garth, a proposta inicial seria o acesso gratuito, como atualmente já institucionalizado 

no contexto brasileiro mediante as possibilidades do pedido de justiça gratuita e do acesso aos 

juizados especiais.
316

  

Todavia, o amplo acesso não corresponde tão somente à amplitude do direito de 

peticionar, senão também à entrega de uma solução efetiva pela atividade jurisdicional. Nesse 

sentido, a afirmação de Luiz Guilherme Marinoni sobre significar o conteúdo desse direito o 

acesso a uma tutela jurisdicional efetiva – expresso no inciso XXXV do art. 5º da 

Constituição do Brasil –, compreendendo o direito a uma técnica processual adequada à tutela 

do direito material. 

Assim, a dimensão do amplo acesso não se satisfaz, evidentemente, com o simples 

peticionamento. Deve-se observar a adequação procedimental, a qual deve se orientar, na 
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lição de Marinoni, pela observância de uma dialética processual, de uma oposição de ideias 

das partes – correspondente à ideia de legitimidade do procedimento. Mas ideia de 

legitimidade do exercício do poder pressupõe, para o mesmo doutrinador, além da adequação 

procedimental, a observância de direitos fundamentais e a efetividade da participação das 

partes, considerando aspectos sociais que fazem parte da vida da pessoa em juízo – ambos 

como parâmetros de restrição das alegações do réu para adequação da tutela ao caso concreto, 

dadas as liberdades conferidas pelo legislador. Marinoni opõe essa ideia à teoria da relação 

jurídica processual, na qual enxerga uma neutralidade imprópria às particularidades sociais, 

estas últimas, passagens obrigatórias do caminho da legitimidade.
317

 

Em verdade, a neutralidade do esquema da relação jurídica processual, vai afirmar o 

mesmo autor, verdadeiramente imuniza o processo em relação à legitimidade do exercício do 

poder, à legitimidade do procedimento de tutela dos direitos e dos direitos fundamentais, 

assim como diante da legitimidade da decisão. A legitimação pela participação, por sua vez, 

decorre da efetiva participação das partes na formação da decisão, já que apenas proclamar o 

direito de participação sem outorgar às partes meios para praticá-la não promove legitimidade 

da decisão e do exercício da jurisdição – do poder.
318

 

A efetiva participação das partes, para o referido autor, compreenderia o direito de 

influir sobre o convencimento do juiz e a publicidade dos atos processuais e fundamentação 

das decisões. Consistiria, assim, em conferir à partes plena oportunidade de alegar, requerer 

provas, participar da sua produção e considerar sobre seus resultados, havendo a abertura para 

que demonstrem suas razões e se contraponha às razões da parte contrária. Ademais, a parte 

tem o direito de assistir às audiências e julgamentos, bem como exigir adequada 

fundamentação das decisões.  

Nessa senda, doutrina Artur Cortez Bonifácio que a legitimidade do Judiciário 

reclama decisões justas e adequadas aos princípios do processo, bem como requer 

imparcialidade e independência e uma ponderação razoável entre os valores da sociedade. 

Contudo, principalmente, deve refletir a garantia de realização dos direitos fundamentais, 

sendo isso um parâmetro para o que vai denominar de “justiça democrática e transparente”.
319
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Por fim, merece destaque a afirmação de Marinoni no sentido de que o processo não 

pode ser visto apenas como relação jurídica, mas sim como algo que tem fins de grande 

relevância para a democracia e, por isso mesmo, deve ser legítimo. O processo, assim, deve 

legitimar – pela participação -, ser em si legítimo – adequado à tutela dos direitos 

fundamentais -, e ainda produzir uma decisão legítima.  

Nesse contexto, consideramos de singular importância a referência à concepção de 

democracia por Peter Härbele, referida com brevidade anteriormente desenvolvida a partir da 

sua teoria da interpretação aberta da Constituição, fruto da integração da realidade com o 

processo de interpretação.
320

 Para Härbele, seria errôneo reconhecer as influências, as 

expectativas, as obrigações sociais a que estão submetidos os juízes apenas sob o aspecto de 

uma ameaça a sua independência. Tais influências contêm também uma parte de legitimação 

e evitam o arbítrio da interpretação judicial. Entende essa idéia como uma derivação da tese 

segundo a qual todos estão inseridos no processo de interpretação constitucional, até mesmo 

aqueles que não são diretamente por ela afetados. A unidade da constituição, segundo sugere, 

surge da conjugação do processo e das funções de diferentes intérpretes – devendo-se 

desenvolver reflexões sobre a teoria da constituição e a teoria da democracia. 

Na concepção de Härbele, no Estado constitucional-democrático, coloca-se, uma vez 

mais, a questão da legitimação sob uma perspectiva democrática e, no caso de sua tese, utiliza 

a teoria da democracia como base para fundamentação do processo interpretativo aberto 

enquanto critério de validade do sistema. Considera, assim, que a democracia não se 

desenvolve apenas no contexto de delegação de responsabilidade formal do povo para os 

órgãos estatais – que seria a legitimação mediante eleições – até o último intérprete 

formalmente competente, que seria a Corte Constitucional. Numa sociedade aberta como 

enxerga, desenvolve-se, em verdade, também por meio de formas refinadas de mediação do 

processo público e pluralista da política e da práxis cotidiana, especialmente mediante a 

realização de direitos fundamentais. Isso evidencia, mais uma vez, sob nossa ótica, a função 

democrática do processo, especialmente quando realiza direitos fundamentais, função que se 

tornou evidente após o fenômeno da constitucionalização do direito.  

Afirma Artur Cortez Bonifácio que, quando as decisões do Poder Judiciário 

malferem o Estado Democrático de Direito, carecem de legitimação. Para ele, a Justiça 

Constitucional – parâmetro que ora estendemos a toda a atividade judicante – tem por 
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condição de funcionamento a existência da jurisdição constitucional de juízes constitucionais, 

assim aqueles que façam dos valores e direitos fundamentais a sua profissão de fé. É-nos 

extremamente válida sua colocação sobre “duas verdades”, a saber: a de que, no sistema 

constitucional pátrio, o Poder Judiciário tem sua fonte no princípio da soberania popular, 

especialmente em decorrência de sua expansão pelas atividades de cunho político, sendo tal 

apresentada como segunda verdade, “sendo o órgão máximo da justiça brasileira, a um só 

tempo, político e jurídico”.
321

 

Ademais, complementando o raciocínio com as ideias de Härbele, a democracia 

desenvolve-se mediante a controvérsia sobre alternativas, sobre possibilidades e sobre 

necessidades da realidade e também o “concerto” científico sobre questões constitucionais. E 

essa dialética, com vistas a permitir a formação de um discurso racional, baseado na 

realização da dignidade da pessoa humana, é satisfeita pelo processo. 

Assim é que ora consideramos o processo como uma maneira refinada de 

participação democrática. Isso em virtude de nele se promover a dignidade da pessoa humana 

através do referido debate e comunicação entre as partes, bem como com a realidade, com 

outros tribunais e, ao mesmo tempo, com o conhecimento advindo do povo e opinião pública 

e da ciência, como afirma Bachof.
322

   

Diante do exposto, é possível compreender o ambiente processual como modo de 

realização da democracia participativa, através tanto do acesso irrestrito ao processo quanto 

da produção de uma decisão judicial embasada em contato com a realidade e pautada na 

dialética, valorizando a participação dos interessados no processo, mas não apenas isso, 

tendo-se como essencial escopo tanto do processo quanto da democracia a valorização do 

elemento humano digno como parâmetro para a atuação dessa forma de participação 

processual que ora se propõe. Tal ideia é vivamente reforçada pela concepção do Poder 

Judiciário enquanto enraizado no princípio da soberania popular, como afirma a melhor 

doutrina. 

Atualmente, o Poder Judiciário enfrenta uma crise de efetividade, acompanhada pela 

crise de legitimidade enfrentada pelo Estado Democrático de Direito. Como já tratado 

anteriormente de maneira mais detida e aprofundada, a atuação do Poder Judiciário ganha 
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cada vez mais visibilidade no contexto prático e teórico atual do constitucionalismo 

contemporâneo. 

E sabendo-se a província processual civil como o ambiente mais amplo de atuação 

do Poder Judiciário, sendo, inclusive, reduto genérico e geral das teorias processuais não 

penais, a análise de sua juridicidade é a mais rica de todas, pois alvo da maior parte das 

contribuições dos teóricos do processo com as quais podemos dialogar. Ressalte-se que se 

está utilizando um referencial cível para se efetuar as afirmações sobre a importância do 

processo civil, inexistindo qualquer intenção de se o comparar com o processo penal, por 

possuírem nitidamente distintos formatos e finalidades. 

Paralelamente, contudo, o próprio direito enfrenta uma crise de paradigmas que 

interferem diretamente na atuação do Estado e nas suas províncias. Particularmente a 

província processual civil, pela sua característica de lidar com uma relação jurídica conduzida 

integralmente pela linguagem, emanada da juridicidade das normas e das decisões, foi a mais 

afetada de todas, é possível afirmar. Em tópico próprio para tanto, essa crise e respectiva 

mudança de paradigmas será adequadamente identificada e desenvolvida. 

A constitucionalização da seara processual civil visa atender a necessidades – sociais 

e econômicas -, conforme já alinhavado anteriormente. Ao mesmo tempo, ressalte-se, sua 

admissão e construção geram consequências que não podem ser olvidadas. 

A influência do Direito Constitucional na seara processualística, conforme menção 

anterior, gera uma elevação do processo ao nível constitucional. Isso ocasiona a necessidade 

de traduzir uma teoria constitucional do processo que se produz, ou seja: evidenciar seus 

pontos de partida, seus paradigmas. 

Ivo Dantas enumera como partes dos novos paradigmas acima anunciados os 

seguintes aspectos: necessidade de tornar efetivo o princípio da dignidade da pessoa humana, 

conforme os parâmetros novos de busca da eficácia mencionados anteriormente – 

posicionando a pessoa e sua condição de humana como centro, como referência, início e fim, 

das relações jurídicas em geral; imutabilidade, pela característica pétrea constitucionalmente, 

de tais direitos; todo o elenco de direitos previstos constitucionalmente visaria garantir uma 

prestação jurisdicional efetiva – mais uma vez, o parâmetro da eficácia na virada 

metodológica; com vistas a desafogar o Judiciário, como meio para alcanças maior eficácia na 

função jurisdicional, uma maior presença do instituto da substituição processual; a criação de 

institutos processuais que foquem na celeridade da prestação jurisdicional sem comprometer 

direitos processuais básicos da parte contrária – a exemplo da tutela antecipada e liminares em 

geral; ainda com o mesmo objetivo, a criação de súmulas impeditivas de recurso e súmulas 
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vinculantes; o acesso restringido aos Tribunais Constitucionais por meio de crivos como a 

repercussão geral; a consagração do princípio da isonomia processual formal, pois onde a lei 

prefere um tratamento isonômico material já existe a previsão expressa. 

E os fundamentos dessas diretrizes metodológicas os encontramos diretamente na 

Lei Maior, que funciona como a linha racional orientadora da política estatal – e, portanto, 

garantidora - de que o processo resguardará efetivamente o direito material tutelado, mediante 

as previsões dos direitos fundamentais processuais, como efetividade processual, isonomia e 

razoável duração do processo – e mesmo os inferíveis sem registro escrito -, regidos, todos, 

pelo superprincipio da dignidade da pessoa humana, paradigma-maior do Estado 

contemporâneo. 

O aparato de realidade do Estado em torno dessa aparelhagem teórica fornecida pelos 

institutos jurídicos também deve funcionar de maneira sadia, pena de se inutilizar a tecnologia 

disponível nessa constitucionalização do processo. Um sentimento de constituição, como 

afirma Pablo Lucas Verdú, ou uma vontade de constituição no entender de Hesse, necessitam 

de protagonizar a cena.
323

 Um Judiciário independente de políticas locais, assim, é salutar. 

Nesse cenário, é imprescindível destacar a ocorrência da crise de efetividade do 

processo como motor dessa mudança de paradigma. O procedimento padrão típico da 

sociedade liberalesca cultivadora da isonomia formal não condizia com a necessidade de 

tutelar os direitos recentemente admitidos, tanto individuais quanto da coletividade, os quais 

necessitavam de procedimentos diferenciados e, muitas vezes, de tutela célere quando se 

tratava da baixa resistência típica das classes menos favorecidas e do alto risco representado a 

certos direitos o simples passar do tempo, comum à própria evolução do procedimento. 

Configurava-se, dessarte, o que se convencionou chamar de crise de efetividade do processo. 

Os novos direitos emergentes, relativos à importância da coletividade e o novo 

patamar conferido à dignidade da pessoa humana, bem assim o alto posto em que se 

posicionaram os princípios, exigiam mudança de ares no processo civil. 

No tocante à técnica processual, que ora se retoma desde sua análise perante as 

correntes processualistas, perceberam-se inúmeras deficiências. Um imperativo ético 

incorporado pelo teor dos princípios da efetividade e instrumentalidade das formas passou a 

nortear a modificação da ciência processual, que conserva seu caráter de investigação e 
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aprimoramento, porém passou a se orientar pelo resultado que buscava o processo na 

transformação da realidade material. 

Assim, o centro metodológico do processo se deslocou da ação para a tutela 

jurisdicional adequada, ou seja, o objeto dos trabalhos empreendidos seria o resultado da 

atividade jurisdicional mediante o processo, não a própria relação processual – desencadeada 

mediante a ação.
324

 Fala-se, a partir daí, em processo civil de resultados. 

Essa mudança de viés metodológico do processo civil fez com que os juristas 

deixassem a atenção demasiada conferida à precisão científica dos conceitos para se voltar ao 

seu lado externo, relativo aos resultados efetivamente justos que conseguia proporcionar. 

Passa o processo a ser enxergado, então, como um instrumento para a consecução dos direitos 

subjetivos, pelo que observa Dinamarco ser o direito processual, apesar de autônomo, 

permeável aos valores tutelados na ordem político-constitucional e jurídico-material.
325

 

Tem-se, portanto, que o direito de ação, que antes – nas fases sincrética e 

autonomista do processo – significava a possibilidade de exigir sentença de mérito, qualquer 

que fosse seu resultado, passou a ser admitido como sendo o direito a uma “tutela adequada”. 

Destaque-se, quanto à nova fase, a influência da doutrina italiana de Vittorio Denti e 

Mauro Cappelletti
326

, os quais propagaram a ideia de “acesso à justiça”, vinculada à 

concepção de resultados obtidos mediante uma ordem jurídica justa.
327

 Para os autores, em 

suma, que analisaram o fenômeno sob uma ótica estatística e abertos à contribuição das 

demais ciências humanas, a problemática do acesso à Justiça pelo cidadão é de causas 

variadas, sendo uma delas o entrave provocado pelo formato em que é positivado o processo, 

ou a manifestação legislativa da juridicidade, nos termos utilizados neste trabalho.
328

 

Cintra, Grinover e Dinamarco lecionam que o acesso à justiça, ideia central para a 

qual converge toda a oferta constitucional dos princípios e regras do ordenamento jurídico, 

não se identifica com a mera admissão ao processo, ou possibilidade de ingresso em juízo.
329
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Exige-se muito mais para a configuração do acesso à ordem jurídica justa. Como requisitos 

para o atingimento da efetividade da missão social de pacificação do processo, aproximando-

se de conferir justiça às partes e envolvidos, é necessário: a) o acesso à Justiça visando à 

universalidade de jurisdição, ou seja, “a mais ampla admissão de pessoas e causas ao 

processo”; b) o modo de ser do processo, no sentido de garantia do devido processo legal; c) a 

justiça das decisões, de modo que o juiz realize de maneira justa a apreciação dos fatos e do 

direito, evitando a exigência de provas exaustivas que atravanquem a realização prática do 

direito, bem como aplicar sua liberdade para conformação das leis e d) a utilidade ou 

efetividade das decisões, devendo-se combater as posições assumidas no processo que tornem 

inúteis as decisões judiciais, existindo para tanto, e.g., as medidas cautelares e as antecipações 

genéricas e específicas de tutela, que permearão necessariamente o estudo aqui proposto.
330

 

É tônica da atuação estatal em questão, ainda, a realização da dignidade da pessoa 

humana, alçada à condição de princípio orientador dos demais do ordenamento jurídico.  

Utilizem-se esses parâmetros como investigação, recuperados nas linhas 

subsequentes em momento oportuno. 

Confira-se destaque, nesse mister, ao fato de que a nova estrutura estatal celebrou a 

força normativa dos princípios, que foram expressamente consagrados no texto constitucional 

e admitidos enquanto superiores na hierarquia de normas, por inspiração do modelo 

normativo piramidal propagado por Kelsen no início do séc. XX. 

Mauro Cappelletti, em obra conjuntamente escrita com Briant Garth em 1982, 

anunciou uma das importantes tendências que preenchem o conteúdo do processo civil de 

resultados, a qual deu nome à sua obra: o acesso à justiça. Ao longo do trabalho desenvolvido, 

os estudiosos exploram o campo prático em que atua o processo e se aventuram pela ciência 

estatística, de modo pioneiro e inovador, demonstrando a relação próxima e necessária entre o 
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direito e a experiência prática.
331

 Identificam duas finalidades básicas ao sistema jurídico 

trazidas pela concepção de acesso à justiça, que são a acessibilidade universal ao sistema e a 

capacidade de o sistema produzir resultados social e individualmente justos, propondo-se a 

trabalhar com maior profundidade a primeira delas. Premissa considerada básica para tanto, e 

aí se identifica o momento histórico atual, é que a justiça social, tal como desejada por nossas 

sociedades modernas, pressupõe o acesso efetivo. 

Observe-se a introdução, no raciocínio exposto acima, de um conceito extrajurídico, 

a saber, o de justiça. É possível identificar a origem desse conceito na ontologia da moral, 

ostentando ele, pois, a natureza de valor. Pelo que se percebe a abertura do sistema jurídico a 

conceitos cuja origem não é encontradiça internamente. Pode-se afirmar voltarem-se as 

discussões para uma teoria direcionada à defesa de um moralismo jurídico, ou, ainda, voltada 

à contaminação construtiva de valores pelo ordenamento jurídico, característica do 

movimento neoconstitucionalista, nessa acepção específica do termo.
332

 

Como afirma a Glauco Gumerato Ramos, processo e república possuem uma forte 

correlação pragmática, conforme já sustentado no item anterior, sendo natural que os 

caracteres da república marquem fortemente o seu perfil fisiológico-funcional, seja na atuação 

do jurisdicionado que busca – como autor e réu – a atuação da tutela jurisdicional, seja no 

proceder e no decidir do agente político que exerce o poder que é próprio do Judiciário. Nessa 

senda, tanto na ótica de quem pede a atuação da jurisdição quanto na ótica de quem a exerce, 

a mirada prospectiva é projetada para o ambiente constitucional republicano.
333

 

Ocorre que, sob a perspectiva da semiologia, há que se questionar se a chamada por 

alguns “febre-confusa” do neoconstitucionalismo que fez a doutrina de plantão identifica um 

neoprocessualismo com fundamentos ou não. Conforme observa de modo pertinente Ramos, 

o discurso jurídico que está à base dessas diversas doutrinas caracterizadas pelo prefixo “neo” 

que as adjetivam, dissimula o viés estatal-autoritário que lhe dá suporte através das posturas 

dogmáticas que, a toque de foice e martelo – querendo significar o ativismo socialista – ou 

sob fascio – ativismo fascista, pretendem fazer do direito e, de quebra, do processo que o 

intenta concretizar, um instrumento idiossincrático de servidão a uma certa “ética subjetiva” 
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que emana do “senso de justiça” daquele que exerce o poder jurisdicional, que assim age 

amparado-legitimado na “força” do discurso neoprocessual-neoconstitucional.
334

 

Em outras palavras, intenciona-se verificar se, sob o pálio do neoprocessualismo-

neoconstitucionalismo, não há em verdade uma falácia serviente a ilusão. 

Merece destaque, nessa senda, a atuação do Poder Judiciário frente ao Poder 

Legislativo em uma espécie de disputa pela interpretação autêntica do direito, como tratado 

no item 2.2. 

Retomando-se os apontamentos de Grinover em parágrafo anterior acerca das 

propostas do constitucionalismo contemporâneo para o processo – ampla admissão de pessoas 

e causas; modo de ser do processo; justiça das decisões; utilidade das decisões, no sentido de 

chegar a tutela a tempo -, podem-se identificar, para fins de facilitação do estudo, dois 

grandes movimentos legislativos aqui identificados de modo exclusivo e os quais se podem 

chamar “globais” por incorporarem assuntos metodologicamente afins. São eles a sistemática 

de tratamento dos sujeitos no processo e a sistemática de tratamento do procedimento em si. 

Quanto ao tratamento dos sujeitos, merecem destaque: a tratativa diferenciada do Poder 

Público e dos grandes grupos econômicos privados no processo; a tratativa dos 

hipossuficientes e sua suficiência ante ao tratamento diferenciado dos anteriores. Quanto ao 

tratamento do procedimento, merecem destaque: a tratativa do ônus pelo tempo de duração do 

processo, com destaque para o abandono do reinado da sentença condenatória; a tratativa da 

flexibilização procedimental. 

Diversos outros estudos podem ser feitos, sob a perspectiva da semiologia do poder, 

acerca da identificação de um possível movimento processual ilusório que utiliza a 

constitucionalização do processo como escudo, tais como o tratamento conferido à doutrina 

da produção de provas, ou, ainda, o tratamento conferido ao direito coletivo quanto aos 

grandes grupos econômicos. O foco aqui, contudo, consiste nos conferidos acima. 

Ressalvem-se dois elementos que poderiam ser considerados para além do processo, 

como influências “externas à técnica” e que devem ser considerados pela técnica a 

investigação da própria condição de funcionamento do Poder Judiciário, qual seja: a 

administração da Justiça e a cultura de litígio que se vem intensificando com a desordem na 

“educação sem formação”, ou seja, o fato de se saber que se pode litigar, contudo sem uma 

formação de base acerca do que é o Poder Judiciário e acerca das implicações que a cultura 

inconsequente da litigância podem causar. Esses dois assuntos, por relativos a aspectos que 
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não podem ser dominados de imediato pelo procedimento – mas dependem de outros fatores, 

como políticas públicas de educação da sociedade -, não farão parte da análise.  

É importante mencionar que ambas as tentativas de abordagem – ante ao sujeito e 

ante ao procedimento -, são passíveis de fragilidade ante à dominação e ilusão aludidas pela 

semiologia do poder. 

Marcelo Neves trata da problemática da simbologia da política e da legislação. 

