
1  INTRODUÇÃO 
 
 
  

A porta da verdade estava aberta, 

Mas só deixava passar 

Meia pessoa de cada vez. 

Assim não era possível atingir toda a verdade, 

Porque a meia pessoa que entrava 

Só trazia o perfil de meia verdade. 

E sua segunda metade 

Voltava igualmente com meio perfil.  

E os meios perfis não coincidiam. 

Arrebentaram a porta, Derrubam a porta, 

Chegaram ao lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. 

Era dividida em metades diferentes uma da outra. 

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. 

Nenhuma das duas era totalmente bela.  

E carecia optar. Cada um optou conforme 

Seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 

O Direito se constitui num ato de criação normativa que se dá a cada caso 

concreto, pois a lei jurídica1 contém uma intenção normativo-jurídica vinculante que 

deve ser buscada para a sua realização.  

 

 

                                                 
1 Segundo T. S. FERRAZ JÚNIOR: “A lei é a forma de que se reveste a norma ou um 

conjunto de normas dentro de um ordenamento; é o revestimento estrutural da norma que lhe dá a 

condição de norma jurídica.”(Introdução ao estudo do direito : técnica, decisão, dominação. 4. ed. 

São Paulo: Atlas, 2003. p. 233.).  
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Por isso, a proposta deste trabalho não é fazer um estudo histórico-

sistemático da questão da verdade2.  

Partindo do texto do poeta das Minas Gerais, o que se pretende é refletir 

sobre a dimensão do discurso jurídico decisório que não expõe a verdade de fatos, 

mas a racionalidade que possibilita a decisão prevalecente dentre várias 

possibilidades na realização do Direito. O que influencia a decisão daquele que julga 

são argumentos, cujo valor o próprio julgador deve avaliar.  

O homem-juiz faz juízos de valor sobre a e a pertinência dos argumentos e é 

guiado em seu juízo pelos argumentos que lhe pareçam mais convincentes e pela 

regra de justiça que exige que ele trate da mesma forma situações que lhe pareçam 

essencialmente semelhantes3. Argumentos são “qualquer razão, prova, 

demonstração, indício, motivo que seja apto a captar o assentimento e a induzir à 

persuasão ou à convicção"4.  

A definição mostra que o ato de argumentar liga-se à idéia de desenvolver 

raciocínios capazes de comprovar uma conclusão desejada, com o fim de torná-la 

preferível em relação a argumentos oponíveis. 

                                                 
2 Conforme N. ABBAGNANO: “do latim veritas. Distingue cinco conceitos que são dispares e 

mutuamente irredutíveis, devendo ser consideradas distintas, como: correspondência, revelação, 

conformidade do conhecimento com a regra (correspondência), coerência (aquilo que não é 

contraditório), utilidade. (Dicionário de filosofia . São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 994.). Para M. 

M. VILLA: “considera-se verdade quando a  relação entre os termos remete ao real do objeto e 

qualquer ser pensante que pensar sobre isso há de concluir do mesmo modo”. (Dicionário do 

pensamento contemporâneo . Trad. e revisão de Honório Dalbosco e equipe. São Paulo: Paulus, 

2000. p. 764.) 
3 PERELMAN, C. Retóricas .  Trad. de Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: 

Martins Fontes, 1997. p. 165, passim. 
4 ABBAGNANO, op. cit., p. 79. 
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Desta forma, neste estudo parte-se de noções da dogmática da decisão para 

compreensão do Direito como instância de mecanismos de decisão, que podem 

variar segundo a perspectiva sob a qual o juiz do processo toma como ponto de 

partida para o raciocínio do seu discurso. Paradigmas positivistas e pós-positivistas 

são analisados, porquanto se considera que a formação do juiz contemporâneo não 

pode mais ficar refém da consideração juspositivista que enfoca a Ciência do Direito 

como ciência presa à lógica fria da letra da lei jurídica. O objetivo é refletir sobre a 

ampliação das possibilidades de pensar o discurso decisório a partir da 

racionalidade dialético-argumentativa que a Nova Retórica de Perelman resgata5. 

Enfatiza-se a reviravolta lingüística do pensamento filosófico ocorrida no século XX, 

quando emerge a idéia de um conhecimento mediado lingüisticamente e referido à 

ação  e a hermenêutica  é tratada como “nem uma verdade empírica, nem uma 

verdade absoluta, mas como uma verdade que se estabelece dentro das condições 

humanas do discurso  jurídico e da linguagem”6. 

Em que pese o caráter conservador propugnado pelos órgãos detentores do 

poder de julgar, a lei jurídica não é imutável, nem a norma jurídica que por ela é 

revestida formalmente7. O estado de coisas é mutável e a decisão  que surge no 

curso de um processo nem sempre expressa a verdade dos fatos. De acordo com o 

professor da Escola de Bruxelas, “as normas jurídicas determinam os direitos e 

                                                 
5 Segundo Chaïm PERELMAN “sua Nouvelle Rhétorique  é considerada como uma das 

várias manifestações da Lógica, adaptada ao Direito e seu pensamento reside na convergência do 

movimento crítico ao racionalismo clássico, que  rompe com o cartesianismo para estabelecer, como 

paradigma filosófico, a concepção relacional e retórica  da razão prática”. (Ética e direito . 4. ed. Trad. 

de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 469.). 
6 STRECK, L. L. Hermenêutica Jurídica e(m) crise : uma exploração hermenêutica da 

construção do Direito. 5. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 172. 
7 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 233. 
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obrigações de cada qual, em conformidade com os desejos e as aspirações da 

coletividade politicamente organizada”8. Afirma ele, portanto, ser necessário transpor 

a virtualidade do discurso jurídico e integrar conceitos e valores, pois as valorações 

não se restringem apenas às normas, mas permeiam todo o discurso jurídico. Ele 

defende uma lógica específica para o mundo do Direito, que abarque o problema da 

lógica tradicional, da ética e da retórica.  Ao caráter analógico do conceito de lógica, 

poder-se-á estender a denominação de Lógica Jurídica ao estudo da argumentação 

jurídica de caráter retórico e ao das regras de interpretação do Direito9. 