Afirma que a política instrumental – difícil ser diferente no Brasil de tradição personalista e 

patrimonialista – seria privilégio de grupos minoritários organizados para a satisfação de 

interesses específicos. Pelo que, para a massa da população, a política constituiria antes de 

tudo uma esfera de ações e vivências simbólicas. Destaca que a política simbólica serve antes 

à harmonia social. Com base em Edelman, contudo, Neves não limita o alcance da política 

simbólica, podendo ser para qualquer classe organizada. O que não é a regra no Brasil, que 

tem como – ausência de – norte uma espécie de anarquismo destacada por Sérgio Buarque de 

Holanda conforme já referido no início do tópico. Neves vai além e destaca a função mítica 

política e jurídica pela legislação, destacando que o mito altera a compreensão de mundo sem 

que se tenha consciência disso, corroborada mediante contínua repetição.
335

 

Faz-se menção, neste momento, à instabilidade das configurações políticas entre os 

fatores reais de poder, sobretudo em países com bastante heterogeneidade e com uma cultura 

da desigualdade e desconfiança enraizadas, tal como se deixou antever no início do presente 

trabalho. Tal fator é de suma importância para a leitura das configurações que aqui se 

menciona. 

Diga-se acerca de um dos exemplos mais clássicos de legislação simbólica e álibi, 

utilizada como artifício: a Constituição Federal de 1934. Diz-se que esse texto constitucional 

foi elaborado, mormente, para apaziguar os embates iminentes entre as duas principais 

camadas da sociedade – pouco complexa – de então: os proletariados e os detentores dos 

fatores de produção – proprietários de indústrias e grandes proprietários de terras. Nesse 

sentido, afirma-se que os direitos econômicos e sociais garantidos aos trabalhadores de então 

não passou de uma tentativa de estabilização política movimentada pelos grupos reacionários 

para evitar rupturas sociais tais como a que ameaçou a Rússia pioneiramente em 1917, com a 

ideologia socialista. 

Sob outro foco, agora de igualdade em seu sentido mais básico, é possível afirmar 

que, enquanto a Constituição de 1934 previa o voto para as mulheres e a “igualdade” entre os 
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cidadãos, parece não fazer parte do conceito de cidadania o exercício de direitos no próprio 

lar. Isso porque o diploma maior das relações privadas, o Código Civil, previa a capacidade 

relativa das mulheres casadas. Ou, ainda, o excludente de ilicitude do estupro quando ele 

fosse praticado entre marido e mulher. 

 

Art 109 - O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as 

mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções e 

salvas as exceções que a lei determinar. [Constituição dos Estados Unidos do 

Brasil de 1934] 

 

 

 

Em nível processual, também possui a legislação sua parcela de “culpa”, consoante 

será demonstrado paulatinamente. Exemplo contundente é que, até os idos de 1994 – não tão 

longes ou não idos há tanto tempo assim, mas ao contrário -, reinava absoluta a sentença de 

ordem condenatória. Como se uma reparação civil atribuísse um preço a direitos de ordem 

fundamental – tais como o direito a proventos a título de alimentos pudesse ser ressarcido, ou, 

o direito a inibição de uma atitude abusiva pudesse ser posteriormente ressarcido, ou ainda a 

própria vida, em caso de cirurgias que necessitassem de solução pronta, pudesse ser 

ressarcida. Permutados por dinheiro. A própria personalidade, repita-se, cambiada por 

dinheiro. Sobre isso, Bedaque: 

 

Aquele a quem o direito material reconhece o poder de exigir de outrem 

determinado comportamento, consubstanciado no ato de dar alguma coisa, 

pagar determinada quantia em dinheiro, fazer ou não-fazer algo, poderá 

postular em juízo tutela jurisdicional destinada a proporcionar-lhe o resultado 

prático frustrado pela não-observância pelo obrigado di dever imposto pela 

norma substancial. 

[...] 

Embora recentes alterações no sistema processual tenham amenizado o 

problema, com a admissão das antecipações de tutela e com a eliminação do 

binômio condenação/execução [...].
336

 

 

Ademais disso, serviente aos grandes grupos econômicos estava o meio executório 

indireto da prisão civil por dívida ante ao depositário infiel – constante até este exato instante 

– no texto constitucional de 1988. O depositário infiel, explique-se, trata-se de figura típica de 

contratos de depósito, cujo contratante consiste mormente em instituição financeira. Essa 

triste novela acabou quando a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 – o Pacto 

de São José da Costa Rica - “apagou” do texto constitucional, através do Decreto n. 678/1992, 
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essa previsão, deixando apenas o meio executório prisional civil para o devedor de alimentos, 

valor considerado à altura da liberdade: “LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a 

do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel”. 

E, a despeito disso, é consagrado na Constituição Federal de 1988, 

concomitantemente, o respeito a garantias constitucionais processuais de ordem fundamental. 

Álibi? 

Ocorre, contudo, que os fatores reais de poder – políticos e econômicos sobretudo – 

continuam a atuar hodiernamente, a despeito de todo o discurso de constitucionalização do 

processo,acima, com base no acesso à justiça. 

Inicie-se pela tratativa de assuntos em que se verifica menor nível de discurso 

ilusório-álibi, para posteriormente demonstrar a existência da permanência dos discursos álibi 

na legislação. 

No tocante ao tratamento dos hipossuficientes, esses se encontram assistidos por 

desdobramentos do conceito de acesso amplo à Justiça, o qual compreende o conceito mais 

simples, no sentido de acessibilidade ao ajuizamento das demandas, bem assim um conceito 

mais elaborado, no tocante à disponibilização de técnicas processuais adequadas. No primeiro 

sentido, tem-se o acesso universal garantido mediante a gratuidade para os verdadeiramente 

necessitados – Lei n. 1.060/1950: “Art. 9º. Os benefícios da assistência judiciária 

compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”. 

 Numa combinação profícua do primeiro e segundo sentidos, tem-se a sistemática 

dos procedimentos especiais dedicados aos juizados especiais – estaduais e federais -, 

revolucionários no sentido de chegada inicial às demandas pelos jurisdicionados, com seus 

princípios da gratuidade, da informalidade, da oralidade e da desnecessidade de 

acompanhamento por advogado em primeiro grau. 

Ainda nessa mesma tônica, destaquem-se os remédios constitucionais que podem ser 

utilizados contra o Estado, a saber, o mandado de segurança; o mandado de injunção; o 

habeas data, para ficar-se apenas no âmbito processual civil. Para defesa da ordem pública 

após o desenvolvimento maior de seu conceito, por sua vez, existem a ação de improbidade, a 

ação civil pública e a ação popular. Desse modo, pensa-se equilibrar a dominação vertical do 

estado ante aos cidadãos.  

Deve-se observar que as garantias basilares acima, respeitantes ao amplo acesso à 

Justiça, não são deixadas ao arbítrio do julgador, mas são vinculadas, não cabendo a qualquer 

pessoa restringir, com base em sua interpretação, livre ou com certa liberdade motivada, o 
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ajuizamento de ações que se adequem aos requisitos, por isso objetivos, que determinam a 

competência dos juizados especiais – a saber, o valor da causa, a exigência de dilação 

probatória e, ainda, algumas matérias específicas. 

Tenha-se em conta, ainda, que, em nível político, sobretudo nos Juizados Especiais 

Federais, cada vez mais a restrição da dilação probatória vem diminuindo. Porquanto o acesso 

a esse rito especialíssimo vem sendo ampliado cada vez mais. Contudo não, ainda, por ordem 

do legislador. 

Mas recorde-se, sempre, que tal processo de criação de leis deve ser analisado em 

conjunto com a configuração política do restante do conjunto legislativo. Isso porque, 

conforme já se apontou, é possível que se esteja tratando apenas de um álibi ou artifício de 

distração da população. 

No tocante a um conceito mais próprio de hipossuficiência no acesso à Justiça, ou 

seja, em sentido adjetivo, tem-se a tratativa dos consumidores em sede processual, o qual 

possui algumas prerrogativas no microssistema consumerista, sendo as principais a 

redistribuição do ônus da prova mediante a sua inversão em desfavor do fornecedor – ope 

judicis, quando previstos os requisitos -, quebrando-se a tradição de “aquele que alega, deve 

provar” e, ainda, prerrogativa processual do ajuizamento da execução individual derivada de 

decisão proferida em sede de processo coletivo. 

No que atine à distribuição do ônus pelo tempo de duração do processo, percebeu-se 

que a proteção jurisdicional predominantemente sancionatória - ou seja, só atuante após a 

violação do direito - fazia com que o conteúdo da tutela seja ressarcitório, o que revela a 

preocupação do legislador com direitos exclusivamente patrimoniais. Para a nova categoria de 

direitos mencionada, sem conteúdo econômico imediato - tão ou, maioria das vezes, mais 

relevantes do que aqueles suscetíveis de conversão em valor monetário – a tutela ressarcitória 

é ineficaz, revelando-se imprescindível a previsão de tutelas preventivas e/ou urgentes, 

destinadas a impedir que o dano se concretize ou se torne mais grave.
337

 

Nesse pórtico, merecem destaque os institutos das tutelas provisórias. 

Considere-se, inicialmente, que ao delineamento completo do instituto da tutela da 

evidência foi destinado todo um trabalho monográfico, de nossa autoria.
338

 A expressão 

“tutela da evidência” foi utilizada pelo doutrinador Luiz Fux em sua obra “Tutela da 

segurança e tutela da evidência: fundamentos da tutela antecipada”, com o desígnio de 
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“arrastar para os direitos evidentes o regime jurídico da tutela de segurança, no sentido da 

concessão de provimento imediato, satisfativo e realizador, com ordenação, admitindo-se na 

mesma relação processual eventuais perdas e danos caso advenha a reforma diante da situação 

irreversível ou não”.
339

 Visava, ainda, estender a proteção aos direitos evidentes às lides entre 

particulares, e não somente contra atos de autoridades – a que se presta o mandamus, o 

mandado de segurança.  O doutrinador referia-se a essa necessidade de mudança pouco antes 

da reforma legislativa promovida pela Lei n. 8.952/1994 ao antigo Código de Processo Civil. 

Observe-se, nessas condições, que a tese do jurista aqui comentado abrangia 

precipuamente a tutela satisfativa diante da urgência e da verossimilhança da alegação, ou 

“evidência” em suas palavras, defendendo a concessão de provimento antecipatório satisfativo 

diante da alta probabilidade do direito e da urgência da situação, o que sequer havia à época. 

Isso é possível de se perceber quando se refere genericamente às liminares antecipatórias 

como “execução para a segurança”, de conformidade com a terminologia empregada por 

Pontes de Miranda, v.g.. Mais claramente, ainda, quando afirma: 

 

A tutela de urgência tem sua “ética”, como se referia Tommaseo, avaliada à 

luz do sacrifício do provável em detrimento do improvável. Essa eticidade é 

cumprida por força de “evidência do direito”, que é um critério à frente da 

probabilidade [tratava, aí, da verossimilhança da alegação].
340

 

 

Ocorre, todavia, que as reformas deflagradas em 1994 e 2002 no processo civil 

brasileiro, quanto às tutelas antecipatórias satisfativas, acabaram promovendo uma evolução 

conceitual e é preciso que se leiam tais propostas, antes de lege ferenda, com um olhar 

atualizador. A própria legislação atualmente vigente promoveu um corte terminológico e 

metodológico entre tutelas de urgência e tutelas da evidência, a saber, o recentemente em 

vigor Código de Processo Civil, Lei n. 13.105/2015.  

A tutela da evidência consiste em um tipo de tutela jurisdicional diferenciada. As 

tutelas jurisdicionais diferenciadas são uma resposta do Estado a demandas de natureza 

peculiar por parte dos cidadãos, criando e aprimorando procedimentos específicos para lhes 

servir.  

Essa diferenciação é fruto de uma concepção pós-moderna de sociedade, tendo no 

tempo um dos fatores mais inquietantes. Mas faz parte, sobretudo, do modelo de Estado 
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Social de Direito, em que o Estado é proativo ante a suas providências, distanciando-se do 

Estado liberalista de viés absenteísta. São exemplos de tutelas diferenciadas os juizados 

especiais, os remédios constitucionais, o processo de natureza coletiva e as tutelas 

preventivas, entre outros. A constitucionalização do processo foi o que permitiu essa assunção 

de função por parte do Estado. 

A tutela da evidência é tutela diferenciada ao lado da tutela de urgência, consistindo 

ambas nos exemplos mais importantes de tutela preventiva. Iniciam, esses dois tipos de tutela 

antecipada citados, seu distanciamento entre si a partir do fato de trabalharem com problemas 

diferentes que o tempo pode ocasionar.  

A tutela de urgência, segundo seus idealizadores, combate a injustiça que pode se 

configurar porque um direito com alto grau de probabilidade se encontra em estado de 

periclitação e o passar do tempo sem providência jurisdicional pode ser fatal para o seu 

exercício. A tutela da evidência, por sua vez, combate a injustiça que se diz configurada na 

simples exigência de espera pelo provimento final que reconheça direito já evidente desde o 

início, embora sem perigo de periclitação, o que provoca o dano marginal, este entendido 

como natural do tempo de processamento da lide, ou, nas palavras de Bedaque, “causado ou 

agravado pela duração do processo”, “muito especialmente no procedimento ordinário”.
341

 A 

esse respeito, afirma Marinoni que a tutela da evidência objetiva redistribuir o ônus do tempo 

do processo entre as partes.
342

 

Da tutela cautelar, por não-satisfativa, à tutela antecipada satisfativa de urgência, esta 

pela sua satisfatividade, é notória uma gradação de certeza exigida para a prestação 

jurisdicional. No mesmo passo, consideramos que existe grau de certeza ainda mais apurado 

na tutela da evidência, se comparada à tutela de urgência satisfativa. Em nosso auxílio, a 

doutrina de Bruno Carrilho Lopes
343

.  
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No trabalho monográfico de nossa autoria, foram diferenciados os casos de tutela da 

evidência em sentido lato e tutela da evidência em sentido estrito. Isso porque também é 

possível perceber outros casos em que o legislador pátrio lança mão da técnica processual 

para lidar com a problemática de distribuição do ônus do tempo no processo. 

No tocante aos casos do Código de Processo Civil, o primeiro delas consiste no 

julgamento antecipado da lide – art. 330 do CPC -, seja pela suficiência de provas, seja por se 

tratar de causa unicamente de direito ou suficientemente provada, ou pela presunção legal 

relativa à revelia. Aqui, o legislador, por opção política, resolveu enxugar a cognição para que 

represente, tão-somente, as postulações de autor e réu em petição inicial e contestação - isso 

se não for o caso de revelia -, juntamente com as provas eventualmente apresentadas nesses 

momentos processuais, indo a causa logo após para sentenciamento. Isso em virtude evidência 

do direito que entendeu restarem configuradas em tais situações. A hipótese é referente à 

técnica processual de alteração da cognição do juiz. 

A segunda hipótese, por sua vez, é a da execução provisória. Não é técnica utilizada 

durante o processo de cognição, mas sim de execução. Mas ela faz referência ao processo de 

cognição realizado até aquele ponto a respeito do direito material, que ainda não chegou ao 

seu fim - posto que provisória a execução -, mas ao que se confere um status de evidência 

suficiente a já legitimar uma invasão patrimonial. 

Assim, as tutelas da evidência em sentido estrito consistem nas técnicas 

antecipatórias de tutela previstas no CPC/2015 do modo expresso. No primeiro caso, a 

evidência consiste na atitude processual ou extraprocessual do réu que acuse abuso do direito 

de defesa, gênero, ou, especificamente, manifesto propósito protelatório do demandado. O 

“abuso do direito de defesa” e o “manifesto propósito protelatório do réu” são conceitos 

jurídicos indeterminados, que conferem ampla margem de discricionariedade ao magistrado, 

inexistindo, em verdade, um rol delimitado de situações, o que se assimila proximamente a 

uma concepção metafísica e solipsista da cognição jurisdicional. No segundo caso, a 

evidência reside na configuração da incontrovérsia, que pode restar caracterizada pelo 

reconhecimento, pela confissão do demandado ou, ainda, por prova inequívoca ou legal, seja 

pela notoriedade do fato, seja pela presunção de veracidade ou existência do fato. 

No mesmo passo é que a tutela da evidência apresenta um caráter de regra in 

procedendo, orientando ao magistrado a flexibilização procedimental, no sentido de sumarizar 

o procedimento originalmente ordinário, o que novamente consiste em probabilidade de 

intervenção judicial aguda, que pode, eventualmente, ameaçar o direito do jurisdicionado. Do 

itinerário traçado pelo trabalho monográfico aqui referido para definir como se dá a 
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flexibilização procedimental da tutela da evidência, percebe-se que é concessível a tutela da 

evidência em vários momentos processuais, inclusive em sede de liminar, desde que 

correspondente o caso à hipótese legal. 

O instituto da tutela da evidência, pelos aspectos previamente anunciados, separados 

alguns desses para um tratamento aplicado à ótica aqui exposta, pode ser confirmado como 

um instituto fruto de um direcionamento instrumentalista, sobretudo porque aparentemente 

concebe o livre convencimento motivado em moldes agudos, por permissão expressa do 

legislador e por sinalizações implícitas a tanto, isso mediante conceitos jurídicos 

indeterminados presentes na redação legislativa. 

Sob a perspectiva instrumentalista, afirma Bedaque: 

 

Trata-se, aqui, de adaptar a própria proteção jurisdicional e seus instrumentos 

às especificidades do objetivo desejado. Como este varia em cada situação 

apresentada ao órgão jurisdicional, não se justifica manter-se inalterável o 

tipo de tutela.  

Essas formas especiais de tutela jurisdicional, que para alguns constituem a 

maior novidade científica no campo do processo civil, levam em conta a 

natureza do direito pleiteado e os mecanismos necessários para sua efetiva 

satisfação.
344

 

 

Tenha-se em conta, assim, que são bastantes os conceitos jurídicos indeterminados 

através dos quais o legislador sinaliza para o aplicador da lei as várias possibilidades de lançar 

mão do instituto da tutela da evidência, como será visto em tópico próprio para tanto, 

subsequente. 

Reversamente, observando o outro lado da legislação processual e constitucional, é 

possível verificar que os grandes grupos econômicos continuam seu reinado econômico a 

partir do momento em que ainda não é lei a desconsideração da personalidade jurídica 

inversa.
345

 

Outrossim, a legislação contratual de alienação fiduciária persiste garantindo o ato 

executório mais gravoso – contrariando os princípios executórios -: o ato extremo de busca e 

apreensão (Decreto 911/1969): 

 

Art. 3
o
 O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a 

mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
 do art. 2

o
, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

                                                           
344

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2011.  p. 70 
345

 SARMENTO, Jeverson; LACERDA, Emanuela Cristina Andrade. A desconsideração da personalidade 

jurídica inversa. Revista Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da 

UNIVALI. v. 4, n.3, p. 478-499, 3º Trimestre de 2013. Disponível em: www.univali.br/ricc  

http://www.univali.br/ricc


198 
 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada 

em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

 

Quanto à Fazenda Pública, é notório seu tratamento com prerrogativas em nível 

processual. Entre as prerrogativas, destaquem-se os prazos diferenciados e os mecanismos de 

privilégios presentes nos próprios remédios processuais contra o Estado. 

Nesse âmbito, em favor do Poder Público pesa a fundamentação baseada no regime 

jurídico-administrativo, o qual prevê a atuação da Fazenda Pública com base em dois 

supraprincípios: a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a 

indisponibilidade do interesse público.
346

 O primeiro deles garante justamente o poder do 

Estado sobre os indivíduos, marcando uma relação de verticalidade na esfera material, ou 

seja, de autoridade, a qual tende a se comunicar com a esfera processual. Manifestam-se os 

poderes do Estado, nas particularidades do regime jurídico-administrativo, como: 

autoexecutoriedade ou poder de polícia, poder regulamentar, entre outros. O segundo deles 

informa as sujeições ou deveres – que, combinadas aos fatores acima, gera uma obrigação de 

ação em forma de poder-dever – as quais o Estado deve possuir, como prestação de contas 

ante a todas as ações jurídicas, sejam atos unilaterais ou contratos, bem como respeito a todos 

os princípios que orientam a atuação da Administração, tais como legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Fato é que o Poder Público, em sua rotina, não atua sempre em prol do “bem 

comum”, o que se poderia traduzir como interesse público primário. O Poder Público também 

age – em quantidade de vezes não tão inferior – em prol do interesse público secundário, que 

estaria conexo ao seu interesse meramente patrimonial.
347

  

Daí se conceber que se trata de privilégios em algumas ocasiões, não de 

prerrogativas – que seriam um desequilíbrio de tratamentos a ponto de ferir o princípio da 

isonomia.
348

 

São prerrogativas da Fazenda Pública: prazos processuais diferenciados; a existência 

de mecanismos processuais exclusivos para seu próprio uso, tal como a suspensão de 

segurança; a remessa necessária do processo civil; meios próprios de execução em seu favor; 

restrições ao cumprimento de tutela antecipada contra si entre outros de ordem similar. 

Nota-se que, nesse passo, não importa contra quem esteja litigando a Fazenda 

Pública. Ou seja, onde se quer chegar é que o legislador, o Estado, elegeu valorado a maior 
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que os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Será que tal conceito de cidadania está 

completo assim? 

Aplaque-se, agora, essa facilitação ao acesso à justiça versus o tratamento conferido 

à Fazenda Pública. 

Veja-se o reexame necessário: 

 

Art. 496.  Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito 

senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: 

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público; 

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. (...) 

 

O instituto da remessa necessária faz com que decisões que possuam um valor 

mínimo e que tenham sido proferidas contra as diversas esferas de Fazenda Pública possuam 

uma revisibilidade automática, sem obediência ao princípio da inércia do Poder Judiciário. 

Ainda que façam parte da mesma pessoa, v.g., enquanto representante da Fazenda Pública um 

agente do Poder Executivo e o Poder Judiciário, desafia a igualdade e, quiçá, moralidade essa 

disparidade de armas em ter o julgador procedimentalmente a favorecer uma das partes. 

Existe uma peculiaridade na concessão da tutela de urgência em face da Fazenda 

Pública, em ações individuais e coletivas, reside em duas restrições, “tanto em razão do 

interesse público, como em razão da organização orçamentária anual”, como afirmam Mendes 

e Silva.
349

  

Acerca do interesse público, já se pronunciou este trabalho.  

As restrições se encontram previstas em diversas normas constitucionais e 

infraconstitucionais. Veja-se, em nível de mandado de segurança, que se trata de remédio de 

ordem constitucional: 

 

Art. 7º § 2
o
  Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de 

servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza.  

§ 5
o
  As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas 

neste artigo se estendem à tutela antecipada [do diploma processual 

civil] (...). 
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Outra hipótese, referente à Lei n. 8.437/1992, que trata da concessão de cautelares 

contra o Poder Público: 

 

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou 

preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em 

ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. 

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada 

ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de 

mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 

 

Interessante observar que lei anterior com semelhante teor teve sua 

constitucionalidade declarada pelo STF na ADC 4, com a ressalva para casos previdenciários , 

feita pelo enunciado 729 da Sumula  do STF. Restrições jurisprudenciais posteriores 

acrescentadas foram, ainda, quando o efeito patrimonial é mera consequência, não o objeto da 

discussão (Rcl 6795, j 02.06.2010, Rel. Min. Carmen Lucia). Ainda quando o efeito 

patrimonial é apenas secundário (AgRg na Rcl 5252/PI, DJ 17.10.2013, rel. Min. Marco 

Aurélio). 

Visite-se, agora, a necessidade de aperfeiçoamento com base na teoria do discurso 

não por dominação intencional, como até aqui retratado, senão por “equívocos” de 

compreensão, concedida vênia, por haver atualizações de raciocínio que são necessárias. 

E cabe o comentário de que o Poder Judiciário previa a necessidade de oitiva da 

Fazenda Pública antes da concessão de liminar sob pena de nulidade, embora tratar da 

jurisprudência não seja o presente objetivo (REsp 220.082/GO, 2at, Rel Min João Noronha, 

Dj 17.05.2005), posicionamento que acabou sofrendo mitigação para entender pela nulidade 

apenas quando houvesse alguns requisitos, inclusive demonstrado o prejuízo na alegação de 

nulidade (AgRg no ag 1314-453, 2ª T, rel. Min. Herman Benjamin, Dje 13.10.2010). 

Nessa dinâmica, cabe ao cidadão impugnar a negativa de tutela de urgência mediante 

o tradicional agravo de instrumento. O mais preocupante reside no que a Fazenda Pública 

pode fazer quando há a concessão da tutela de urgência ou da segurança: 

 

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do 

respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da 

liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a 

requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público 

interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante 

ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 

economia públicas. [Lei n. 8437/1992] 

 

Ou ainda: 
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Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público 

interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à 

saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual 

couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão 

fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá 

agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a 

julgamento na sessão seguinte à sua interposição.  

§ 1
o
  Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o 

caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do 

tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou 

extraordinário. [Lei n, 12.016/2009] 

 

Tem-se mais um instrumento que funciona como sucedâneo recursal em uma 

situação na qual o Estado não deve operar com supremacia, senão com paridade de armas. 

No tocante à operação da prova o CPC/2015 ganhou uma possibilidade discursiva, 

abandonando o solipsismo do magistrado em busca da inalcançável verdade: 

 

Art. 471.  As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-

o mediante requerimento, desde que: 

I - sejam plenamente capazes; 

II - a causa possa ser resolvida por autocomposição. 

 

Parte-se do suposto necessário de que o juiz não possui meios de controlar a prova 

por não dispor de conhecimentos técnicos àquele mister específico. De acordo com o modelo 

atual, em que o perito é indicado pelo Poder Judiciário, ostenta-se um outro modelo de 

verdade e solipsismo, dessa vez não o do magistrado, mas o pericial. Isso porque:  

 

nas hipóteses onde a única prova disposnível é o exame ou laudo pericial, 

temos nos deixado levar pela saída mais fácil: atestando o expert a solução de 

fato, toma-se a afirmação como verdade insofismável, livre de qualquer 

possibilidade de dúvida, não seja pela atuação dos assistentes técnicos que, 

quando presentes, são sujeitos necessariamente parciais.
350

 

 

Avelino traz, ainda, reflexão acerca de que controlar o resultado da perícia é 

improvável por criado o mito de que todas as afirmações e conclusões obtidas no laudo devem 

ser consideradas verdadeiras, pois baseadas na ciência infalível.
351

 É pungente a concepção da 

Modernidade positivista aqui presente, que passa aos olhos cotidianos despercebida. É a 

necessidade de certeza e verdade – inexistentes – reconfortantes à fragilidade altiva – por 

achar que domina conceitos em absoluto – da certeza pensante. 
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É certo que, se for levado em conta o poderio econômico das partes – e se, dou outro 

lado, constar a Fazenda Pública, tanto pior – haverá também um desequilíbrio econômico e de 

poder, que também se reflete na semiologia do poder. 

A solução dada pelo novel diploma processual vai ao encontro das orientações 

habermasianas no momento em que não propicia uma cooperação entre as parte para 

atingimento do agir comunicativo. 

Marcelo Barbi Gonçalves ainda destaca a importância do estudo da linguagem na 

análise da tratativa da coisa julgada e sua imutabilidade. Na perspectiva de o processo 

enquanto atributivo de significado dentre tantos outros possíveis, deve a imutabilidade cobrir 

a norma jurídica individualizada à revelia de eventuais desdobramentos semânticos da ciência 

do direito. À segurança legal se sucede a judicial no caso concreto, eliminando-se a 

“incerteza” e operando a exclusão de alternativas possíveis, alçando potência de norma 

jurídica exigível a sentença. 

Afirma, contudo, que a segurança a qual advém da lei abstrata e genérica é apenas 

um projeto de segurança que pode ser infirmado pelas mais diversas razões. E demonstra: 

“Sob o prisma normativo (dever-ser), a ambiguidade, vagueza, complexidade, implicabilidade 

e derrotabilidade das prescrições textuais são hoje um dado até para os formalistas mais 

afeitos ao princípio da coerência do ordenamento jurídico”.
352

 Defende, tal como Chiovenda, 

a irretroatividade das leis interpretativas – daí a rescindibilidade de disposição de lei não 

retroativa: “Art. 966.  A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 

(...) V - violar manifestamente norma jurídica”. 

Para defesa de tanto acerca do verbete 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 

– “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão 

rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” -, 

ilustra com uma aporia possível sem sua vivacidade: uma vez aplicado o entendimento 

anterior e, na rescisória, vigente o novo, o STJ aplicaria o novo na sentença rescindente, 

piorando a situação do autor da rescisória. Ressalva que a sumula não se aplica, por visão do 

STF, ao âmbito da jurisdição constitucional.  

Um dos maiores problemas acerca do processo reside, contudo, nas regras 

processuais mais abertas, menos precisas. Elas permitem a famosa flexibilização 

procedimental. Para Bedaque, partidário da instrumentalidade, a flexibilização deve haver 

sempre que houver uma necessidade de aplicação da tutela jurisdicional adequada e o juiz, em 
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sua cognição, entender adequado. Ocorre que é necessário bastante cuidado com isso que 

parece mais outro exemplo do derrogado solipsismo jurídico. 

Os momentos de flexibilização procedimental serão determinados por momentos 

descritos em textos de lei e lidos consoante critérios de racionalização, descritos inclusive no 

tópico subsequente. 

A flexibilização procedimental mais notória dos últimos tempos é a promovida pela 

tutela da evidência stricto sensu, conforme descortinado em trabalho monográfico anterior, 

propõe que, em sede de procedimento ordinário, uma vez constatada a causa de pedir, seja 

sumarizada a cognição e utilizada pelo magistrado a técnica presente no instituto em si, que 

consiste na antecipação de tutela, conhecida de nossa legislação desde 1994.
353

 Para o 

doutrinador Luiz Fux – considerando-se já a diferença entre o que ele concebia como tutela da 

evidência e o que foi delineado por trabalho monográfico de nossa autoria, já mencionado -, 

prevê-se o seguinte itinerário: 

 

A tutela da evidência sugere “sumariedade formal, como pretendem alguns, 

vale dizer: procedimento comprimido, que pode ordinarizar-se conforme o 

juízo considere ou não evidente o direito alegado. Assim, pleiteada a tutela da 

evidência e deferida a liminar antecipatória, o demandado será citado para 

oferecer sua defesa, quando, então, será observada a necessidade de 

prosseguir-se para reversão ao estado anterior ou fixação de perdas e danos. 

Indeferida a tutela pela falta de evidência, prossegue-se, nos mesmos autos, 

para a dissipação dessa incerteza com as etapas necessárias ao descobrimento 

da verdade. Essa mutação procedimental in itinere é característica desses 

processos monitório-injuncionais, bastando recordar-se o modelo europeu, as 

antigas cominatórias, bem como procedimentos especiais que recaem no 

ordinário após um preâmbulo “especial”, como, v.g., o procedimento de 

usucapião, da ação possessória etc. 

(...) 

A impossibilidade de reversão ao estado anterior, conforme o 

provimento conferido, enseja a indenização pecuniária.
354

 

 

A proposta feita na monografia já referida, portanto, contemplava a flexibilização 

procedimental em qualquer momento do processo no qual se verifiquem as duas condições 

específicas já expostas introdutoriamente – presentes no inc. II e no §6º do art. 273 do antigo 

CPC, atualmente presente a partir do art. 300 do CPC/2015. 

Perceba-se a seguinte passagem na abordagem monográfica e considerando-se o que 

já foi dito a respeito de a cognição do juiz ser o centro metodológico que qualifica as espécies 

de cognição: “é fundamental a devida oportunização do pronunciamento à parte demandada, 

pois somente assim pode-se considerar qualquer cognição que seja como exauriente, quando 
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poderá se valer a parte requerida da resposta e dos recursos inerentes ao contraditório e à 

ampla defesa”. O pronunciamento da parte deve ser encarado como parâmetro para 

determinar os procedimentos, deixando-se de utilizar, inclusive, o termo “cognição”, que nos 

remete ao superado paradigma da filosofia da consciência.
355

 

Uma das principais preocupações que se acoplam a tanto é o “dirigismo-

decisionismo” que invariavelmente enfraquece um dos mais importantes, senão o mais 

importante, dos atributos do direito, que é a segurança jurídica. Ele compreende uma 

denominação pejorativa da liberdade conferida ao Poder Judiciário na condução da sua 

atuação, destacando-se sua atuação procedimental-processual e a lida com a interpretação 

livre-motivada de elementos abertos de linguagem. Quanto à atuação procedimental, será 

trabalhada neste momento. No tocante aos elementos de convencimento abertos, serão 

tratados no tópico subsequente. 

Ademais, no mister da flexibilização procedimental, foi previsto para o novel 

diploma processual civil a possibilidade de as próprias partes negociarem o procedimento: 

 

Art. 190.  Versando o processo sobre direitos que admitam 

autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa 

e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais, antes ou durante o processo. 

Parágrafo único.  De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a 

validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes 

aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em 

contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta 

situação de vulnerabilidade. 

Art. 191.  De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário 

para a prática dos atos processuais, quando for o caso. 

 

 

Em nível de conclusão, é importante verificar que uma visão mais social do processo 

se afina com uma ótica que deixa a igualdade formal afeta ao positivismo de lado. Consoante 

afirma Bedaque: 

 

O princípio da igualdade formal, tal como concebido pelo pensamento 

liberal-individualista, constitui exemplo típico da necessidade de mudança. 

Não se pode mais admitir que o legislador e o intérprete ignorem que 

diferenças sociais e econômicas constituem óbices sérios à efetividade do 

processo. Apesar da maior facilidade de ingresso no Poder Judiciário, 

proporcionando por algumas regras destinadas a afastar antigos conhecidos 
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óbices, inclusive de natureza econômica, ao devido processo legal, o acesso 

real e efetivo à justiça ainda constitui objetivo a ser alcançado.
356

 

 

 

Não é possível permanecer embotando a realidade truncada e distante do diálogo, 

porque dominada ainda pelos antigos discursos oligárquicos e bacharelescos de sempre. O 

processo, por ultimo, jamais pode se enxergado como um ponto fora da curva do fator 

sociedade. Veja-se o que observa argutamente Bedaque, em outra obra: 

 

Muitas vezes situações de vida permanecem por longo tempo regidas 

por tutelas de urgência, o que também não é desejável, pois a 

instabilidade das relações de direito material é fator de grande 

preocupação, visto que influi decisivamente na captação de recursos 

externos e pode determinar os rumos da economia do país.
357

 

 

A ainda se reitera a afirmação feita no tópico anterior acerca da orientação de 

Couture: é útil sair do universo do processo, enquanto instrumento exclusivamente técnico, e 

buscar no campo de outras ciências, como a sociologia, a comunicação, a política, a filosofia, 

um reforço, um apoio, para um redirecionamento do processo, visando, sem jamais perder de 

vista a técnica, alcançar as finalidades sociais e políticas. 

A alopoiese nesse caso é inegável – ou, se assim se entenda, a máxima abertura 

cognitiva da autopoiese. Isso porque o processo, ao lado do direito, existe por outro motivo a 

que não ele próprio, a humanidade. Não existe por existir, independente, tal como os 

fenômenos da natureza ou as realidades matemáticas. 

Diante do exposto, é possível notar que existe uma grande resposta da legislação 

processual civil ante às exigências neoconstitucionalistas e pós-positivistas de acesso à 

Justiça, no sentido de ampliar cada vez mais o alcance de atendimento e, ainda, no tocante ao 

procedimento adequado, com vistas à tutela jurisdicional adequada. Nota-se, contudo, 

diversas iniquidades acerca desse mesmo aspecto, quando se trata, mais uma vez 

processualmente, de prerrogativas de sujeitos processuais, com destaque para a Fazenda 

Pública – sem razão de ser -, bem assim ante a grupos econômicos, o que atinge, também, a 

situação do procedimento adotado. Tal situação conduz ao pensamento de que a legislação 

evoluída e responsória ao constitucionalismo conteporâneo assume, ainda que parcialmente, 

um viés de legislação-álibi, ilusória, no momento, sobretudo, em que o cidadão 
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hipossuficiente entra em embate com um dos sujeitos processuais privilegiados, pelo que se 

retira a discursividade da situação. Sofre a democracia nesse aspecto. 
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4.3 A SEGUNDA HERANÇA: A VIRADA HERMENÊUTICO-LINGUÍSTICA DIANTE 

DA INCOMPLETUDE DO DIREITO (PRINCÍPIOS E CONCEITOS JURÍDICOS 

INDETERMINADOS) 

 

 

Consoante explicado nos itens anteriores, o paradigma pós-moderno legou ao 

Ocidente uma visão aberta do direito, o que influenciou diretamente a teoria jurídica, no 

sentido de permitir à referida Jurisprudência
358

, pautada no constitucionalismo 

contemporâneo, a admissão dos valores como parte legítima da ordem jurídico-constitucional 

do Estado Democrático de Direito, o que permitiu diversas evoluções conceituais. 

A virada hermenêutico-linguística, reitere-se, legou ao direito o estudo da filosofia da 

linguagem, da semiótica e da teoria do discurso, no sentido de abandono, na mesma senda da 

pós-modernidade, da plenitude teoria do conhecimento, da concepção de verdade e de 

subjetividade na apreensão de conhecimento, a partir da descrença nessas em razão da 

demonstração de imprecisão da linguagem e dado que ela é o grande e inevitável veículo de 

conhecimento. Tal fenômeno hermenêutico desconstruiu o sujeito de conhecimento e sua 

respectiva subjetividade como elementos da teoria do conhecimento. 

Recorde-se, então, do que já se tratou acerca da imprecisão da linguagem. E, por 

conseguinte, do direito, cujo principal instrumento de trabalho é a linguagem Quanto ao 

processo, uma relação comunicacional, o estudo da linguagem, então, atinge ares de 

imprescindibilidade. 

A incompletude do direito se verifica matéria inerente à discussão do processo, visto 

que ele trabalha a atuação do Poder Judiciário, aplicador da lei por excelência. No âmbito do 

processo, ou do serviço público de acesso à Justiça, o representante do Estado ou Poder 

Judiciário é o magistrado. Portanto, ele será responsável não por decidir, propriamente, senão 

por conduzir ao resultado prático harmonizador, que é o máximo que a linguagem lega a 

todos os que trabalham com seus “jogos”, tal como já alertava Wittgenstein. 

Esse é o traço ou corte do presente tópico, o trabalho do Poder Judiciário ante à 

necessidade de concluir, em forma de “decisão”, mais adequadamente chamada de resposta 

jurisdicional o que fazer diante de um dos mais difíceis momentos do processo: aquele no 

qual ele depara com a imprecisão da linguagem e consequente incompletude do direito. 
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Acerca da constitucionalização do processo, retome-se o que Cappelletti e Garth 

anunciaram acerca do acesso à justiça, propagadora do processo civil de resultados, 

demonstrando a relação próxima e necessária entre o direito e a experiência prática. 

Porquanto que se percebeu a introdução do conceito extrajurídico de justiça, proveniente da 

ontologia da moral, pelo que encerra a natureza de valor e, pois, confere a ideia de abertura do 

sistema jurídico a conceitos cujas construções se buscam fora do sistema propriamente 

jurídico.
359

 Para Cândido Rangel Dinamarco, ser sujeito à lei não significa ser preso ao rigor 

das palavras que os textos contêm, mas ao espírito do direito do seu tempo.
360

 

Como base dessa concepção posicionava-se a já dita reviravolta lingüístico-

pragmática – mudança na Filosofia no século XX - ou círculo hermenêutico – formado por 

pensadores como Heidegger, sobre seu existencialismo, Gadamer e Wittgeinstein - como 

único caminho para conhecer o direito, através do que se reforça que a intersubjetividade, 

nesse contexto, é condição de possibilidade do Estado Constitucional Democrático de Direito, 

conforme defende a melhor doutrina.
361

 

Então, no paradigma atual, parte-se do pressuposto de que não há uma verdade 

unívoca dos fatos. Isso porque cada sujeito agiu com uma ampla variedade de motivos, talvez 

quase redutível ao infinito, caso a relação com a outra parte processual seja antiga. O peso 

sobre o antigo “sujeito cognoscente” magistrado é, assim, reduzido justa e drasticamente, já 

que se parte da concepção de que o instrumento de comunicação, a linguagem, é falha, às 

vezes até mesmo incompleta e truncada. Parte-se, ainda, do marco de que o substrato do 

direito é a cultura, altamente móvel. Finalmente, admitiu-se a realidade do direito: ele é 

impreciso, na medida da linguagem que o estabelece. Agora, sim, é possível elaborar e 

observar mecanismos racionais para lidar com a abertura e a incompletude do direito. Os 

quais dependem, por óbvio, do auxílio cultural. 

A saída encontrada para se afastar a concepção de uma decisão egoística do 

magistrado, bem como da existência de uma única saída correta para as problemáticas que se 

apresentavam, diante dessa invasão de valores na atividade jurídica, foi a proposta das 

correntes que defendiam uma construção discursiva do direito, ou, pelo menos, que 

abandonasse a subjetividade metafísica como centro do raciocínio de cognição processual 
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pelo magistrado, conforme já se apontou como sendo um dos pontos frágeis da concepção 

instrumentalista e motivo de crítica das subsequentes. Resultado é um processo que tenta 

perceber a decisão judicial não mais como um ato solitário do juiz, mas como ato coletivo 

produzido em função dos argumentos trazidos pelas partes. 

Ocorre, contudo, que essa concepção acerca da inclusão de carga axiológica nas 

decisões aplicadas pelo magistrado acabaram sendo severamente criticadas pelos que 

enxergavam nisso ampla abertura à arbitrariedade, consoante já aventado em linhas anteriores 

e a ser recuperado nestas e seguintes sempre que pertinente. Observa, nesse sentido, Marcelo 

Andrade Cattoni de Oliveira que os juízes não se devem comportar como donos da verdade e 

guardiões da virtude – embora alguns o façam -, postura incompatível com um conceito 

procedimentalista, racionalizador discursivo, de Democracia. 
362

 

É objetivo do presente tópico investigar a lida dos magistrados com o maior desafio 

linguístico: as terminologias  que possuem amplidão de interpretação, a saber, os conceitos 

jurídicos abertos ou indeterminados e os princípios, que estão bastante próximos em técnica. 

Bem assim, apontar sinais de ambos os paradigmas e seus respectivos desdobramentos 

estudados até aqui. 

Para compreender esse acontecimento, transporte-se o mundo para os lindes de seu 

reprodutor empenhado, a saber, o processo - o ambiente processual. No paradigma anterior, 

considerava-se que o processo, sobretudo aquele que possui matérias de fato como pontos 

controversos, intencionava retomar os fatos ocorridos entre as partes para dar-lhes uma 

solução protegida pelo direito. O “sujeito-cognoscente” da superada perspectiva da teoria do 

conhecimento estava para o sujeito processual cognoscente no ambiente que reproduz os fatos 

do mundo em uma lide. O sujeito cognoscente por excelência, no processo, é o magistrado. 

Mas não deve ser apenas ele, do contrário incorrer-se-ia no fechamento cognoscente solipsista 

típico da teoria do conhecimento, sem qualquer discurso e construção, quando se descobriu, 

através da virada hermenêutico-linguística, que a realidade não é dada, senão construída. Não 

à toa o processo em que é dado ao juiz contatar os fatos em que se embasam os pedidos é 

denominado processo de conhecimento. Alusão à teoria dominante durante boa parte do 

século XX, em que se construíram as bases do direito processual. 

Cria-se, em torno do magistrado, uma expectativa hercúlea de descoberta de uma 

verdade. Ignora-se que ele possa ter dúvidas quanto aos fatos e, inclusive, quanto ao direito e 

                                                           
362

 OLIVEIRA, Marcelo Eduardo Cattoni de. Da constitucionalização do processo à procedimentalização da 

Constituição: uma reflexão no marco da teoria discursiva do direito. In: NETO, Claudio Pereira de Souza; 

SARMENTO, Daniel. A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. 

Lumen Iuris: Rio de Janeiro, 2009. 



210 
 

sua imprecisão terminológica – as lacunas e os conceitos abertos. Ignora-se a 

discricionariedade do magistrado. Recorde-se o que se disse no item 4.1 acerca da 

discricionariedade para o positivismo normativista kelseniano, no tocante à imprecisão 

intencional – conceitos deliberadamente abertos - e não intencional – imprecisão nata - da 

linguagem. Veja-se como se pronuncia Hans Kelsen, principal expoente do positivismo 

normativista, acerca disso: 

 

Em todos os casos de indeterminação, intencional ou não, do escalão inferior, 

oferecem-se várias possibilidades à aplicação jurídica. O ato jurídico que 

efetiva ou executa a norma pode ser conformado por maneira a corresponder 

a uma ou outra das várias significações verbais da mesma norma, por 

maneira a corresponder à vontade do legislador – a determinar por qualquer 

forma que seja (...)  

Se por “interpretação” se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido 

do objeto a interpretar, o resultado de uma interpretação jurídica somente 

pode ser a fixação da moldura que representa o direito a interpretar (...). 

A teoria usual da intepretação quer fazer crer que a lei, aplicada ao caso 

concreto, poderia fornecer, em todas as hipóteses, apenas uma única solução 

correta.(ajustada), e que a “justeza” (correção) jurídico-positiva desta decisão 

é fundada na própria lei.
363

 

 

Acerca do texto transcrito e de conformidade com o que já se construiu até aqui 

acerca da hermenêutica, há duas considerações a serem feitas: a uma, não há que se falar em 

vontade do legislador. Isso porque, se existisse uma vontade, ela deveria ser percorrida tal 

como se fosse a verdade. E isso é manifestamente uma concepção herdada da filosofia da 

consciência, a qual se tenta superar por todos os motivos já ditos. Não à toa, trata-se de um 

texto da filosofia positivista da norma. A duas, o intérprete não possui muitas liberdades de 

conformação da norma. É como se a interpretação, para o positivismo, fosse puramente todas 

as possibilidades sintáticas e semânticas da linguagem, sem qualquer freio valorativo ou ético, 

visto que o direito é entendido como um sistema autopoiético. Em outro dizer, o positivismo 

jurídico ignorava a incompletude do direito, não se debruçando sobre ela. 

Na abertura do tecido normativo, tem-se os atualmente chamados de conceitos 

jurídicos indeterminados e os princípios fundamentais de direito. 

De certa forma, os princípios também são conceitos indeterminados, contudo cada 

nomenclatura possui uma técnica a parte. Os princípios são verdadeiras categorias normativas 

que especificamente encerram valores e, por isso, possuem toda uma tecnologia própria de 

funcionamento. Os conceitos jurídicos indeterminados são conceitos que devem observar os 
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valores encerrados nos princípios, mas que não necessariamente encerram os valores em si. 

Não possuem, por isso mesmo, uma técnica específica tal qual a dos princípios. 

Ambos têm racionalidade em sua técnica com critérios abertos pelo paradigma pós-

moderno e construídos conforme a tradição Moderna. 

Inicie-se pelos princípios. 

O direito, sobretudo após sua constitucionalização – que se trata de um novo 

paradigma sistemático jurídico -, influenciado sobejamente pela abertura de horizontes pós-

moderna, resolveu adotar valores como parte do sistema jurídico. E valores absorvidos em 

forma de uma nova técnica jurídica. Não se pode dizer que se trata de uma abertura 

meramente cognitiva, pois os conceitos dos valores são abertos, ainda inconclusos, mas 

sempre com um referencial básico: a dignidade da pessoa humana, como fruto da filosofia 

humanista recuperada no Renascimento e fortalecida na Ilustração. Eles estão 

consubstanciados em “mandamentos de otimização”, tal como conhecidamente denominados 

por Alexy e por J. J. Gomes Canotilho. Apesar da sua abertura e incompletude imediata – para 

cada caso – do conteúdo, acabaram por fornecer mais controle ao direito. Pois, como já dito, 

para eles foi desenvolvida toda uma técnica. Por exemplo, adiante-se, em uma colisão de 

princípios, há apenas duas alternativas, como regra. A abertura trouxe mais precisão. Porque 

foram admitidas as fendas no direito e foram, finalmente, exploradas e trabalhadas. 

Conforme Lenio Luiz Streck menciona: 

 

Nesta quadra da história, o direito assume um caráter hermenêutico, tendo 

como consequência um efetivo crescimento no grau de deslocamento do polo 

de tensão entre os poderes do Estado em direção à jurisdição (constitucional), 

pela impossibilidade de o legislativo (a lei) antever todas as hipóteses de 

aplicação. (...) 

A (pretensa) plenipotenciariedade da regra – como fonte e pressuposto do 

sistema – cede lugar aos textos constitucionais, que darão guarida às 

promessas da modernidade contidas no modelo do Estado Democrático (e 

Social) de Direito. Implica, assim, introduzir o ideal de vida boa, abrindo 

espaço para a institucionalização da moral no direito produzido 

democraticamente, a partir daquilo que se denominou “positivação dos 

princípios”.
364

 

  

Esses são os princípios, formas técnicas de absorção de valores. 

Sob uma perspectiva da semiologia do poder, o magistrado, representante por 

excelência da função-fim do Poder Judiciário, a partir do momento que lhe tem conferida 

maior ou menor liberdade para ampliar seu espectro de ação de modo inauditável, tem-lhe 
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conferida uma opressão estatal ilegítima. Recorde-se o que se disse, em sede da semiologia do 

poder, acerca dos padrões de dominação brasileiros identificados em Weber por Buarque de 

Holanda, acerca da dominação tradicional sem impessoalidade e racionalidade. Isso assevera 

os riscos de liberdade nos magistrados.
365

 

Sobre isso, Marinoni denuncia a falta de racionalidade e de previsibilidade no direito 

brasileiro, argumentando a inobservância pelos magistrados de modelos mínimos de 

racionalidade ao decidirem, apoiados nessa prática cultural danosa à racionalidade da 

democracia. Destaca que a prática judiciária brasileira revela que, não obstante se parta da 

premissa de que decidir não é simplesmente revelar a norma contida no texto legal, ainda não 

se transformou o ato de fundamentar numa atividade de argumentar racionalmente para 

justificar as opções decisórias – inclusive a decisão final – tomadas no curso do raciocínio 

decisório. Defende que, se o juiz tem poder para extrair o direito do texto legal mediante a 

interpretação, é preciso ainda caminhar para que o direito se torne prática argumentativa e, 

nessa dimensão, tenha racionalidade e legitimidade. Nesse mister, reserva suas críticas 

concentradas nas aplicações de regras simples, ponderando que a absorção de princípios e a 

aposição de conceitos abertos realmente ampliam a latitude do poder do juiz ou espaço de 

subjetividade.
366

  

Acerca dos princípios, destaque-se que o jurista Hellman, do modo bem-humorado, 

afirma que, no novel diploma processual civil, “é decretada a morte da farra principiológica”. 

É tendência essa racionalização, estando o novo diploma permeado de muitas exigências 

nesse sentido, como será visto ao largo do capítulo. Isso porque, como afirma, normas de 

caráter genérico, destinadas a iluminar o caminho do aplicador do direito e a indicar os rumos 

a serem seguidos foram confundidas com portais de abertura para a discricionariedade, “como 

                                                           
365

 MARINONI, Luiz Guilherme. Cultura e previsibilidade do direito. Revista de processo. Ano 40, 239, jan 

2015. 
366

 MARINONI, Luiz Guilherme. Cultura e previsibilidade do direito. Revista de processo. Ano 40, 239, jan 

2015. P. 431-451. A parte disso, foca na ausência de respeito, pelos juízes, aos precedentes de tribunais 

excepcionais, tais como o STJ. Ou ainda quando as turmas de uma mesma corte divergem ou, gradativamente 

pior, quando a mesma turma diverge ao longo do tempo. Defende a obviedade da vinculação dos efeitos das 

decisões não somente em controle concentrado de constitucionalidade, como também em controle concreto, em 

sede de Recurso Extraordinário. Esse consiste em um fator de racionalização: a observância das decisões dos 

tribunais superiores, a fim de garantir o direito a segurança jurídica, valor caro ao modelo Moderno o qual o 

Ocidente gestou. O novel diploma processual civil garantiu uma aproximação da força dos precedentes judiciais 

mediante alguns dispositivos. O primeiro deles é o inc. V do art. 489 acima, o qual garante a necessidade de 

observância das decisões dos tribunais. Ao lado dele, seguem os dispositivos presentes nos arts. 927, V, e 988, II, 

os quais aduzem a necessidade de os juízes e tribunais observarem “a orientação do plenário ou do órgão 

especial aos quais estiverem vinculados”, bem como garantem a possibilidade de ajuizamento de reclamação 

constitucional diante de decisões judiciais que não observem a autoridade das decisões do tribunal. Esse consiste, 

então, em um tipo de controle objetivo da subjetividade jurídica e garantidora, além da segurança jurídica, do 

princípio da isonomia entre os jurisdicionados. Contudo, não é o foco do presente tópico, que trata dos maiores 

desafios da incompletude do direito. 



213 
 

se toda vontade do julgador pudesse caber em um princípio e este pudesse ser o escudo 

utilizado para a defesa de tudo o que frequentava a consciência daquele”. Reforça a bandeira 

da segurança jurídica como sendo hasteada a partir dessa opção política do legislador. Porque 

nunca se deve esquecer que a aposição de normas positivadas é, com efeito, política, ainda 

que se esteja enamorado do jusnaturalismo.
367

 

A primeira racionalização que se pode apontar para os princípios é que se 

formularam as teorias de Robert Alexy e Ronald Dworkin, a primeira delas partindo da 

concepção de princípios como mandados de otimização e a segunda defendendo uma única 

resposta correta. Têm-se propostas, respectivamente, de fechamento e abertura da 

interpretação do juiz, pelo que resta a dúvida de se os princípios são cláusulas de abertura – 

exonerando o juiz do dever de fundamentar – ou aquilo que determina o fechamento 

interpretativo, limitando ao máximo a discricionariedade. 

A tentativa de identificação dos princípios veio acompanhada de uma proposta 

metodológica de sua distinção ante às regras, adotada pelos juristas em geral. 

Robert Alexy, na proposta de expor a razão prática para a lida com o direito, 

conforme mencionado no item anterior, propõe técnicas de distinção entre as duas principais 

categorias de normas que classifica: princípios e regras. Sua racionalização prática do direito, 

nesse sentido, ganhou adeptos ao redor do mundo. 

Alexy define os princípios como normas que ordenam que algo seja realizado em 

uma medida tão ampla quanto possível relativamente a possibilidades fáticas ou jurídicas, 

sendo, pois, mandamentos de otimização.
368

 Desenvolvendo o conceito de princípio, Pereira e 

Silva complementam o conceito afirmando que não possuem pressupostos fáticos, bem como 

encerram a possibilidade de ser cumpridos em diferentes graus e que a medida de seu 

cumprimento depende não só das possibilidades reais mas também das jurídicas.
369

 

Para ele, o procedimento para solução de colisões de princípios é a ponderação. 

Segundo ele, princípios e ponderações são dois lados do mesmo objeto. Um é do tipo teórico-

normativo e outro, teórico-metodológico. Quem efetua ponderações no direito pressupõe que 

as normas, entre as quais é ponderado, têm a estrutura de princípios e quem classifica normas 

como princípios deve chegar a ponderações. A discussão sobre a teoria dos princípios é, com 

isso, essencialmente, uma discussão sobre ponderação.  
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Veja-se um exemplo de princípio no ordenamento constitucional brasileiro: “Art. 5º. 

(...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

A ponderação é resolvida – racionalizada – mediante o princípio da 

proporcionalidade, conceito de origem alemã. Ele é destinado especificamente a esse assunto 

dos princípios de ordem fundamental, existente especialmente para harmonizá-los. É certo 

que os princípios podem entrar em confronto. Alguns genericamente já têm potencial de 

confronto entre si, tais como segurança jurídica versus justiça, ou igualdade versus liberdade. 

Outros, podem adquirir propensão ao choque em casos específicos, tais como vida e saúde em 

casos de pessoas que possuem a crença na não transfusão de sangue e hemoderivados, por 

exemplo, tais como o clássico caso dos religiosos testemunhas de Jeová. 

De algum modo os princípios devem se harmonizar na prática. Pelo que se criou o 

postulado da harmonização prática, destinado a isso. É viabilizada através do princípio da 

proporcionalidade, de envergadura constitucional. 

A proporcionalidade analisa, pela técnica de ponderação os resultados práticos para o 

uso de cada princípio em conflito e aponta qual deles merece um certo destaque ante ao outro. 

Mediante os critérios da utilidade e necessidade da medida pleiteada no caso concreto, bem 

como a adequação ou proporcionalidade em sentido estrito, verifica qual a melhor opção em 

caso de suposto conflito de princípios. 

É interessante pontuar que a proporcionalidade, por harmonizar racionalmente dois 

interesses antagônicos em nível prático, é típica de um ambiente discursivo como o processo, 

pelo que a proporcionalidade é entendida, por Aguirre, como um principio constitucional do 

processo. Cita, para exemplificar sua incidência, a proporcionalidade do processo de 

execução, de uso das medidas executórias.
370

 

A exposição desse caminho do raciocínio transformou-se no seguinte dispositivo do 

novel diploma processual civil: “Art. 489 (...) § 2
o
 No caso de colisão entre normas, o juiz 

deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que 

autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a 

conclusão”. Tal regra consagra a tendência de ampliação dos mecanismos de racionalização. 

Alexy, seguindo na racionalização de princípios, diferencia-os ante às regras. Regras, 

conforme afirma, são normas que, sempre, ou só podem ser cumpridas ou não cumpridas. Se 

uma regra vale, é ordenado fazer exatamente aquilo que ela pede, não mais e não menos. As 
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regras, para Alexy, contêm determinações no quadro da fática e juridicamente possível, pelo 

que as considera “mandamentos definitivos” e sua forma de aplicação baseada na subsunção, 

não na ponderação.
371

 

Para Canotilho, aduzindo acerca da mesma racionalização prática proposta por 

Alexy, afirma que as regras são normas as quais prescrevem imperativamente uma exigência 

as regras são normas que prescrevem imperativamente uma exigência – impõem, permitem ou 

proíbem.
372

 

Na visão de Dworkin, as regras são aplicáveis à maneira do tudo ou nada. Se os fatos 

que a regra estipula estão dados, então ou a regra é válida, ou não é, descartada da solução da 

situação.
373

 A relação entre as regras é de antinomia. 

Veja-se um exemplo de uma regra circulando entre princípios no regramento 

constitucional: “Art. 5º. (...) LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel”. 

Para Dworkin, a leitura moral da Constituição demandava a entrada do direito na 

ontologia da moral, externa ao direito e, como já dito, sua concepção de “resposta correta” 

era, em verdade, the best possible, ou “o melhor possível”, não algo exato. 

Esse conteúdo dos princípios deve apresentar um critério confiável. O critério 

estrutural, dado por Alexy, de distinção entre regras e princípios, pode ser associado a fim de 

se considerar suficiente para esclarecer todos os casos de dúvidas. Möller se vale de mais duas 

premissas para além de Alexy, que são as de Aarnio. 

O principal critério é o de que regras e princípios são espécies normativas 

qualitativamente diversas no sentido de, diante do problema, não conferirem um dever-fazer, 

senão um dever-ser. Pelo que desempenham, princípios e regras, papeis diferentes ante ao 

raciocínio jurídico: as regras são interpretadas e os princípios são objetos de ponderação, 

conforme já dito. Essa é a tese da demarcação forte. Porquanto, entre princípios e regras há: 

processo diverso de aplicação; interação diversa com outras de mesma espécie; esforço 

argumentativo distinto. 

A segunda racionalização, para além da distinção entre regras e princípios, é a 

proposta da teoria do discurso, acompanhada por outras propostas, que entende como uma 

interpretação pós-convencional da situação jurídica a inadmissão do surgimento de novos 
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princípios apenas advindos da necessidade de aplicação. Isso remete ao fenômeno que anda 

na contramão disso e que acusa uma profusa inserção de determinados princípios que não 

representam exatamente valores da ordem jurídica, senão meros reflexos de lógica, como os 

princípios gerais de direito.  

Os princípios foram tendo seu conceito obscurizado pela linguagem da hermenêutica 

jurídica praticada atualmente, o que leva a uma discricionariedade judicial em que os teóricos, 

segundo Ernildo Stein remete ao apresentar a obra de Rafael Tomaz de Oliveira, descobrem 

três consequências: a) as constituições se tornarão mais imperativas; b) produz-se uma 

inflação de leis esclarecedoras ou c) entra-se numa crise de legalidade, o que termina sendo 

uma crise constitucional.
374

 

A aposta da discricionariedade por parte das teorias jurídicas do positivismo 

normativista de Kelsen e Hart possuíam o intento de solucionar o que elas próprias já 

apresentavam de maneira insolúvel, vez que as próprias teorias consideravam a razão prática 

perpassada de solipsismo – consequência por parte do sujeito da modernidade, de sua 

consciência de si próprio e de sua certeza pensante. 

E para lidar com isso, registra Streck que se posicionavam as doutrinas neo-kantistas 

pós convencionais no sentido de atribuir o problema aos valores, quando na verdade, através 

do paradoxo formulado por Humboldt e mencionado pelo mesmo jurista brasileiro, seria 

possível perceber que a formação da cultura está muito mais ligada à linguagem. Não se dava 

conta, assim, dos fundamentos jurídico-culturais de formação do conhecimento. Humboldt, 

por sua vez, indagava: “nós possuímos linguagem porque temos cultura ou temos cultura 

porque possuímos linguagem?”. 

Como esclarece o próprio Streck, que, juntamente com a “bandeira 

neoconstitucionalista”, defende-se um direito constitucional da efetividade, uma 

concretização ad hoc da Constituição e uma pretensa constitucionalização do ordenamento a 

partir de jargões vazios de conteúdo. Tudo porque, conforme aduz, ao fim e ao cabo, 

acreditou-se ser a jurisdição responsável pela incorporação dos “verdadeiros valores” que 

definem o direito justo, tal como a concepção de instrumentalidade do processo, consoante 

refere expressamente. Pelo que conclui que o neoconstitucionalismo representa, apenas, a 

superação no plano teórico do juspositivismo em sua forma mais primária, a que chama, 

acompanhando Ferrajoli, de “paleojuspositivismo”, na medida em que nada mais faz do que 

afirmar as críticas antiformalistas deduzidas pelos partidários da Escola do Direito Livre, da 
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Jurisprudência dos Interesses e da Jurisprudência dos Valores. Isso se o 

neoconstitucionalismo for exercitado conforme o paradigma epistemológico da filosofia da 

consciência. 

Delineou-se um equívoco: foram esses princípios considerados como sucedâneos dos 

princípios gerais de direito ou o “suporte de valores da sociedade”, o que não resta bem 

definido o que seja ou qual seu propósito. E a consequência inevitável disso foi a “positivação 

de valores”, base do raciocínio para a criação de toda sorte de princípios constitucionais, 

utilizando-se como ponto de partida, como paradigma, o Estado Democrático de Direito. 

Essas transições de teorias causam muita perplexidade e más adaptações, incorrendo 

em equívocos e dificuldades de apreensão e gerando problemáticas tais como a do 

principiologismo. 

A tratativa do “pan-principiologismo”, nomenclatura sugerida por filósofos do 

direito concentrados no Rio Grande do Sul, afirma que as problemáticas relacionadas às 

constituições dirigentes, à inflação legislativa e à crise da legalidade são tangenciais a análise 

filosófica da fundamentação e discricionariedade das decisões judiciais. Oportuna a menção 

da passagem de Lênio Luiz Streck, quando afirma que: 

 

Não é, portanto, a imperatividade da lei (juiz como ‘boca da lei’) ou 

criatividade (sem limites) do intérprete que se constituem como ‘inimigos da 

autonomia do direito’ e da democracia, mas, sim, as condições pelas quais se 

dá a atribuição de sentido no ato interpretativo-aplicativo.
375

 

 

O diferencial que tenta trazer o Estado Democrático de direito, diante disso, é a 

diminuição do espaço de discricionaridade da política, feita essa diminuição pela 

Constituição, que estabeleceria, segundo Streck, os limites entre política, direito e moral, pelo 

que aponta a tese do constitucionalismo dirigente de Gomes Canotilho, o qual buscava refrear 

a discricionariedade legislativa, do trabalho do legislador. Aponta para esse propósito, 

também, o garantismo jurídico de Ferrajoli. Essas quatro teorias são conexas nos trabalho de 

Lênio Luiz Streck pelo propósito que menciona: 

 

Por tudo isso, é possível afirmar que os princípios são o modo concreto de 

enfrentamento da discricionariedade judicial, porque são a manifestação da 

densidade normativo-concreta de um mandamento legal (regra-preceito), 

sendo que, mesmo aqueles preceitos nomeados como princípio, também 

necessitam dessa singularização que só ocorre no momento aplicativo. (...) Se 

quisermos, de fato, ingressar na viragem linguístico-ontológica, antes é 

preciso termos claro que a  
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subsunção era apenas o modo de a ‘vontade geral’ (legislativo soberano no 

modelo formal-burguês) controlar a aplicação da lei. Nada mais do que isso. 

(...) discricionariedade é o modo próprio que o sistema encontrou para 

“preencher” as “insuficiências ôntico-semânticas” de que a subsunção não 

poderia dar conta.
376

 

 

Ao se retomar a análise, proposta no início do tópico, da confusão entre os princípios 

constitucionais e os princípios gerais do direito, deve-se ter em conta que os princípios gerais 

de direito constituem figuras capazes de suprimir as eventuais lacunas existentes no sistema 

positivo de direito para lhe preservar a concretude lógica conquistada racionalmente, bandeira 

levantada pelo jusnaturalismo racionalista, o qual buscava complementar o juspositivismo, 

proximidade teórica que restará mais clara quando se tratar do pressuposto metafísico 

fundante de ambas as teorias. 

Porém, como dito, tratava-se de artifício da lógica, da racionalidade humana, não de 

valores consagrados, sobretudo no século XX após as catástrofes humanitárias que 

modificaram o rumo da ética e exigiram uma reeticização do direito. Como parte dessa 

confusão de princípios – que se dizem constitucionais quando são artifício da lógica 

jusnaturalista na plenitude de sua celebração da modernidade -, Lênio Streck enumera casos 

concretos para ilustrar o problema: a) quanto ao princípio da efetividade da Constituição, é 

qualificado como tautológico, vez que o próprio constitucionalismo contemporâneo, como já 

se viu, tem como pressuposto a efetividade das normas, o que o reduz a uma mera questão de 

lógica; b) princípio da precaução, também tautológico, em função de defender a precaução na 

tomada de decisões; c) princípio da simetria, que mais constitui um artifício interpretativo, 

não estando relacionado com a consolidação de valores, embora esteja sendo confundido 

como tal.
377

 

Não expressam, os princípios acima, uma decisão política fundamental ou como fim 

constitucional, pelo que não podem figurar enquanto topo da ordem constitucional aptos a 

derrubar normas infraconstitucionais. Pelo que a relação entre as normas não é apenas 

hierárquica, senão também de conteúdo, sendo esse também um critério a diferenciar regras 

de princípios. 

Verifique-se tanto na seara processual civil a fim de verificar se configuram ou não 

tautologias, como problematiza parte da doutrina que envereda pela lógica da 

intersubjetividade e da reeticização do direito que ela proporciona, ao aclarar as partes 

obscuras do manejo subjetivo de princípios justificadores. Os princípios expressamente 
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previstos para o processo civil e que possuem natureza, por sua vez, são os seguintes: acesso à 

justiça ou inafastabilidade do Poder Judiciário; contraditório; ampla defesa; motivação das 

decisões; isonomia; publicidade dos atos processuais; economia processual; instrumentalidade 

das formas; razoável duração do processo; cooperação; boa-fé e lealdade processual. 

A esse propósito, diga-se que o novel diploma processual civil positivou, ou 

reproduziu a superior positivação, para alguns casos de princípios, de diretrizes fundamentais 

– ou normas fundamentais do processo. Ou princípios fundamentais do processo. Pelo que 

serão comentados os dispositivos quando convier. 

O princípio do acesso à justiça ou da inafastabilidade do Poder Judiciário pode ser 

considerado como decorrência direta da escolha do formato do Estado de Direito – 

autoridades e cidadãos abaixo da lei - Democrático – acesso indiferenciado. Do que decorre, 

também, o princípio da isonomia e da paridade de armas. Acerca da análise crítica da 

legislação conforme a paridade de armas, remete-se o leitor à semiologia do poder no tópico 

anterior. Portanto, a escolha política fundamental não está no princípio, mas na escolha 

anterior do modelo de Estado logo no início da Constituição. Quiçá, decorrência do 

panprincipiologismo, essa construção. 

Os princípios do contraditório e ampla defesa, diferentemente, não são 

imediatamente intuitivos, pois de natureza propriamente procedimental, remetendo o Estado – 

e os particulares, ante à aplicabilidade imediata e horizontal dos princípios - a uma obrigação 

de observância específica desse que, com efeito, consiste em uma decisão política 

fundamental e em um mandamento de otimização. 

Quanto ao conteúdo do princípio da ampla defesa, é possível notar, logo de início, 

que não se trata de uma obviedade ou tautologia, pois se remete a um contexto e a uma 

estrutura de relação Estado-sociedade específica, celebrando-a. A tautologia faria sentido em 

qualquer parte, enquanto que o princípio da ampla defesa precisa de um pressuposto para 

fazer sentido. E isso se acentua num contexto de efetividade dos escopos do ordenamento 

jurídico vigente. A não ser em um ordenamento jurídico “hipócrita” – e, analisando mais 

detidamente, até neles, pois seu problema seria a efetivação da promessa -, a sugestão de 

garantia da ampla defesa encerra uma ética específica, de garantia de direitos dos cidadãos 

sob uma perspectiva democrática material. Do contrário, em sistemas que sejam apenas de 

manutenção do Estado de Direito, inexiste a menção à ampla defesa ou a iniciativa de alçá-la 

a princípio, pena de se perder o controle sobre seu alcance – e é o oposto do que se pretendeu 

mesmo sob a ótica instrumentalista, que concentra em excesso os poderes sobre o Poder 

Judiciário, órgão de contraponto ao Poder Legislativo. 
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O princípio do contraditório, por sua vez, pode parecer tautológico de início. Sua 

tautologia, redundância ou obviedade, contudo, é somente aparente, pois, da mesma forma 

que o princípio da ampla defesa, faz sentido somente em um contexto de Estado Democrático 

de Direito e sob a perspectiva democrática material do constitucionalismo contemporâneo. E 

isso se reforça sob a ótica da intersubjetividade proposta pela hermenêutica filosófica e pela 

filosofia da linguagem, pois enxergam uma ética específica na construção comum do sentido. 

O princípio da publicidade, por sua vez, é outra decorrência do Estado de Direito, 

contudo não imediata. Sabe-se que o Estado de Direito passou por diversos substratos 

culturais, entre eles o patrimonialismo. Pode-se dizer, apenas, que após a implementação, por 

influência de Max Weber, do ideal burocrático, é que se agregou ao Estado de Direito 

Democrático. Pelo que se pode dizer que o princípio da publicidade sinaliza uma opção 

fundamental por um dos modelos de Estado de Direito, o burocrático, agora reformulado para 

o gerencialismo. 

Já o princípio da economia processual segue a mesma natureza de critério. Decorre 

de ideias decorrentes do acesso à justiça e das bases da fase subsequente à burocracia estatal, 

consistente no gerencialismo, o qual prevê o máximo de resultados com o mínimo possível de 

recursos. Está conexo aos ideais do processo civil de resultados, pelo que comunica uma 

decisão política fundamental acerca do modelo administrativo do Estado-justiça pelo que se 

opta. 

O princípio da motivação das decisões, por sua vez, decorre da racionalidade do 

Estado de Direito, o qual deve expor a racionalidade material de suas decisões em forma de 

fundamentação, a qual será melhor trabalhada logo mais quando se tratar de conceitos abertos 

e a respectiva obrigação de motivar, norma positivada especificamente no novel diploma 

processual civil. 

O princípio da razoável duração do processo é decorrente da concepção de acesso à 

justiça adequado, consistindo em uma complementação do raciocínio do aceso à justiça, que, 

por sua vez, é outro raciocínio lógico decorrente do Estado de Direito. Contudo, assim como o 

do acesso à justiça sinaliza, tangencialmente, uma valorização do trabalho do interprete, desde 

o positivismo de Hart e reforçada pela virada linguística. 

O princípio da instrumentalidade das formas comunica a opção da lida com o 

processo, pelo que decorre de uma opção política primária e não intuitiva. Decorre da 

valorização do Poder Judiciário já em um momento avançado. 

Os princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual decorrem de 

postulados éticos universais destinados aos atores processuais. Automaticamente decorrentes 
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do dever de lealdade, independentemente do modelo de Estado em que se instale, podem ser, 

pelos critérios indicados acima, entendidos como princípios gerais de direito. 

A solução para o (pan)principiologismo está na racionalidade argumentativa, a 

materialidade racional de um dos principais adeptos da teoria da comunicação, Jurgen 

Habermas: 

 

La comprension de lós derechos fundamentales propuesta desde la teoría del 

discurso debe aclarar la conexión interna entre derechos humanos y soberanía 

popular y resolver la paradoja del origen de la legitimidad a partir de la 

legalidad. (…) 

El derecho es un médium que presupone derechos y constituye un sistema de 

ación que permite sistematizar las expectativas de conducta, organizar el 

dominio político y justificar la fuerza coactiva de la ley. Pero el derecho 

legítimo sólo admite una base para esta coacción: la justificación racional y la 

fuerza de la convicción que deben acompañar el establecimiento y la práctica 

del derecho. La facticidad del derecho legítimo va de la mano de la facticidad 

del acuerdo racional sobre su validez. (…).
378

 

 

Recorde-se o que Habermas afirmou – aqui mencionado no item 3.1 – acerca de 

racionalidade comunicativa ser o que os sujeitos de uma coletividade aceitam, após a 

argumentação racional. Nesse passo, ainda, recorde-se que os princípios correspondem, 

mormente, aos direitos de ordem fundamental que criam obrigações ante ao Estado de Direito 

Democrático e à sociedade. 

E esses direitos correspondem justamente às decisões políticas fundamentais que 

foram levantadas para distinguir um princípio geral de direito de um princípio constitucional 

acima. Isso pode-se considerar um consenso tácito, pois o consenso é justamente a decisão 

política fundamental.  

É nessa perspectiva que se ter em mente que a linguagem, ao mesmo tempo em que é 

imprecisa, é também o elemento racionalizador da comunicação entre as partes. Consiste no 

instrumento que constrói o mínimo de objetividade que se necessita de ter para se demonstrar 

a plausibilidade de um raciocínio. E essa concepção de demonstração do raciocínio é uma 

ideia Moderna, perceba-se. Já a desconstrução da certeza pensante é pós-moderna. É a 

convivência de ambos os paradigmas, tal como se alertou desde o princípio. 

Em suma, acredita-se em um mecanismo racional que forneça critérios e permita 

controlar a discricionariedade do magistrado, sujeita a dominações ilegítimas como alertou a 

semiologia do poder, inclusive, ampliada esta pela abertura do direito a valores. 
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Perceba-se que, se, por um lado, a pós-modernidade retira um pouco a segurança ao 

derrubar a ideia de certeza e de verdade, por outro lado, isso é salutar para se enfrentar a 

incompletude do direito. De todo modo, as bases para tal concepção de racionalização já 

datam de bem antes, da Modernidade, como será demonstrado. 

Consoante já se disse, o direito, enquanto fenômeno cultural, marcado pela 

alteridade, está intimamente ligado ao uso da linguagem, seu veículo propulsor.  

Nessa esteira de ideias, vê-se que é grande equívoco a crença de que todo signo pode 

ser restringido, reduzido ao finito seu significado – sob pena de se acusar de distante da 

racionalidade aquele que não o fizer. Tal pensamento provém de uma espécie de otimismo 

científico idealista ressaltado por John R. Searle e bastante alinhado com o trecho transcrito 

de Kelsen acima.
379

 

A proposta da virada hermenêutico-linguística, como visto, é fazer com que o 

homem se aproxime da intersubjetividade. A intersubjetividade quebra a lógica da 

subjetividade, que sai de sua solidão e de sua certeza pensante e passa a atentar para o mundo 

da vida, tendo como meta compartilhar uma justificação com outras pessoas mediante as leis 

da razão e da lógica, aquilo que Kant nomina objetividade. E a fenomenologia vista por 

Heidegger vê a necessidade de desobnubilar não apenas o que é dado, senão o que também é 

construído de modo obscuro, alargando a intersubjetividade trazida por Husserl, que ignorava 

essa área de explicação. 

E o atual momento da teoria do direito é necessitado desses desvelamentos, aberto 

que se mostrou aos valores e aos fatores extrajurídicos. Como afirma Max Möller, são 

fenômenos destacados na tessitura do Estado do constitucionalismo contemporâneo, 

responsório ao neoconstitucionalismo através de uma teoria pós-positivista, a presença de 

enunciados normativos abertos ou sem consequências jurídicas preestabelecidas.
380

 

Eles consubstanciam uma característica atemporal e inconteste do direito, que é a 

incompletude de seu conjunto. Esclareça-se que essa incompletude é uma característica 

provinda, em nível inicial, natural e involuntariamente da sua ferramenta de operação, a 

linguagem, o que é encarado de diferentes formas por cada teoria do direito, como se busca 

demonstrar neste tópico. Em nível secundário e não natural, porém provocado, é causada por 

uma opção do legislador, que destaca a característica natural e a amplia intencionalmente para 

                                                           
379

 SEARLE, John R. Mente, linguagem e sociedade. E-book. 
380

 MÖLLER, Max. Teoria geral do neoconstitucionalismo: bases teóricas de um constitucionalismo 

contemporâneo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 



223 
 

abrigar valores, sendo esse artifício bastante utilizado no contexto do constitucionalismo 

contemporâneo e ao qual quis se referir no início do tópico. 

A segunda faceta incômoda da indeterminação do direito os conceitos jurídicos 

indeterminados, os quais também causam perplexidade e estão mais próximos do tema aqui 

trabalhado. 

Os próprios princípios, cuja técnica de trabalho e autenticidade já foram 

demonstrados acima, podem ingressar, quando se trata de preencher seus respectivos 

conteúdos, na lógica agora tratada, pois têm seus conteúdos abertos, sujeitos a uma ontologia 

moral inevitavelmente. E a qual terá critérios específicos para preenchimento de seu 

respectivo conteúdo, os quais se podem chamar de fruto da racionalidade discursiva ou, ao 

menos, de uma racionalização material. 

Eles estão diretamente conexos com o tema do ativismo judicial, assim como o tema 

da flexibilização procedimental tratado no tópico anterior. Envolve a questão da legitimidade 

judicial a possibilidade de os operadores do sistema criarem normas secundárias ou atribuírem 

sentido jurídico a normas de conteúdo aberto ou indeterminado. 

Isso porque, consoante já se mencionou no item 3.2, quando o Poder Legislativo 

deixa, por escolha de conceitos abertos, atribuir significado aos conceitos abertos que positiva 

em texto, bem assim, no caso dos princípios, considera-se que essas normas são referência de 

validade para todo o ordenamento, a supremacia legislativa fica relativizada, inevitavelmente. 

Pelo que se necessita, para não se sucumbir à filosofia da consciência e seu solipsismo, de 

critérios racionalizantes. 

De pronto, há que se recordar o aspecto primário e gnoseológico da incompletude 

natural do direito. Como afirma Ricardo Guastini: 

 

“(...) a ciência jurídica “descreve” normas interpretando-as. Para discutir o 

ponto, é necessário ter presente que as chamadas normas apresentam-se à 

interpretação como documentos em língua e significado indeterminado.”
381

 

 

Em outra passagem, o jurista italiano afirma ainda: 

 

É difundida em teoria do direito a tese segundo a qual as normas jurídicas 

seriam enunciados formulados em linguagem natural (a língua italiana, a 

língua inglesa, a língua castelhana etc.) e dotados, como tais, de uma “trama 

aberta” (open texture).
382
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De modo secundário, como fruto de opção, os conceitos jurídicos indeterminados são 

presenças inegáveis na realidade positiva dos ordenamentos jurídicos atuais, especialmente 

após o advento do constitucionalismo contemporâneo que destacou o papel do Poder 

Judiciário e sua atuação política, sobretudo mediante o controle de constitucionalidade.
383

 São 

intencionalmente inseridos mediante técnica legislativa na intenção de conferir ao magistrado 

margem decisória sobre amplas questões, que chegam a deter envergadura política, conforme 

já tratado. A compreensão do fenômeno que encabeçam os standarts jurídicos requer faz 

remissão às já tratadas contribuições da hermenêutica e, mais precisamente, às contribuições 

da filosofia da linguagem. 

Passa esse tema, portanto, pela carga axiológica inserta no conteúdo da norma, 

desembocando na dimensão do homem enquanto ser axiológico – e na suposta neutralidade 

do juiz, bem assim no grau de liberdade detido pelo magistrado na conformação da lei. 

Ressalte-se, assim, a ligação próxima existente entre a temática dos conceitos jurídicos 

indeterminados e os delineamentos da atividade do magistrado, membro do Poder Judiciário, 

como não custa rememorar. Por esse motivo, diante de tais terminologias abertas serem 

reiteradamente empregadas na técnica legislativa, tanto da Constituição quanto da legislação 

processual civil que é o enfoque do presente trabalho
384

, o tema torna-se atual e de relevância 

para a compreensão de importante parcela do fenômeno jurídico. 

Dessarte, os conceitos em questão, mesmo que admitidos por alguns estudiosos como 

fenômeno conexo ao recente contexto político-jurídico, aos quais alguns podem chamar de 

judicialização da política, são originados em vetustas problemáticas filosóficas que acabaram 

por invadir a área da ciência hermenêutica e hoje recebem novas explicações. Tais questões, 

todas interligadas, compreendem, inicialmente, a formação do sentido das expressões 

jurídicas vagas, indagando-se dos que tentam explicar sua existência inevitável. 

Acerca disso, já se anuncia “como será difícil julgar com o Novo Código de Processo 

Civil”, de acordo com Hellman.
385

 Ele justifica a ausência de uma escolha popular do 

magistrado – diferentemente dos demais poderes – e a necessidade de se encontrar um “freio 

democratizador” para a função do magistrado, evitando-se simulacros decisórios solipsistas. 

Destaca a previsão do novel diploma processual: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau 

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 
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oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício”. 

Isso, previsto dentro das normas fundamentais condutoras do processo civil. É como 

se, enfim, tivesse sido admitida a intimidade entre a linguagem e o processo. Propõe-se, então, 

a construção de um diálogo processual efetivo. 

Seguindo da investigação do processo conforme proposta do novo diploma, vê-se a 

seguinte disposição: 

 

Art. 489. (...) § 1
o
 Não se considera fundamentada qualquer decisão 

judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, 

sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 

motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 

decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes 

de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob 

julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 

precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no 

caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

 

Fixa, assim, parâmetros negativos para todo tipo de decisão judicial, para estabelecer 

a nulidade. Entre eles, destaca-se a ausência de cotejamento expresso do caso concreto com os 

conceitos jurídicos indeterminados. Hellman alega que o aumento da demanda pelo Poder 

Judiciário, ao que se adiciona, aqui, a cultura. 

Os conceitos jurídicos indeterminados estão inseridos no complexo campo dos 

conceitos vagos e dos conceitos ambíguos. Tenham-se como exemplo “notório saber 

jurídico”, “imperativo de segurança nacional” e, na seara processualista civil, “prova 

inequívoca”, “fundado receio de dano”, “verossimilhança da alegação”, “abuso de direito de 

defesa”, “manifesto propósito protelatório” e “medidas práticas equivalentes”, os quais, 

pertinentes ao instituto processual da tutela da evidência e os quais foram trabalhados em 

monografia nossa dedicada especificamente à tutela da evidência.
386

 

Quanto ao preenchimento de sentido do conceito jurídico indeterminado nas 

situações concretas, nas quais haverão de atuar efetivamente – admitindo-se concomitância 

entre interpretação e aplicação da norma -, deve-se ter em mente que jamais se atingirá uma 

perfeita reconstrução desde a sua aposição inicial no canal do texto normativo - ainda que se 
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tratasse de conceitos comuns com pouca abertura semântica. Isso porque se trata do 

regramento de situações in abstrato, que não conseguem prever com exatidão as concreções 

em que irá o texto atuar. 

A esse respeito, não se deve olvidar que a indeterminação mais acentuada, para além 

da indeterminação natural da linguagem, é decorrente de uma técnica legislativa reflexo de 

uma opção política, consistente em conceder liberdade de movimentação à atividade 

judicante. Deve-se indagar, a partir daí, sobre a operacionalização dessa opção política. Essa 

operacionalização deve ser atenta a que os conceitos metajurídicos envolvidos na abertura 

proposital do tecido normativo, que refogem à seara jurídica e invadem o campo da moral e, 

até mesmo, da política, não afastem, por um desequilíbrio entre os três poderes favorável ao 

Poder Judiciário, legitimidade em cada decisão produto da atividade jurisdicional. 

A partir disso, utiliza-se mais uma vez a racionalização do consenso de Habermas: 

torna-se de relevo investigar o nível de consenso social – e como operacionalizá-lo, como 

torna-lo uma prática protegida pelo Estado - acerca do significado dessa linguagem em face 

da sua utilização pelo magistrado – nisso consiste a proposta da intersubjetividade. Em nível 

de Estado, para Lênio Luiz Streck, seria possível afirmar que isso se traduz na possibilidade 

de uma resposta correta, buscando-se no permissivo do direito positivo quais são as bases 

para preenchimento desse conceito aberto. 

A ideia pode ser reforçada pela concepção de Gadamer, para quem a função da 

linguagem é, além da comunicação entre seres, revelar o mundo, não podendo, por isso, ser 

considerada uma experiência particular. Em verdade, como afirma Saussure, a linguagem, é, 

ao mesmo tempo, pertencente ao domínio individual e ao domínio social. 

Ainda nessa esteira, questão de grande importância no âmbito da judicialização da 

política e conseqüente uso intenso da indeterminação dos conceitos tidos por standarts 

jurídicos é, ainda, a análise no viés pragmático da linguagem, o qual pode, diante da revelação 

translúcida de mundo sugerida por Gadamer, embotar ainda mais a realidade através da 

manipulação de conceitos. 

De acordo com Erick Wilson Pereira, concorda a melhor doutrina – citando Paulo de 

Barros Carvalho e Tércio Sampaio Ferraz Júnior - em que há utilização, pela linguagem, de 

símbolos, através dos planos sintático - relação dos signos entre si; semântico - que considera 

as palavras em sua dimensão real - e pragmático - em que se estudam as relações sociais que 

se instauram através do uso da linguagem. Entende o autor citado ser no plano pragmático a 

ocorrência de abuso de poder, ao lado da combinação de funções lingüísticas a fim de efetivar 
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e ocultar abuso de poder. Destaca, nesse sentido, as funções persuasiva e fabuladora da 

linguagem.
387

 

Para Hannah Arendt, a verdade possui pouco espaço no contexto da política, em que 

há excessivo “livre-conversar-sobre-alguma-coisa-com-outros”. Para a socióloga, uma 

sociedade onde uma opinião seja dada com seriedade conduzida pela bondade deve-se manter 

afastada da política. Do que entende Pereira ser estabelecido, nessas condições, um hiato entre 

moral e política.
 388

 

Nesse rumo concedido se recorre, inclusive, a Saussure, ante a sua linguística, a qual 

trabalha os conceitos, sobretudo, de sintática, semântica e pragmática. Ressalte-se que, aqui, 

tem-se uma técnica um tanto diferente da dos princípios fundamentais, vistos como decisões 

políticas fundamentais. Aqui tem-se conceitos não fundamentais, abertos, mas dos quais 

observam três limitações racionais, pelo que já se pôde notar: as técnicas de linguística; a 

obediência aos princípios constitucionais, sobretudo o valor maior, a dignidade da pessoa 

humana; a razoabilidade, bastante conexa à ideia de consenso. 

É nesse mesmo sentido que argumenta Lênio Luiz Streck, entre outros, no sentido da 

necessidade de existir uma resposta correta, entendida como direito fundamental, no sentido 

de conferir um lastro mínimo de segurança diante do contexto profusamente interpretativo em 

que o pós-positivismo coloca a todos. O sentido de resposta correta, nas palavras de Möller, 

seria atento ao seguinte: 

 

Se a moral não tem um conceito claro, mas condiciona a validade do direito, 

dependendo do ponto de vista haverá sempre uma razão para considerar a 

decisão da autoridade injusta e, portanto, inválida. Neste ponto reside o 

grande problema da concepção iusnaturalista: a defesa da única solução 

correta. (...) não haverá jamais a definição de um grau aceitável de justiça ou 

injustiça que condicione a validade de uma decisão, pois essa análise pode 

variar dependendo do ponto de vista. Em razão disso a essencial contribuição 

positivista no sentido de estabelecer um critério de juridicidade, bem como 

dos motivos pelos quais essa definição não pode estar condicionada a 

critérios morais. 
389

 

 

Para Möller, os seguintes critérios devem ser preenchidos: para que tais critérios 

sejam considerados direitos devem ser incorporados a partir das fontes do direito, seja pela 

positivação ou pela prática jurídica – ao que se toma a liberdade de atribuir a reiteradas 
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decisões judiciais; o sentido que adquirem os conceitos quando incorporados não são 

necessariamente o sentido que possuem fora do ordenamento, pelo que se toma a liberdade de 

se diferenciarem conceitos vulgares de conceitos jurídicos.  

Assim, se embasado no intérprete sempre em critérios morais de interpretação como 

critérios de validade da norma jurídica, haverá redução ao infinito de possibilidades e se 

afasta do postulado da segurança jurídica, garantidora do modelo do Estado de Direito, 

sobretudo o democrático. 

Aí entra, justamente, o princípio da razoabilidade como uma técnica de 

racionalização. Não se confunda com o da proporcionalidade, que possui aplicação típica ao 

universo dos princípios. 

Para Willis Santiago Guerra Filho, citado por Aguirre, o princípio da 

proporcionalidade é originário do direito público alemão, enquanto que o princípio da 

razoabilidade provém do direito anglo-saxão. A desobediência ao princípio da razoabilidade 

significa ultrapassar irremediavelmente os limites do que as pessoas em geral considerariam, a 

princípio, aceitável em termos jurídicos. Enquanto a ponderação é um “mandar fazer”, um 

direcionamento típico da esfera pública, o princípio da razoabilidade é um “evite fazer por 

esse caminho, que já passa do razoável socialmente”, típico da iniciativa privada – pelo que 

Aguirre vai chamar a razoabilidade de princípio com função negativa. 

Foi construído no seio da sociedade liberal o princípio da razoabilidade. 

John Rawls, no contexto do liberalismo político e direcionado ao pensamento de uma 

democracia constitucional, pronuncia-se por uma tentativa de construir a tolerância, tendo 

como fato de partida o “pluralismo razoável” entendido como “produto inevitável da razão 

humana” quando em um contexto de instituições livres e duradouras. Ele trabalha as ideias de 

“racional” e “razoável” - com base nas críticas kantistas como afirma – como meio para a 

sobredita proposta democrática e, para tanto, distingue-as. Inicia a distinção a partir da 

aplicação de ambos os termos em uma frase: “a proposta que fizeram era perfeitamente 

racional, dada a posição privilegiada de barganha de que dispunham, mas, a despeito disso, 

nada tinha de razoável e chegava mesmo a ser ultrajante”. Para Rawls, as pessoas são 

razoáveis em um aspecto fundamental quando, consideradas entre iguais, dispõem-se a propor 

princípios e critérios que possam constituir termos equitativos de cooperação, bem assim 

quando se dispõem, voluntariamente, a submeter-se a eles, dada a garantia de que os outros 

farão o mesmo. O “razoável”, assim, trata-se de um componente da ideia de sociedade como 

um sistema de cooperação equitativa, sendo parte da ideia de reciprocidade a suposição de 



229 
 

que esses termos equitativos devem ser aqueles razoáveis para que todos aceitem, num tom de 

imparcialidade que termina por ser altruísta, e ainda de benefício mútuo.
390

 

Quando Rawls menciona o termo “todos”, está-se referindo a outro elemento 

racional: a universalidade e é mais um mandamento de bom senso e de consenso, pelo que, 

aqui, atinge máximo contato com o consenso habermasiano. 

É fundamental, nesse contexto, esclarecer que a resposta constitucionalmente 

adequada, direito fundamental conforme se tratou acima, difere de única resposta verdadeira, 

essa embasada na filosofia da consciência e sua crença em sua certeza pensante, desligada de 

fatores externos e objetivamente verificáveis para decisão. 

E é nessa senda, de resposta constitucionalmente adequada, que podemos evidenciar 

o papel do querer na vida do espírito na análise da obra de Hannah Arendt – tomando-se 

espírito como mente, e, portanto, o papel do querer na formação do sentido pela mente. O 

querer, na racionalidade discursiva, está intimamente atrelado ao ser possível diante dos 

critérios de limitação. 

Na época do Estado liberal, o Direito era visto como produto da racionalidade do 

legislador, pelo que a busca da segurança jurídica pautava os trabalhos na dogmática.
391

 A 

proposta liberal-positivista pregava a existência de um só sentido verdadeiro - relegando-se 

aos princípios gerais de direito a função de preencher mediante discricionariedade 

perigosamente ampla, por não limitada a preceitos éticos extrajurídicos, vazios não albergados 

por essa univocidade de sentido -, em contraposição à ideia de uma formação da norma 

jurídica posterior à edição de lei, com influxos da vontade e da valoração, provenientes de 

propostas posteriores.
392

 

Expondo a linha da “doutrina tradicional” - terminologia kelseniana -, Santos Neto 

afirma que se concebia rígida separação entre o trabalho dos juízes, meramente técnico e 

burocrático, e do legislador, tido então como poder político por excelência ascendido pelo 

povo. Tal ideologia era fruto da Ilustração enquanto movimento teórico, da Revolução 

Francesa enquanto movimento político e do Código Napoleônico, como posterior instrumento 

legislativo que concretizou, institucionalizou, tal concepção. Pregavam rígida separação dos 

poderes e segurança jurídica.
393
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Ademais disso, do racionalismo cartesiano, as correntes jusnaturalistas criam para o 

direito a noção de sistema lógico-dedutivo, fortalecendo-se o silogismo proposto na doutrina 

tradicional.  

A Escola da Exegese, assim como a Escolha Histórica do Direito, bastante 

influenciadas pelo racionalismo cartesiano, concebiam a existência de casos nos quais um 

mero silogismo afastaria a necessidade de qualquer atividade interpretativa, o que também se 

conhece por interpretação prima facie. Compreendia Savigny, à frente da Escola Histórica do 

Direito, que a lei é objeto de interpretação e não se admitem interpretações restritivas ou 

extensivas. 

A racionalidade era tida pelas correntes sobreditas como atingida apenas pelo 

legislador. Era fomentada, assim, a crença de que existia um sentido unívoco para uma 

determinada expressão e que a função do exegeta seria, tão-somente, a de descobrir tal sentido 

a fim de aplicá-lo. Ao juiz caberia, dessarte, tão somente revelar algo já anteriormente dado. 

Partindo do texto posto, pois, seria possível encontrar uma só resposta “verdadeira”, que 

deveria ser consagrada pela doutrina e aplicada pelos tribunais. Surge então o paradigma 

liberal-positivista: encontro do ideal de limitação do Estado com a ideia de monopólio 

legislativo da produção normativa. 

O representante máximo da corrente da interpretação exclusiva do legislador foi 

Montesquieu, seguindo de Rousseau. Para o primeiro, o Judiciário não passava de um mero 

executor de leis. Concebia haver um “poder executivo das coisas que dependem do direito 

civil”, que era o próprio Judiciário, cuja função era a de punir criminosos e resolver querelas 

entre particulares. É o mesmo teórico o dono da famosa idéia de ser o juiz tão somente a 

“boca da lei”, ou um ser inanimado que não pode moderar nem a força nem o rigor da lei. A 

conseqüência dessa visão era a de que o juiz não cria direito.
394

 

De acordo com a lição explicitada por Herbert L. A. Hart, ao se questionar o que é 

direito, deve o estudioso não incorrer no erro de identificar a lei com o direito, pois “as leis 

são ‘fontes do direito’... não parte do próprio direito”.
395

 Na ótica de Hart, a valoração é uma 

espécie de atividade intrínseca da atividade hermenêutica, e não mera invasão da moral no 

direito. A linguagem jurídica, para ele, é naturalmente vaga. 

                                                           
394

 LEAL, Roger Stiefelman. A judicialização da política. Disponível em 

http://www6.ufrgs.br/ppgd/doutrina/leal1.htm  
395

 HART. Herbert L. A. O conceito de direito. 5.ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2007. 

http://www6.ufrgs.br/ppgd/doutrina/leal1.htm


231 
 

Conforme aponta Vanice do Valle, citando Castanheira Neves, no terreno da 

hermenêutica não mais se pode pensar tão somente em conjunto de instrumentos de 

explicação de texto.
396

 

Afirma-se que o advento da obra de Kelsen foi o grande responsável pela ruptura 

com a concepção de racionalidade repousante na atividade legislativa. Investe Kelsen, pois, 

contra o que concebe uma ideologia jurídica, não uma atitude científica: o mito da 

neutralidade do juiz, da segurança jurídica do ordenamento e da interpretação como busca da 

vontade original do legislador. 

Crítico da Escola da Exegese, o jurista austríaco afirma-se partidário da Escola do 

Direito Livre. Na concepção de interpretação kelseniana, sobressai a indeterminação do 

Direito, a qual abrirá espaço para a discricionariedade, a atividade criadora do juiz, já que 

implica escolhas e, pois, atos de vontade. Sua concepção parte de uma visão dinâmica e 

escalonada da ordem jurídica, desde a norma mais alta hierarquicamente às normas 

individuais de decisão e negócios jurídicos. A lógica aplicada ao direito, para ele, é uma 

lógica normativa, inexistindo diferenças entre aplicação e criação do direito.  

A criação do direito, na visão de Kelsen, é sempre correspondente a sua aplicação, 

pelo que a atividade do magistrado é constitutiva, não meramente declaratória do direito. 

Desenvolve-se, assim, a “teoria da moldura”: a norma superior - em relação à lei, a 

Constituição; em relação à norma de decisão, a lei, por exemplo - determina a moldura em 

que deve ser exercida a discricionariedade pelo criador inferior. 

A indeterminação pode ser, para Kelsen, intencional ou não-intencional. Aquela 

ocorre quando o órgão que põe a norma superior torna seu conteúdo aberto voluntariamente, 

deixando para o aplicador sua individualização e determinação progressiva. Isso livra o 

legislador de enumerações cansativas e, principalmente, confere liberdade ao aplicador da lei, 

contexto atual do constitucionalismo contemporâneo. A indeterminação involuntária ocorreria 

quando: há ambigüidade nos termos; discrepância entre a ordem da autoridade superior e a 

vontade da autoridade criadora - discrepância total ou parcial; contradição entre normas 

válidas ou antinomia quando não há critério para derrubar uma delas. Naturalmente, pode-se 

associar essa indeterminação involuntária ao formato liberal-formalista de Estado, o qual não 

pretendia conferir maior liberdade de atuação e conformação ao Poder Judiciário e seu 

representante, o magistrado, mas sim ignorava de modo temerário as lacunas acidentalmente 
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existentes no direito, parte da natureza da linguagem conforme já visto, consistindo nisso sua 

maior fragilidade teórica, aspecto mencionado em tópico anterior.
397

 

Não há, assim, na concepção kelseniana, uma diferença qualitativa, mas somente 

quantitativa, entre as atividades do juiz e do legislador. Assim, na passagem de um grau 

superior para um grau inferior do ordenamento jurídico temos dois momentos: o de 

identificação da moldura - interpretação; o momento de escolha - volitivo - da opção possível. 

Quanto aos sujeitos da atividade interpretativa, Kelsen os divide em dois: os órgãos 

autorizados pela trama de competências a criar normas - realizam interpretação autêntica, 

prescritiva e produtora de norma, repousando num ato de vontade; os cientistas do direito e 

demais particulares, como os destinatários da norma em sentido amplo - interpretação não-

autêntica, descritiva e produtora de proposição, originando-se num ato de conhecimento. 

É possível concluir, pois, que considera Kelsen o direito como de conteúdo 

indeterminado, pois intimamente conexo à política, rompendo, assim, com a doutrina 

tradicional exposta anteriormente. Isso porque, para ele, tanto o ato de criação quanto de 

aplicação do direito são atos políticos, já que é impossível, na prática, fugir a um ato de 

escolha e, pois, posicionamento ideológico. A ciência do direito é quem se afasta da ideologia 

- como o próprio afirma, é construída uma teoria pura do direito, não uma teoria do direito 

puro, ao contrário do que dizem as críticas à sua obra. 

Em mais uma oposição a essa linha de raciocínio, além de Kelsen, estavam os 

teóricos já mencionados na ponta da Modernidade, a saber, Martin Heidegger e Hans-Georg 

Gadamer, os quais acreditavam que o conhecimento e a compreensão de um objeto-

congnoscível ocorriam a um tempo, em um círculo hermenêutico. Com base nos conceitos por 

eles desenvolvidos é que se criou a concepção de que o intérprete realiza uma função criativa, 

partindo-se do pressuposto de que o homem sempre é dotado de pré-compreensão, seja por 

carga valorativa, seja por tradições. 

Ademais, a doutrina kelseniana é também determinante para a fragilização da visão 

inicialmente exposta – da doutrina tradicional a idéia freudiana do fim da modernidade, 

evolução trabalhada em tópico anterior, contrária ao racionalismo iluminista influenciador das 

escolas sobreditas – a qual cai por terra ao se afirmar, na crise da modernidade, que a 

consciência humana é opaca, ofuscada pelo inconsciente, sendo difícil de se falar em um 

                                                           
397

 Podemos, por já havermos passado pela descrição da Judicialização da política em momento anterior, afirmar 

que a indeterminação dos standarts jurídicos é intencional e se dá por um fim estatal maior, que é a atribuição ao 

Poder Judiciário de decidir, como antes não ocorria, vários rumos políticos do Estado. 



233 
 

discurso consciente portador de verdades inequívocas e que contraria a perfeição do 

racionalismo.
398

  

Na análise do processo de conhecimento, temos que o sujeito cognoscível possui 

natural liberdade de escolha. O homem, ao se conduzir em cada mínima ação, escolhe. 

Quando escolhe, dá vazão a uma preferência, que encerra um ato de valoração. Assim, no 

ensinamento de Raimundo Bezerra Falcão, “a conduta não passa da dimensão ética das ações 

(...) é indissoluvelmente ligada ao valor”.
399

  

Ao admitirmos não existir ser humano sem conduta, entendemos que não há como 

conceber um ser humano alheio ao valor. A compreensão do homem enquanto ser axiológico 

nos faz conceber a impossibilidade de o direito, enquanto sobrecultura que intenta modificar a 

cultura, conseguir se substituir à natureza das coisas – nesse caso, à inerente liberdade de 

escolha do homem, por menor que seja. 

Embasando-nos nas concepções teóricas contrárias ao liberalismo positivista, 

especialmente na concepção kelseniana, podemos conceber a atividade do aplicador do direito 

como dotada de vontade, que embasa a valoração da escolha. E a escolha não dependerá de 

um exercício racional fundado tão somente no conhecimento do direito vigente, mas sim em 

critérios extrajurídicos, tais como moral e justiça. 

Os influxos dos valores são sensivelmente percebidos, portanto, na atividade 

interpretativa. É nessa esteira que se conceberam teorias explicativas do fenômeno jurídico 

em relação ao fenômeno social, como as apresentadas a seguir. 

Rejeitada a concepção da existência de uma verdade e da possibilidade de se efetuar 

uma interpretação apriorística, admite-se, em conseqüência, a atividade criativa do julgador. 

Partindo-se deste pressuposto é que, nas linhas seguintes, expor-se-ão teorias no âmbito do 

direito e da linguagem que conferem uma roupagem ainda mais evoluída de construção do 

sentido das normas e, muito especialmente, das que estão por trás dos conceitos jurídicos 

indeterminados. 

A teoria do discurso de Habermas consistiu em uma forte opositora da ideia de 

verdade única. Para o sociólogo, transcrito por Cademartori, a pretensão de verdade objetiva e 

monoliticamente pré-determinada pelo sujeito “uno” pode ser remediada através do discurso. 

Para tanto, tais discursos não podem se apresentar como conclusivos ou definitivos, seja 

através de “evidências” ou através de “argumentos definitivos”. Aquilo que se torna 
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convincente é o que se pode aceitar racionalmente. Entretanto, nossos argumentos não ficam 

protegidos nessa aceitabilidade racional. Pelo que o processo de argumentação deve 

permanecer perenemente aberto a todas as objeções relevantes e a todas as correções e 

melhorias das circunstâncias epistêmicas. 

Conclui Cademartori que tais reflexões levam a afirmar que a concepção de 

democracia de Habermas, transposta ao campo específico do Direito, não mais aceita decisões 

judiciais travadas apenas no espaço monástico do juiz, devendo existir um procedimentalismo 

discursivo a informar o processo judicial. Para o mesmo autor, somente pela via de um 

procedimento consensual entre todos os interessados é que estabelecer-se-ia de forma legítima 

qual o direito pleiteado, ao invés da formação de juízo a partir da lei meramente impositiva.
400

 

Inevitavelmente, após o contato com a teoria discursiva de Habermas, somos 

transportados à idéia de sistema jurídico e, dentro dela, à concepção de que o sistema jurídico 

possui comunicação com outras manifestações sociais. 

Dentre as teorias que sustentam essa comunicação efetuada pelo sistema jurídico está 

a que defende um caráter alopoiético do sistema jurídico, a qual permite livre trânsito de 

conceitos morais no sistema de direito, trazendo-se ricas discussões sobre o conceito de 

justiça, essencial no desenvolvimento do tema dos conceitos jurídicos indeterminados em face 

da reivindicada segurança jurídica. 

Até mesmo as teorias que defendem um fechamento do sistema jurídico, como a 

teoria de Nicklas Luhmann e o transconstitucionalismo de Marcelo Neves – o qual resolve a 

questão entre autopoiese e alopoiese defendendo um “acoplamento estruturante” entre política 

e direito, os quais não deixariam de ser sistemas fechados, com base nas ideias luhmannianas 

-, entendem pela necessidade de comunicação entre o sistema jurídico e outras dimensões 

sociais. 

 Nessa esteira, importante destacar a jurisprudência dos conceitos explicada por 

Karl Larenz quando trata dos “conceitos gerais abstratos”, formados segunda a lógica formal: 

enxergam um sistema “externo” que capta conceitos a partir dos fatos-tipo e os ventila aos 

conceitos inferiores respectivos. Um sistema que assim funcione garante não só a clareza, mas 

também a segurança jurídica – reconhecendo que nenhum sistema possui a generalidade das 

                                                           
400400

 É importante mencionar que, logo após expor a teoria de Habermas, Cademartori ressalta a crítica feita por 

alguns de que a teoria discursiva subestimou ou simplesmente negou o papel do silêncio na fala e o papel do 

inconsciente na linguagem, tentando formular uma teoria consenso intersubjetivo plenamente transparente. 

Ainda assim, para os fins do presente trabalho, a idéia principal da teoria – e até mesmo com os ajustes propostos 

– nos ajuda a inferir a insuficiência do entendimento monológico favorável è existência de uma única verdade. 



235 
 

respostas prontas, lacunas as quais precisam ser preenchidas com operações de lógica, o que 

resulta em garantia de cientificidade do direito.
401

 

Outra teoria de bastante relevância que concebe a compreensão da norma jurídica 

como não proveniente do juízo unívoco do magistrado, mas de uma sociedade pluralista, com 

contornos próximos aos habermasianos, discursivos, é a referente à teoria de Peter Härbele. O 

autor compreende que a interpretação das normas constitucionais deve utilizar como ponto de 

partida uma sociedade aberta, ou pluralista, utilizando como pressuposto o fato de que todo 

aquele que vive a Constituição é um seu legítimo interprete, nas palavras de Gilmar Mendes 

ao apresentar a obra ao Brasil.  

A proposta do constitucionalismo contemporâneo, esclareça-se, não é a de um 

retorno completo ao jusnaturalismo, nem uma abertura demasiada ao político, consoante já se 

viu na lição de Erick Wilson Pereira, propenso a estabelecer um hiato entre si e a moral. É a 

de promover, no viés do Estado Democrático de Direito, um equilíbrio entre o Poder 

Judiciário e o Poder Legislativo, buscando na própria lei critérios para a indeterminação do 

direito. 

É nesse sentido que se fez de relevante importância investigar, em capítulo 

precedente, como as diferentes correntes enxergam e explicam a teoria geral do processo, 

entendido em sua acepção mais ampla, a saber, aquela que considera seus principais temas – 

jurisdição, ação e processo - diante dos influxos paradigmáticos atuais e já expostos. 

Esclareça-se que o processo, estudado de maneira corretamente completa, enxerga 

desde a atividade do magistrado, a jurisdição, em seu aspecto filosófico e político – por isso 

recebe influxos respectivamente tanto da virada hermenêutico-linguística quanto da 

constitucionalização do direito - até a movimentação do cidadão, que é a ação, e, ainda, a 

resposta do Estado com técnicas processuais diferenciadas, evoluídas, para responder às 

demandas de caráter social e democrático atuais, o processo em sentido estrito. Diante disso, 

considere-se que há diversas correntes processuais as quais possuem entendimentos que 

passam por todos esses três grandes temas – jurisdição, ação e processo – sendo capazes de 

influenciar projetos de códigos inteiros, pelo que é necessário investigar qual ou quais delas 

realmente atentam para as propostas paradigmáticas – que são o constitucionalismo 

contemporâneo com seu pós-positivismo e a virada hermenêutico-linguísitica, admitidos 

desde o início como propostas válidas e necessárias. 
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Vejam-se como é possível preencher os conceitos abertos com critérios 

racionalizantes tais como os que se expôs aqui. Utilizam-se os conceitos trabalhados em 

monografia anterior dedicada ao delineamento da tutela da evidência, por melhor refletidos, 

contudo com considerações, quando necessário, pertinentes ao presente trabalho. 

Veja-se como dispõe o novel diploma processual civil: 

 

Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 

quando: 

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; 

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente 

e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; 

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de 

entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; 

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar 

dúvida razoável. 

 

O conceito de evidência deve ser preenchido de modo constitucionalmente adequado, 

consoante os critérios já expostos acerca da racionalização, recorrendo-se à sintática e 

semântica que leva às indicações do próprio legislador, na tentativa de harmonizar a atividade 

do Judiciário com a do Poder Legislativo. É possível interpretar “evidência”, levando-se em 

conta o contexto em que se encontra a tutela a que se refere, com uma conotação processual.  

Diante disso, consistiria em causa obrigatória de pedir da tutela que leva seu nome, 

tutela da evidência. Isso porque é somente a partir de sua demonstração que está o magistrado 

apto a conferir a proteção jurisdicional. Pode-se dizer, assim, que a evidência, quando 

configurada, em um primeiro momento, direciona o emprego da técnica de tutela jurisdicional 

e, em momento processual posterior, aponta para a suficiência de carga probatória e para a 

possibilidade de formação de cognição exauriente, analisando o equilíbrio dinâmico entre a 

obviedade do direito e o material probatório disponível. É esse o viés processual da evidência, 

sua interação com o ambiente processual. 

Seria inadequado, num contraponto, como poderiam entender os litigantes 

desavisados, acreditar que qualquer coisa, fora do contexto processual, poderia ser entendida 

como evidência. Isso porque, para o litigante que conhece a verdade de seu caso, seu direito 

sempre seria evidente – supondo-se que ele possua, fora do contexto processual, completa 

razão no acontecido. Em verdade, uma interpretação como tal, ampla e extrajurídica, de 
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evidência, estaria ignorando a positivação de garantias processuais fundamentais como balizas 

para a validade do conceito ora estudado.  

Evidência, portanto, somente podem ser as hipóteses processuais aqui aventadas, sob 

pena de se sair da esfera da resposta constitucionalmente adequada e recair-se na insegurança 

de um respaldo puramente moral. 

É nesse momento em que legislador e intérprete trabalham em conjunto no equilíbrio 

necessário ao Estado Democrático de Direito. 

Em sentido lato estão os demais casos da legislação, referentes ao próprio diploma 

processual civil e à legislação esparsa. São relativos à legislação esparsa os procedimentos 

especiais do mandado de segurança, das demandas possessórias de força nova e dos embargos 

de terceiro, entre outros. 

Em sentido estrito são casos acima, vez que se tratam de tutela antecipada satisfativa, 

porém não de urgência, chegando, pois, ao limite o grau de probabilidade de um direito para a 

concessão do bem da vida de maneira antecipada. 

Quanto ao abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório de qualquer 

das partes, trata-se de uma sanção. 

Perceba-se que a vagueza dos termos “abuso do direito de defesa” e “manifesto 

propósito protelatório do réu” possui potencial para encetar várias discussões em torno do 

possível preenchimento de seu teor. E é o que ocorre. 

Enquanto Cândido Rangel Dinamarco entende que estão associadas tais hipóteses à 

conduta da litigância de má-fé, relacionadas no Código de Processo Civil, Marinoni defende 

que são absolutamente distintas do teor da má-fé, pois punidas de maneira distinta enquanto 

modalidade diferente de ilícito processual. A má-fé faria o papel de ajudar no preenchimento 

do conceito de abuso de defesa apenas, não sendo ela propriamente punida com sanção 

antecipatória.
402

 

O fato é que, na qualidade de conceito jurídico indeterminado, não se acomoda a 

hipótese legal a um elenco preciso de casos que o caracterizam, devendo ser analisada a 

situação concreta. Ainda assim, em atenção à proposta inicial do item, é possível sugerir uma 

delimitação. 

O manifesto propósito protelatório do réu pode consistir em atos extraprocessuais e 

endoprocessuais, estes últimos praticados com o auxílio na legislação, como embargos, 

                                                           
402

 AGUIRRE, José Eduardo Suppioni de. Aplicação do princípio da proporcionalidade no processo civil. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2005; MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da tutela. 11. ed. São 
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recursos, impugnações e incidentes processuais. Nesse último caso, de atos praticados dentro 

do processo com cunho protelatório, consiste em espécie de que é gênero o abuso do direito 

de defesa, uma vez que as atitudes protelatórias são originalmente albergadas pela legislação, 

mas estão tendo sua finalidade desviada pelo uso indevido. 

Quanto ao gênero abuso do direito de defesa, na lição de Lopes, pode-se recorrer aos 

dispositivos insertos no Código de Processo Civil para encontrar seu conteúdo aproximado, os 

quais tratam, respectivamente, dos deveres dos participantes do processo, da litigância de má-

fé e dos atos atentatórios à dignidade da justiça. Subvertendo o demandado a finalidade dos 

instrumentos disponíveis ao seu direito de petição, ficam configuradas muitas das hipóteses 

elencadas em tais dispositivos. 
403

 

Considerando-se que as possibilidades de resposta do réu no processo cognitivo de 

primeiro grau são as defesas processuais e de mérito – direta e indireta -, tenha-se em conta 

que configura abuso do direito de defesa a apresentação de defesa manifestamente infundada. 

Em sede de segundo grau, o aviamento de recursos manifestamente protelatórios também 

enseja esta modalidade de tutela. 

Importante observar que se fecham as saídas para o demandado mal intencionado 

através dessa modalidade de antecipação de tutela. Isso porque as demais técnicas 

antecipatórias – e até através da presente modalidade isso se faz possível em alguns casos, 

quando o demandado, antes mesmo de deflagrado o processo, em atos extraprocessuais, 

manifesta propósito protelatório de cumprimento de obrigação ou determinação judicial - 

cuidam de destinar à própria defesa o ônus do tempo de que necessita para provar sua tese 

defensiva de mérito, direta ou indireta, enquanto a presente modalidade oferece a capacidade 
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de monitorar os instantes em que o demandado pode se valer impropriamente de recurso 

previsto na legislação, mitigando a tradicional desvantagem do autor.
404

 

O fato é que pode essa forma de tutela, perfeitamente, ser considerada uma proteção 

à obviedade do direito, na medida em que a própria conduta do réu consiste em um importante 

e sério fator a ser pesado favoravelmente à verossimilhança da alegação do autor quanto ao 

seu direito. Tereza Arruda Alvim Wambier, em exposição durante conferência, posicionou-se 

dessa forma quando afirmou que a função da tutela sancionatória é a de realçar a aparência do 

bom direito.
405

 Em obra que dedica ao estudo aprofundado do dispositivo em questão, Bruno 

Carrilho Lopes afirma que os direitos do autor calham evidenciados em face da defesa frágil e 

desleal do demandado.
406

 Também assim Ovídio Baptista da Silva, entendendo a hipótese 

como mais um caso de probabilidade de existência do direito do demandante. 

Tanto é assim que, para o inciso I acima, a lei, pela sua redação, simplesmente 

dispensa a comprovação do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Atente-se para o fato de que, pelas próprias características do inciso I acima, a tutela 

antecipada sancionatória tem “natureza dúplice”, fato destacado na lição de Lopes e 

rapidamente percebido quando se falou em sua invocação e uso diante da litigância de má-fé. 

Assim, pode ser enquadrada tanto como espécie do gênero tutela antecipada quanto do gênero 

sanção processual. Isso porque a atitude desleal do demandado em ambiente processual - que 

é público, conduzido com esforços do Estado - não somente é encarada como afronta ao 

direito da parte adversária, senão também como ato atentatório à dignidade da Justiça. 

Repare-se que as hipóteses previstas – os conceitos indeterminados “abuso do direito 

de defesa” e “manifesto propósito protelatório” – podem ocorrer em diversos momentos 

processuais. Pode a antecipação de tutela ser deferida tanto liminarmente, quando o autor – ou 

o reconvinte, ou, ainda, assistente ou terceiro interessado – conseguir demonstrar, logo de 

plano, com prova documental, v.g., o manifesto propósito protelatório por atos 

extraprocessuais e pré-processuais, a evidência do direito pela atitude do demandado. Pode, 

ainda, ser deferida após o momento de abertura do prazo de resposta do réu, pela atitude que 

este adotar na resposta, e.g. 
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Quanto aos incisos II e III, existe uma maior clareza na descrição do legislador, pelo 

que não se pode tratar de conceito jurídico indeterminado. 

Quanto ao inciso IV, cabe uma observação. Na legislação anterior, existiu a previsão 

de “pedido incontroverso”, tendo-se um conceito jurídico indeterminado que, contudo, foi 

melhor descrito e aumentou sua “determinação”, delimitando-o mais seguramente. 

Enfim, em virtude do alto grau de probabilidade proporcionado pela situação de 

antecipação de tutela mencionada, maior do que aquele incidente nas tutelas de urgência, 

exige-se para a tutela da evidência apenas a demonstração da verossimilhança das alegações e 

da evidência do direito. Deve-se observar, contudo, que não reside a evidência na 

verossimilhança da alegação, ou seja, que o direito, por si só, é evidente. Se assim fosse, todos 

entenderiam seu direito como evidente, por conhecerem a “verdade” da relação material – 

melhor do que o julgador, inclusive. A evidência que o legislador põe é aquela caracterizada 

por critérios objetivos, a serem apontados e de conformidade com uma orientação 

antisubjetivista, a qual, inclusive, já tivera sido adotada, de forma ponderada, em nosso 

trabalho monográfico já referenciado. 

O que se sustentou, no presente tópico, são as construções racionalizantes 

responsórias ao pluralismo, dos conceitos que o legislador resolveu deixar em aberto ao 

operador do direito. 

Elas são destacadamente uma herança da Modernidade, pela sua construção 

racionalizante, contudo são devidas à autocrítica implantada pela pós-modernidade, tal como 

ao longo do trabalho se pretendeu fazer. 

E, agora, já se trata de uma ordem expressa, consoante destacado no início do tópico, 

a necessidade de fundamentação quando se trate de conceitos jurídicos abertos, tais como o 

que aqui se expôs ilustrativamente. Pelo que se pode observar, fundamentadamente, um 

movimento de equilíbrio ante aos reclames de uma excessiva liberdade do Poder Judiciário 

advinda do neoconstitucionalismo e às críticas à Modernidade feitas pela pós-modernidade. 

Equilibradas com os movimentos de fundamentação racional estimulados ao magistrado.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Da abordagem conferida pelo presente trabalho, foi possível perceber que as crises 

que o direito enfrenta ante à sociedade possuem seu nascedouro, além de na estrutura social e 

política à qual ele serve, também nos referenciais teóricos filosóficos e linguísticos adotados 

em forma de paradigmas para embasar a atuação do Estado em suas diversas funções, com 

destaque para a produção de normas e a aplicação delas. 

Diante disso, considerou-se que a sociedade recebeu fortes influências pelo império 

de um paradigma multifacetário o qual, por necessidades políticas e econômicas, enaltecia o 

raciocínio lógico e demonstrável através de construções racionais, a saber, a Modernidade, 

construída em face da necessidade de se romper com juízos dogmáticos excludentes e 

opressores propagados destacadamente por instituições religiosas e estruturas políticas que 

nelas se firmavam, tais como feudalismo e absolutismo. Ao desfavorecerem, tais juízos 

dogmáticos divinos e indemonstráveis pela razão, uma camada social que então ganhava 

destaque econômico no modelo produtivo que prosperava, construiu-se uma ordem de 

raciocínio que centralizava o ser humano e diminuía o divino, fosse se afastando da divindade 

no raciocínio tal como as laicizações dos Estados europeus continentais e das Américas, fosse 

racionalizando a própria divindade, como ocorreu com a Reforma Protestante. O fato é que se 

tinha de deixar o então modelo economicamente próspero do capitalismo fluir. 

Demonstrou-se que essa construção racional do pensar foi responsável por estruturar 

um modelo cientifizador da realidade, que estabelecia para o ser humano certeza de si e da 

racionalidade pensante. Ao estimular, tal modelo, a produção de ciência por meio de métodos, 

foi responsável por uma aproximação positivista e purificadora das ciências sociais a qual, 

levada às últimas consequências pela classe que então ocupa o poder, produz consequências 

devastadoras do ponto de vista ético. Isso porque a essa ideia de purismo se associavam 

concepções de pureza estética, além do que às ciências sociais se associava uma ideia de 

exatidão biológica - apesar de ciência natural e metodologicamente distinta -, que atingia a 

eugenia biológica e a transportava para o social, construindo-se uma eugenia racial 

inadmissível eticamente. 

Terminou por se estruturar, na natural evolução do fenômeno multidisciplinar em 

que a sociedade se insere, um contramovimento de envergadura paradigmática, a pós-

modernidade, que intenta questionar essa certeza e segurança propagada pelo modelo 
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moderno e que trinca a certeza, provocando uma salutar autocrítica na sociedade e no que os 

modelos científicos constroem. Em prol da liberdade, a pós-modernidade carreia junto a si 

importantes desconstruções de seguranças prejudiciais às camadas desfavorecidas, sob um 

ponto de vista da igualdade material evidenciada como necessária desde o início do Século 

XX. A pós-modernidade sugere uma descontinuidade na história, pois perpetrada a realidade 

por modificações antes imprevisíveis, a exemplo das revoluções informacionais, pelo que 

prima pela liberdade e abertura na concepção fechada cientificista. 

Consoante se expôs, o pensamento racional típico da Modernidade está conexo a 

uma visão hermenêutica bastante específica, a saber, um desenrolar decorrente das evoluções 

filosóficas naturais e reforçada pelo paradigma cientificista da certeza pensante. As reflexões 

filosóficas na Antiguidade acerca da natureza se transmutaram em reflexões acerca da origem 

do conhecimento e da sua apreensão pela mente humana. Empiricistas e racionalistas 

debatiam – e debatem, até hoje -, quanto ao fato de se o conhecimento é fruto da razão e 

experiência ou tão somente da razão e até que ponto a mente humana é capaz de apreendê-lo. 

Essa discussão, que gira em torno da mente humana ou do espírito e do que ele pode 

apreender, é denominada teoria do conhecimento, sendo conhecida ainda como filosofia  da 

consciência. Contrapõe, sempre, um sujeito cognoscente e um objeto cognoscível, o que se 

denomina “esquema sujeito-objeto”. A produção de conhecimento científico, delimitado pela 

pureza e precisão metódicas, intensificou essa compreensão. Passou-se a entender, com a 

filosofia da consciência, que existia uma verdade, um dado perfeito, a se alcançar – 

discutindo-se os meios para tanto – e que o ser humano, com seus métodos científicos, era 

capaz de apreender efetivamente essa verdade. 

Essa certeza pensante e a ideia de verdade unívoca típica da Modernidade iniciou a 

ser desconstruída com os questionamentos filosóficos tais como os de Nietszche e Gadamer, 

bem assim com os destaques feitos no campo da linguagem, tais como os realizados por 

Wittgenstein, o qual, mediante seus “jogos de linguagem” demonstrou que a linguagem não é 

um dado, senão um construído convencional e dependente do contexto. E que ela deve figurar 

como centro metodológico de estudo, já que tão importante na transmissão de mundo. O que 

se pode chamar de virada linguística, que operou uma virada no entendimento da 

hermenêutica, porquanto em verdade denominada virada hermenêutico-linguística. Ademais a 

partir de considerações como essas, iniciou-se a compreender que a realidade não é dado, 

senão construído a partir de vários pontos de vista e influxos da realidade, pelo que a relação 

comunicacional começou a ser valorizada. Inevitavelmente, houve uma virada metodológica 

na hermenêutica geral, a qual passou a compreender a construção do conhecimento a partir de 
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um novo referencial, o da intersubjetividade. Por certo que não se abandonam os postulados e 

métodos construídos a partir do racionalismo positivista, que muito organizou e organiza o 

pensamento e a evolução científica até hoje. 

Na teoria do direito, a Modernidade veio como um alento contra o absolutismo 

dogmático e embasado sobretudo no divino – em que se conferia poderes ilimitados ao 

Executivo -, permitindo mediante um movimento inicialmente sem técnica que se valorizasse 

a estrutura do Poder Legislativo contra desmandos provocados pelas autoridades despóticas, 

delegando apenas à lei a possibilidade de estabelecer o direito, suprimindo-a do intérprete 

para consagrar a segurança jurídica. Esse consistia no positivismo exegético ou 

paleojuspositivismo. Em momento subsequente e ainda com o propósito contrário às 

arbitrariedades do Executivo, foi desenvolvida a autonomia científica do direito, a qual o 

exilou o direito das influências externas provenientes da própria sociedade e demais fatores 

influenciadores do fenômeno social, supondo uma igualdade formal inócua em prol da 

segurança jurídica serviente aos interesses das classes dominantes no modelo capitalista. 

Levado ao limite da pureza, associado aos ideais de estética mencionados, trouxe para si uma 

igualdade formal sob a qual jazia a ideia de eugenia racial em alguns modelos de meados do 

Século XX, o que provocou catástrofes humanitárias. Nesse passo, o positivismo 

normativista, com seus ares de cientificidade, se posicionava a parte de toda e qualquer 

incerteza, tal como a provocada pela maior inconveniência do direito: a sua incompletude, 

inevitável de se notar principalmente quando se considera que a linguagem que o constitui é 

incompleta. 

Já a pós-modernidade pode ser associada a tudo quanto quebra essa noção de certeza, 

verdade e fechamento do sistema jurídico, aventada pelo constitucionalismo contemporâneo 

que se busca expor, o qual apresenta um viés de abertura valorativa ao direito, confiando das 

possibilidades de absorção de valores como igualdade material e justiça, livres das amarras da 

segurança jurídica, importantes pois responsórios num contexto de responsabilidade social, ao 

valor maior da dignidade da pessoa humana. 

Para trabalhar essa interação hermenêutica do direito com o meio social, 

mencionaram-se as teorias dos sistemas organizadas também proximamente aos meados do 

Século XX, destacando-se a autopoiese enquanto sobranceira ao direito na postura fechada de 

certeza, verdade e segurança jurídica que permeia o positivismo. De outro lado, posicionava-

se a alopoiese, no sentido de abertura, sobretudo ético-valorativa, ao direito, ideia que passou 

a ser utilizada – embora somente organizada posteriormente ao seu uso – em contraponto à 

postura autopoiética, na qual se compreendia por uma abertura apenas cognitiva para o 
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direito, fechando-o operativamente e sendo aberto apenas para inclusão, no seu código binário 

“lícito-ilícito”, dos valores que, aos poucos, fosse incorporando. E é evidente que a pós-

modernidade, com sua complexidade e pluralismo inerentes, incentivou a construção de 

abertura alopoiética em contraponto ao fechamento excessivo iniciado na autopoiese. Mais 

uma vez, reforçou-se que a autopoiese não é abandonada por completo, pois as categorias 

jurídicas continuam se diferenciando das demais investigações ligadas ao humano – social, 

política e econômica. Sua interação com o meio é que ficou menos regrada. 

Consequência da adoção do fechamento autopoiético, da convicção de alcance da 

verdade e da ignorância deliberada ante às incompletudes da linguagem e do direito, o 

solipsismo judicial, reforçado pela filosofia metafísica da consciência, fazia, para o Poder 

Judiciário, com que a suposta restrição do magistrado à interpretação, conferida pela 

supervalorização das leis produzidas pelo Poder Legislativo, fosse, na verdade, um cheque em 

branco para a discricionariedade pouco limitada do intérprete. Pelo que se intensificavam os 

problemas éticos provocados pela concepção positivista conservadora. A recusa desse modelo 

fechado representou, com efeito, um enfrentamento do problema da incompletude do direito e 

da discricionariedade do magistrado, rejeitando-se o que se chama até hoje de irracionalidade 

do modelo argumentativo. 

Com a influência da virada hermenêutico-linguística, reforçada pelas catástrofes 

humanitárias de meados do Século XX, passou-se a estudar o fenômeno linguístico com o 

valor que lhe era cabido. Dele, desenvolvem-se diversas reflexões e linhas de estudo, tendo 

sido destacadas neste trabalho as mais interessantes ao direito: a semiótica do poder e os 

estudos linguísticos ante a incompletude do direito, aqui entendidas como heranças 

linguísticas para o direito, para serem carregadas junto às teorias jurídicas.  

A semiótica do poder se propõe a analisar, partindo de um princípio aberto e 

pluralista, se a linguagem está servindo como elemento de discurso dominador e ilusório, 

embotando, com legislações pontuais e calmantes das convulsões sociais, pelo que podem ser 

chamadas de álibis, arbitrariedades praticadas de outra ponta pelo poder. Parâmetro para 

verificar se essa situação é de dominação ilusória e se se garantem minimamente os direitos 

sociais é o antendimento a uma ótica racionalizante num sentido habermasiano, da busca do 

consenso como sendo o socialmente aceitável com parâmetros de objetividade. Já os estudos 

de linguagem perante a incompletude do direito buscam compreender especificamente essa 

incompletude, agravada propositalmente pela abertura ético-valorativa provocada pela 

constitucionalização do direito, trazendo um mínimo de racionalidade ao direito através da 

incorporação técnico-jurídica dos valores à tessitura normativa: os princípios. E, ainda, aos 
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conceitos jurídicos indeterminados, trazidos igualmente para se suplantar uma abertura 

meramente cognitivo-binária ao direito e permitir as adequações valorativas dinâmicas e 

necessárias. 

Escolheu-se a seara processual por, além de fértil ambiente comunicativo que regula 

– horizontalizado, diferentemente do processo penal -, relacionar-se proximamente com os 

dois poderes sobre os quais se podem analisar aquelas duas heranças da virada linguística 

mencionadas acima. Para trabalhar o processo civil, ele foi delineado através da história de 

suas fases metodológicas, isso porque elas contam a história de como se compreendeu a 

função jurisdicional do Estado, que aqui se procurou trabalhar. Segue desde a ausência de 

autonomia, até a fase autonomista-científica que atingiu formalismos exagerados, até chegar 

na fase dita instrumentalista, cuja bandeira é a flexibilização do procedimento e das formas 

por conceber o processo como meio, não como fim, o que é notado como arriscado perante 

um perfil solipsista e de resquícios positivistas de ciência. Analisam-se as demais correntes 

atuais, concomitantes à instrumentalista, para se verificar quais as propostas que se podem 

adequar a essa perspectiva atual de linguagem e discurso.  

Na sequência, passou-se a trabalhar o fenômeno dos poderes estatais por entre o 

próprio processo, o principal motivo de escolha da seara processual civil. Trabalhou-se a 

primeira herança da virada linguística, a semiologia do poder, considerando-se a leitura 

personalista e patrimonialista da sociedade brasileira, sempre tendenciosa a arbitrariedades 

político-legislativas. Utilizou-se como parâmetro de correção do direito a constitucionalização 

do direito, sobretudo processual e suas concepções de acesso à justiça e à tutela jurisdicional 

adequada, para efetuar um cotejamento com os procederes político-legislativos em matéria 

processual. Pelo que se conferiu enfoque a dois grandes assuntos: como as pessoas são 

tratadas no processo, ou o acesso à Justiça propriamente, desde os hipossuficientes até a 

Fazenda Pública e grandes grupos econômicos e, ainda, a análise do procedimento e os 

instrumentos conferidos para o acesso a uma tutela adequada. Percebeu-se, então, que se 

possui um certo nível de legislação álibi, contudo que não se conseguiu suplantar o que já foi 

efetivado pelo que o outro lado da política legislativa – bem-intencionado - já construiu. 

No tocante ao fenômeno da linguagem aplicada ao direito, enfrentou-se, por 

influência direta da constitucionalização do direito e escanteamento da visão positivista nesse 

sentido, o fenômeno da incompletude do direito, com o auxílio da visão conferida pela virada 

hermenêutico-linguística, a qual não apenas permitiu análise da produção legislativa diante de 

um contexto, visto no item anterior, senão também vai permitir a análise da maior 

problemática do direito, residente na incompletude de sua linguagem e de suas previsões. Esse 
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fenômeno, como se disse, foi agravado pela abertura não apenas natural como também 

intencional para adequação quase alopoiética e automática do direito, sem se aguardar pela 

positivação de valores como o sistema autopoiético impunha.  

É nesse sentido que se evidencia, já há certo tempo, a necessidade de equilibrar essa 

abertura com a técnica que nos restou da própria Modernidade, ou seja, estudar a produção de 

algumas técnicas para tentar racionalizar a produção do juiz. A primeira delas é a categoria do 

princípio, que significa a técnica de absorção dos valores pelo ordenamento jurídico. Ocorre 

que essa absorção é feita de modo racionalizante, não atécnico: procura-se, então, desvelá-los 

mediante sua definição, identificação em contraposição às regras e trabalho em casos de 

colisão – com utilização de ponderação e proporcionalidade -, o que é considerado como um 

primeiro fator de racionalização. Um segundo fator de racionalização é a preocupação com 

seu conteúdo se tratar realmente de uma decisão política fundamental com referencial na 

dignidade da pessoa humana, e não um mero raciocínio lógico e repetitivo, não decorrente de 

qualquer escolha fundante no constitucionalismo, desvio que se denomina de 

principiologismo. E o terceiro fator de racionalização é aquele que vai trabalhar sob um 

parâmetro de razoabilidade e consenso os conceitos jurídicos abertos, outro fator de absorção 

dos valores – menos intensa que os princípios – pelo constitucionalismo contemporâneo. 

Como consequência de todo o exposto, verifica-se o motivo de se conceber a 

linguagem como condição de conhecimento, expressando-se a racionalidade do homem de 

uma forma clara e comunicativa, assim como o direito que trabalha com ela, isso vencendo 

suas respectivas incompletudes. Com pretensões pragmáticas, pretendeu-se a aplicação dessa 

evolução conceitual feita ao longo do trabalho a institutos processuais, em face da grande 

concentração de legislações-álibi, princípios e conceitos jurídicos indeterminados e 

possibilidades de flexibilização procedimental que possa significar um perigo de supressão de 

direitos, a despeito de seu nobre propósito de distribuição de tutela adequada. 

Nesse sentido, percebe-se que o paradigma da intersubjetividade celebra o ambiente 

democrático de que o constitucionalismo contemporâneo necessita para se consolidar. Assim, 

num sentido inverso, entende-se que o constitucionalismo contemporâneo pode significar, em 

uma análise bastante incipiente, uma espécie de absorção, como ocorreu na época da 

Modernidade, dos princípios filosóficos, latentes até que a ordem política esteja favorável 

para a sua consolidação e possam, aos poucos como ocorre no momento, irem se 

consolidando, numa metalinguística construção através da linguagem ao longo do tempo. 

 



247 
 

REFERÊNCIAS 

  

AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable. Um tratado sobre la justificación jurídica. 

Madrid: Centro de Estudios constitucionales, 1991. 

ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na 

ciência (em contraposição à ontologia de Nicolai Hartmann). 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

ADORNO, Thedor W. Indústria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

HORKHEIMER, Max. Teoria crítica. 1. ed. 3. reimp. Buenos Aires: Amorrortu, 2003. 

AGUIRRE, José Eduardo Suppioni de. Aplicação do princípio da proporcionalidade no 

processo civil. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2005. 

ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado Editora, 2011. 

_____. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Zilda H. S. Silva. São Paulo: Landy, 2001. 

ALI, Ayaan Hirsi. Nômade: do Islã para a América. São Paulo: Companhia das Letras, 2011  

ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo 

Horizonte: Fórum, 2005. 

APEL, Karl-Otto. Estudos de moral moderna. Trad. Benno Dischinger. Petrópolis, RJ: 

Editora Vozes, 1994. 

AQUINO, Jorge. Hermenêutica jurídica. Natal, RN: KPM Gráfica, 2009. 

AQUINO, Santo Tomás de. Compêndio de Teologia. Trad. E notas de D. Odilão Moura. Rio 

de Janeiro: Presença/ Mosteiro de São Bento, 1977. 

AVELINO, Murilo Teixeira. O juiz e a prova pericial no novo Código de Processo Civil: 

produção e controle. Revista de Processo. Ano 40, 242, abril 2015. PP. 67-87. 

AVRITZER, Leonardo. A moralidade da democracia: ensaios em teoria habermasiana e 

teoria democrática. São Paulo: Perspectiva, 2012. 

AXELY, Robert. Derecho y razón práctica. México: Distribuiciones Fontana, 1993. 

BAUMAN, Zigmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Trad. Mauro Gama e Cláudia 

Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo. Influência do direito material sobre 

o processo. 6. ed., rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2011. 



248 
 

_____. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência tentativa de 

sistematização). 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2009. 

_____. Efetividade do processo e técnica processual. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 

BERMANN, Marshal. Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 

Trad. Carlos Felipe Moré e Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  

BITTAR, Eduardo C. B. Linguagem jurídica. São Paulo: Saraiva, 2012. 

BOLDRINI NETO, Dino. A tutela antecipada nos pedidos incontroversos. São Paulo: 

Editora Juarez de Oliveira, 2007. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 

_____. Teoria constitucional da democracia participativa (por um direito constitucional de 

luta e resistência; por uma Nova Hermenêutica; por uma repolitização da legitimidade). São 

Paulo: Malheiros, 2001. 

_____. Do Estado liberal ao Estado social. São Paulo: Malheiros, 2007. 

BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos 

direitos fundamentais. São Paulo: Editora Método, 2008. 

BRASILEIRO, Ricardo Adriano Massara. Tutela diferenciada e especialização 

procedimental. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 71, p. 118-124, fev. 

2009. 

CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhar. Conceitos jurídicos indeterminados no âmbito 

da nova hermenêutica. 

CALAMANDREI, Piero. A crise da justiça. Trad. e adap. Hiltomar Martins Oliveira. Belo 

Horizonte: Editora Líder, ?. 

_____. Estudos de direito processual na Itália. Trad. Karina Fumberg e Ricardo Rodrigues 

Gama. Campinas: LZN Editora, 2003. 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: 

Almedina, 1998. 

CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e sociedade. Trad. Hermes Zanetti Junior. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2010. v.II. 

_____. Processo, ideologias e sociedade. Trad. Elicio de Cresci Sobrinho. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 2008. v.I. 

_____. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvares de Oliveira. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Editor, 1999. 



249 
 

_____; GARTH; Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. 

CAMARGO, José Aparecido. Teoria dos sistemas: autopoiese e alopoiese. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/sao_paulo/2456.pdf  

CARLOS SOBRINHO, Aurinilton Leão; SILVA, Maria dos Remédios Fontes. Uma 

abordagem sobre o discurso e contradiscurso do neoconstitucionalismo. In: XXI 

ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI,  

CARNELUTTI, Francesco. Metodologia do direito. Trad. Wilson do Prado. São Paulo: 

Editora Pilares, 2012. 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, cândido 

Rangel. Teoria geral do processo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 

COELHO, Marcus Vinicius Furtado. O anteprojeto de Código de Processo Civil: a busca por 

celeridade e mudança. Revista de Processo, São Paulo, ano 35, n. 185, p. 145-150, jul. 2010. 

COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: um análisis metateórico. pp. 

75-98. 

COUTURE, Eduardo. Introdução ao estudo do processo civil: discursos, ensaios e 

conferências. Trad. Hiltomar Martins de Oliveira. 2. ed. Belo Horizonte: Livraria Lider e 

Editora, 2008.  

CUNHA, Leonardo José Carneiro da. O §6º do art. 273 do CPC: tutela antecipada parcial ou 

julgamento antecipado parcial da lide? Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, 

n. 1, p. 109-126, abr. 2003. 

CUNHA, Paulo Ferreira da. Da Justiça na Constituição da República português: subsídios 

para a determinação do seu estatuto epistemológico-jurídico. p. 65-121. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2000. (E-Book) 

CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Uma nova alternativa para o direito brasileiro: o 

procedimentalismo. In: Filosofia e teoria constitucional contemporânea. Daniel Sarmento 

(Coord.). Rio de Janeiro: Editora Lumen Iuris, 2009. P. 1-27. 

CRUZ, André Luiz Vinhas da. As tutelas de urgência na reforma do CPC: a sobrevivência do 

processo cautelar. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 22, p. 19-33, jan. 

2005. 

DANTAS, Ivo. A pós-modernidade como novo paradigma e a teoria constitucional do 

processo. In: o novo constitucionalismo na era pós-positivista: homenagem a Paulo 

Bonavides. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 315-376. 

DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/sao_paulo/2456.pdf


250 
 

DEL CONT, Valdeir. Francis Galton: eugenia e hereditariedade. Disponível em < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662008000200004> Acesso 

em 12.12.2015. 

DESCARTES, René. O discurso do método. Trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006. 

DEUS, Fernando Barroso de. Ampla defesa, contraditório e o direito evidente. Revista 

Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 70, p. 37-48, jan. 2009. 

DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 

processual civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, 

coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 5. ed. v. 2.Salvador: Jus Podivm, 2010. 

DIDIER JR., Fredie. Teoria do processo e teoria do direito: o neoprocessualismo. 

Disponível em: 

https://www.academia.edu/225914/Teoria_do_Processo_e_Teoria_dos_Direitos. Acesso em 

13 dez 2013. 

DIETER, Cristina Ternes. O confronto entre a hermenêutica filosófica e a teoria do 

discurso de Habermas na efetividade da Constituição e o advento do constitucionalismo 
adequado. Revista Faz Ciência, v.12, n.16 Jul./dez. 2010, pp. 159-178. 

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. 

ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2009. 

_____. Nova era do processo civil. 3. ed. rev., atual. e aum. São Paulo: Malheiros, 2009.    

_____. Capítulos de sentença. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.    

_____. Instituições de Direito Processual Civil. v. 3. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

DORIA, Rogéria Dotti. A tutela antecipada em relação à parte incontroversa da 

demanda. 2. ed. rev. e atual. de acordo com a Lei n. 10.444/2002. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2003. 

DUARTE, Écio Otto Ramos. Teoria do discurso e correção normativa do direito. 2. Ed. 

São Paulo; Landy editora, 2004. 

DWORKIN, Ronald. La lectura moral de la Constitución. In: Cuestiones constitucionales – 

Revista Mexicana de Derecho Constitucional. México: Instituto de Investigaciones jurídicas: 

?. 

EINSTEIN, Albert. A evolução da física: o desenvolvimento das ideias desde os primitivos 

conceitos até a relatividade e aos quantas. 4. Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662008000200004
https://www.academia.edu/225914/Teoria_do_Processo_e_Teoria_dos_Direitos


251 
 

ESPINDOLA, Angela Araújo da Silveira. Superação do racionalismo no processo civil 

enquanto condição de possibilidade para a construção das tutelas preventivas: um 

problema de estrutura ou função? (Ou: por que é preciso navegar até a ilha desconhecida e 

construir o direito processual civil do Estado Democrático de Direito?) Tese de doutorado. 

São Leopoldo: [S.n.], 2008.  

FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 19.  

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 

dominação.7. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013.  

FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos fundamentais. Trad. Alexandre Salim, 

Alfredo Copetti Neto, Daniela Cademartori, Hermes Zanetti Junior, Sérgio Cademartori. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. 

_____ et all (Org.). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um debate com 

Luigi Ferrajoli.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 

_____. Uma discussão sobre direito e democracia. Trad. Alexander Araújo de Souza. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2012. 

FUX, Luiz. Tutela de segurança e tutela da evidência: fundamentos da tutela antecipada. 

São Paulo: Saraiva, 1996. 

_____. A tutela dos direitos evidentes. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

Brasília, ano 2, n. 16, p. 23-43, abr. 2010. 

FOUCAULT, Michel. História da loucura. São Paulo: Editora perspectiva/ Éditions 

Gallimard, 1972. 

_____. A ordem do discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Edições 

Lyola, 1996. 

GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. 25ª reimpressão. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em retrospectiva. Trad. Marco Antônio Casanova. 

Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2009. 

_____. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 6. ed. Trad. 

Flávio Paulo Meurer e Enio Paulo Giachini. Petrópolis, RJ: Vozes, Bragança Paulista, SP: 

Editora universitário São Francisco, 1997. V.1. 

GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de 

filosofia política. Trad. Alonso Reis Freire e Elza Maria Gasparotto. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2008. 

GONÇALVES, Marcelo Barbi. Processo e linguagem: coisa julgada, segurança jurídica e 

pluralismo metodológico. Revista de Processo, Ano 40, vol. 241, mar 2015. 



252 
 

GRINOVER, Ada Pellegrini et all. Teoria geral do processo. 23.ed. São Paulo: Malheiros, 

2007. 

GUASTINI, Riccardo. A constitucionalização do ordenamento jurídico e a experiência 

italiana. In: NETO, Claudio Pereira de Souza; SARMENTO, Daniel. A constitucionalização 

do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, 2006. 

P. 271-293. 

_____. Das fontes à normas. Trad. Elson Bini. São Paulo: Quartier Latin 2005. 

HABERMAS, Jurgen et all. A ética da discussão e a questão da verdade. Trad. Marcelo 

Brandão Cipolla. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

_____. A crise de legitimação no capitalismo tardio. 2. ed. Trad. Vamireh Chacon. Rio de 

Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 2002. 

_____. O discurso filosófico da modernidade. Trad. Luiz Sergio Repa e Rodinei 

Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

_____. Técnica e ciência enquanto “ideologia”. In: HORKEIMER, Theodor W. et al. Os 

pensadores. Trad. José Lino Grunnewald. São Paulo: Abril Cultural, 1980. P. 314. 

_____. Consciência moral e agir comunicativo. Trad. Guido A. de Almeida. Rio de Janeiro: 

Tempo brasileiro, 1989. 

HART. Herbert L. A. O conceito de direito. 5.ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2007. 

HEIDEGGER, Martin. Ser e verdade: 1. A questão fundamental da filosofia e 2. Da essência 

da verdade. Trad. Emmanuel Carneiro Leitão e Renato Kirchner. Bragança Paulista: 

Universitária São Francisco; Petrópolis: Vozes, 2007. 

HELLMAN, René Francisco. Sobre como será difícil julgar com o Novo código de 

Processo Civil: do ptrêt-à-porter à alta costura decisória. Revista de Processo, Ano 40, 239, p. 

99-103. 

HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto 

Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1991.  

HOBBES, Thomas. O leviatã ou matéria, forma e poder de uma república eclesiástica 

civil. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

HOLANDA, Sergio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. 

HUSSERL, Edmund. A ideia de fenomenologia.Trad. Artur Morão. Liboa/ Rio de Janeiro: 

Edições 70. 

KAFKA, Franz. O processo. Bilbioteca Visão. Disponível em: 



253 
 

http://www.nesua.uac.pt/uploads/uac_documento_plugin/ficheiro/27ca9b82a164bc2cd68f5a7

1be15f96fbad08e90.pdf  

KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Trad. Rodolfo Schaefer. 3 ed. São Paulo: 

Martin Claret, 2011. 

_____. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Trad. Leopoldo 

Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2011. 

_____. Crítica da razão pura. Trad. Lucimar A. Coghi Anselmi e Fulvio Lubisco. São 

Paulo: Martin Claret, 2009. 

_____. O que é o Iluminismo. 1783. Trad. Artur Morão. Disponível em: www.lusosofia.net.  

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito.  São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. Editora Perspectiva. E-Book. 

JOBIM, Carlos Félix. Cultura, escolas e fases metodológicas do processo. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado Editora, 2011. 

LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Carlouste Gulbekian, 

1997. P. 623. 

LASSALE, Ferdinand. A essência da constituição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 

2001. 

LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: 

Mandamentos, Faculdade de Ciências Humanas/ FUMEC, 2008. 

LEAL, Roger Stiefelman. A judicialização da política. Disponível em 

http://www6.ufrgs.br/ppgd/doutrina/leal1.htm  

LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Tutela antecipada sancionatória: art. 23, inc, II, do 

Código de Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 2006. 

LOCKE, John. Ensaio sobre o entendimento humano. Trad. Anioar Aiex. São Paulo: nova 

cultural, 1999. 

LOWESTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Trad. Alfredo Gallego Anabitarte. 2. Ed. 

Barcelona: Ed. Ariel, 1970. 

LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Trad. Ana Cristina Arantes Nasser. 

São Paulo: Editora Vozes, 1999. 

MACHADO, Felipe; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de (Coord.). Constituição e 

processo: uma análise hermenêutica da (re)construção dos códigos. Belo Horizonte: Fórum, 

2011. 

_____. Constituição e processo: entre o direito e a política. Belo Horizonte: Fórum, 2011.  

http://www.nesua.uac.pt/uploads/uac_documento_plugin/ficheiro/27ca9b82a164bc2cd68f5a71be15f96fbad08e90.pdf
http://www.nesua.uac.pt/uploads/uac_documento_plugin/ficheiro/27ca9b82a164bc2cd68f5a71be15f96fbad08e90.pdf
http://www.lusosofia.net/
http://www6.ufrgs.br/ppgd/doutrina/leal1.htm


254 
 

MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado: artigo por 

artigo, parágrafo por parágrafo. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Manole, 2008. 

MACEDO, Lorena Neves. Tutela da evidência: delineamentos. Natal, RN, 2010. 

_____. Universalismo versus relativismo: pela prevalência da razão. Disponível em 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=61d009da208a34ae  

_____. O processo civil enquanto instrumento de realização da democracia. Disponível 

em http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=bd0cc810b580b358  

MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 6. ed. rev. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2012. 

_____. Técnica processual e tutela dos direitos. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010. 

_____. Antecipação de tutela. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2009. 

_____. Cultura e previsibilidade do direito, Revista de Processo, Ano 40, 232, jan 2015. 

Pp. 431-451. 

_____. Da teoria da relação jurídica processual ao processo civil do estado 

constitucional. In: A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações 

práticas. São Paulo: Lumen Juris, 2007. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 

Malheiros, 2009. 

MENDES; SILVA. Restrições à tutela de urgência em face da Fazenda Pública em demandas 

individuais e coletivas. Revista de Processo Ano 40, n. 242, abril de 2015. P. 211-221. 

MONTESQUIEU. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  

MOREIRA, José Carlos Barbosa. La significación social de las reformas procesales. In: 

Temas de direito processual (nona série).  São Paulo: Saraiva, 2007. p. 103-117. 

MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 26. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. 

MITIDIERO, Daniel. Processo civil e estado constitucional. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2007. 

_____ (Org.). O processo civil no Estado Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Jus 

Podium, 2012. 

MÖLER, Max. Teoria geral do neoconstitucionalismo: bases teóricas do constitucionalismo 

contemporâneo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 

NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2013.  

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=61d009da208a34ae
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=bd0cc810b580b358


255 
 

OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Bases internas do formalismo e Relativismo das 

bases internas do formalismo (Caps. 14 e 15). In: Do formalismo no processo civil: proposta 

de um formalismo-valorativo. p. 126-141. 

OLIVEIRA, Marcelo Eduardo Cattoni de. Da constitucionalização do processo à 

procedimentalização da Constituição: uma reflexão no marco da teoria discursiva do 

direito. In: NETO, Claudio Pereira de Souza; SARMENTO, Daniel. A constitucionalização 

do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, 2009. 

OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Ainda sobre a garantia da razoável duração do processo. 

Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 78, p. 97-108, set. 2009.  

OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Decisão judicial e o conceito de princípio: a hermenêutica e 

a (in)determinação  do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. 

PLATÃO. A república. Membros do grupo de discussão Acrópolis (Filosofia) Disponível em 

http://br.egroups.com/group/acropolis/   

_____. Górgias. Trad. Carlos Alberto Nunes. digitalização: Membros do grupo de discussão 

Acrópolis (Filosofia) Disponível em http://br.egroups.com/group/acropolis/  

PEÑA, Eduardo Chemale Selistre. Cognição no processo civil: plena e limitada – exauriente 

e sumária – conceituação. Disponível em: 

http://www.tex.pro.br/wwwroot/01de2004/cognicaonoprocessocivil.htm Acesso em: 20 set 

2010. 

PEREIRA, Erick Wilson. Controle jurisdicional do abuso de poder no processo eleitoral. 

São Paulo: LTR, 2004. 

PICARDI, Nicola. Jurisdição e processo. Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Rio de 

Janeiro; Editora Forense, 2008. 

POPPER, Karl Raymund. A sociedade aberta e seus inimigos. Trad. Milton Amado. Belo 

Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo, Ed. da Universidade de São Paulo, 1974. v. 1. 

RAMOS, Glauco Gumerato. Processo jurisdicional, república e os institutos fundamentais do 

direito processual. Revista de Processo, Ano 40, v. 241, mar 2015. Pp. 27-49. 

_____. A sociedade aberta e seus inimigos. Trad. Milton Amado. Belo Horizonte: Editora 

Itatiaia; São Paulo, Ed. da Universidade de São Paulo, 1974. v. 2. 

_____. A lógica da pesquisa científica. Trad. Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira da 

Mota. São Paulo: Cultrix, 2007. 

RAWLS, John. O liberalismo político. São Paulo: Martins Fontes, 2013.  

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 16. ed. 1994. São Paulo: Saraiva, 1994. 

_____. Conceito de cultura: seus temas fundamentais. In:_____. Paradigmas da cultura 

contemporânea. São Paulo: Saraiva, 2005. 

http://www.tex.pro.br/wwwroot/01de2004/cognicaonoprocessocivil.htm


256 
 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2002. 

RODRIGUES NETTO, Nelson. Classificação das tutelas jurisdicionais segundo a técnica 

processual empregada para a satisfação do direito. Revista de Processo, São Paulo, ano 35, n. 

186, p. 31-63, ago. 2010. 

RORTY, Richard. Philosophy and the mirror of nature. New Jersey: Priceton University, 

1980. 

ROSA, Luiz Carlos Goiabeira. A alopoiese no contexto do Estado de Direito: a opressão 

estatal e a reação do cidadão. http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6744 

ROSS, Alf. Direito e justiça. Trad. Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2000. 

SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: 

SARMENTO, Daniel (Org.). Filosofia e teoria constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. P. 113-146. 

SAAVEDRA, Giovani Agostini. Jurisdição e democracia: uma análise a partir das teorias 

de Jürgen Habermas, Robert Alexy, Ronald Dworkin e Niklas Luhmann. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado Editora, 2006. 

SAMPAIO JÚNIOR, José Herval. Tutelas de urgência: sistematização das liminares de 

acordo com o Projeto de novo CPC. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2011. 

SANCHEZ, Miguel Revenga. Cinco grandes retos (y otras tantas amenazas) para la 

democracia constitucional del siglo XXI. pp. 595-612. 

SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. 5. ed. Trad. Heloisa Matias e Maria 

Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. O Estado e o direito na transição pós-moderna. Revista 

Crítica de Ciências Sociais, n. 30, jun 1990. pp. 13-43.  

_____. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. In: SANTOS, 

Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na 

transição paradigmática. 4. Ed. São Paulo: Editora Cortez, 2002. v.1.  

_____. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Disponível em: . 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multicultural_direitos_human

os_RCCS48.PDF.  

_____. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 

Portugal/Porto:Edições afrontamento,  1994. SILVA, Jacqueline Mielke da. Tutela de 

urgência: de Piero Calamandrei a Ovídio Araújo Baptista da Silva. Porto Alegre: Verbo 

Jurídico, 2009. 

SANTOS NETO, Arnaldo Bastos. A teoria da intepretação de Kelsen. Revista de Direito 

Constitucional e Internacional. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multicultural_direitos_humanos_RCCS48.PDF
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multicultural_direitos_humanos_RCCS48.PDF


257 
 

SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: 

SARMENTO, Daniel (Org.). Filosofia e teoria constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. P. 113-146. 

SEARLE, John R. Mente, linguagem e sociedade. E-book. 

SCHLEIERMACHER, Friedrich. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação. Trad. Celso 

Reni Braida. Petrópolis: Vozes, 2000.  

SILVA, Rosemary Cipriano da. Direito e processo: a legitimidade do Estado Democrático de 

Direito através do processo. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012. 

SOARES, Rogério Aguiar Munhoz. Tutela jurisdicional diferenciada: tutelas de urgência e 

medidas liminares em geral. São Paulo: Malheiros, 2000. 

SÓFOCLES. Antígona. Trad. J. B. de Mello e Souza. E-book. Disponível em: 

ebooksbrasil.com.  

STRECK, Lênio Luiz. O que é isto: decido conforme minha consciência? 4. ed. rev. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. 

_____. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

_____. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do 

direito. 10 ed. rev., atual. e ampl. - Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. 

______ et all (Org.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica; Anuário do Programa 

de Pós-graduação em Direito da UNISINOS (mestrado e doutorado). Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora; São Leopoldo: UNISINOS, 2010. 

_____. Aplicar a letra da lei é uma atitude positivista? Revista NEJ - Eletrônica, Vol. 15 - 

n. 1, p. 158-173 / jan-abr 2010. Disponível em: www.unisinos.br/periódicos Acesso em 30 

mar 2013. 

TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do Judiciário. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. Buenos Aires, Argentina: Editorial 

Bibliografica Argentina S. R. L., ?. 

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

VALLE, Vanice Regina Lírio do. Delegificação, legitimidade e segurança jurídica: a 

hermenêutica constitucional como tentativa de harmonização. P. 147-168. 

VATTIMO, Giani. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. 

2. ed. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins fontes. 2007. 

VIANA, Juvêncio Vasconcelos. A antecipação de tutela de acordo com a lei n. 10.444/2002. 

Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 2, p. 44-54, maio 2003. 

http://www.unisinos.br/periódicos


258 
 

VIAMONTE, Carlos Sanchez. El poder constituyente: origen y formación del 

constitucionalismo universal y espacialmente argentino. 

VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Trad. Tércio Sampaio Ferraz Junior. 

Brasilia: Depto. Da Imprensa Nacional, 1979. 

VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. Trad. Claudia Berliner. 

2.ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 

WARAT, Luiz Alberto. O direito e sua linguagem. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 2001.   

WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Sobre a subsistência das ações cautelares típicas. Revista 

de Processo, São Paulo, ano 34, n. 175, p. 315-324, set. 2009. 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 2. ed. ver. Editora Pioneira. 

E-book. 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. 5. ed. Trad. Marcos G. Nontagnoli e 

Emmanuel Carneiro Leão. Bragança Paulista: Universitária São Francisco; Petrópolis: Vozes, 

2008. 

ZANETTI JUNIOR, Hermes. A constitucionalização do processo: a virada do paradigma 

racional e político no processo civil brasileiro do Estado Democrático Constitucional. 