Sua tese contrapõe-se às obras tradicionais de lógica, pois se dá no âmbito 

da retórica da razão prática e implica confronto de pontos de vista, por considerar 

que o Direito não visa apenas a uma comunidade particular, com valores e 

aspirações próprios. Ele visa a todos os homens razoáveis, que têm o direito de 

contestá-lo. Insiste em que a racionalidade jurídica não pode ignorar os insuprimíveis 

juízos de valor do direito, tendo em vista que eles guiam o processo de aplicação da 

lei10.  

PERELMAN11 parte do questionamento sobre os procedimentos intelectuais 

que o juiz de um processo utiliza para chegar a uma decisão considerada eqüitativa, 

razoável ou aceitável, quando se trata de noções controvertidas. Ele propõe para o 

discurso da atividade jurisdicional uma lógica a partir de raciocínios valorativos e 

técnicas de argumentação, uma lógica jurídica. 

                                                 
8 PERELMAN, Ética e ... , p. 179. 
9  Ibid., p. 173. 
10 Ibid., p. 179.  
11 PERELMAN, C. Lógica jurídica . Trad. de Vergínia Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 

2000. p. 136, passim. 
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SOUZA NETO12 ressalta esse entendimento ao enfatizar que a 

interpretação, considerada como operação racional, apenas pode delimitar o campo 

dentro do qual a autoridade judicial poderá decidir, mas não leva a uma conclusão 

unívoca como a que decorre do raciocínio apenas lógico.  A Nova Retórica de 

Perelman pode atuar no sentido de fazer com que a decisão seja tomada de forma 

racional dentro dos limites deixados pela textura aberta da norma jurídica.  

FERRAZ JR.13 entende que essa inserção da razão prática na metodologia 

jurídica rejeita a perspectiva positivista de que somente a observação pode ser 

racional e que o raciocínio que compreende o juízo decisório e a motivação judicial 

se dê por meio da categoria lógico-estrutural chamada de silogismo judicial, 

considerado como mera operação dedutiva, sem concorrência de qualquer elemento 

volitivo.  

Na mesma direção da linha perelmaniana, ATIENZA ressalta que a lógica 

jurídica se apresenta como uma “argumentação que depende da maneira como os 

legisladores e os juízes concebem sua missão e da idéia que eles fazem do Direito e 

do seu funcionamento na sociedade”14.  

Diante de uma decisão, em que se supõe sempre a possibilidade de decidir 

de várias formas, a passagem das premissas para a conclusão não pode ser 

necessária como no silogismo dedutivo.  

                                                 
12 SOUZA NETO, C. P. de. Jurisdição constitucional, democracia e racionalida de 

prática . Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 3, passim. 
13  FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 233. 
14 ATIENZA, M. As razões do direito . Teorias da Argumentação Jurídica. Perelman, 

Viehweg, Alexy, Mac Cormick e outros. Trad. de Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: 

Editora Landy, 2003. p. 75.  
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Por silogismo judicial ensina FERRAZ JR. que o juízo decisório possui uma 

estrutura fechada, cuja “premissa maior é dada pela norma aplicada ao caso 

concreto; cuja premissa menor é dada pelo fato relevante e a conclusão é dada pela 

decisão, que assim, aplica a norma jurídica ao caso concreto”15.  

A partir desses entendimentos, a perspectiva deste estudo é encarar o 

discurso do Direito inserido nas demais esferas da sociedade; é considerar que, 

desde o retorno do processo de laicização do Direito no Ocidente, a norma jurídica, 

enquanto obra escrita, criada pelo intelecto e pelas evoluções da razão, tem sido 

composta de expressões lingüísticas que se ajustam a um estado de coisas e 

tornam possível o conhecimento da proposição da idéia, da essência numa 

palavra16. É, também, partir do pressuposto que a linguagem é a manifestação mais 

plena do ser e que é por ela que a revelação da existência se realiza 

fundamentalmente enquanto maneira de ser. É, ainda, fazer conhecida a realidade 

objetiva à qual se refere quem expressa o que tem um sentido, para possibilitar a 

relação dos recursos da lógica formal (racionalidade dedutiva) com a retórica 

(racionalidade dialético-argumentativa); da variação das adesões, tendo em vista 

que o problema não é o julgamento da verdade ou da falsidade de suas asserções, 

mas a pessoalidade das adesões, em contraste com a impessoalidade das verdades 

num discurso jurídico decisório analítico17.  

As decisões judiciais, ao qualificar os atos e situações, fazem um julgamento 

que não é conforme uma realidade objetiva, mas resulta de uma apreciação dos 

elementos em causa. A linguagem é, portanto, imprescindível para que esse 

                                                 
15 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao estudo do... , p. 233. 
16 WOLKMER, A. C. (Org.). Fundamentos de história do direito . 2. ed. 3. tirag. rev. e 

ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 275, passim. 
17 PERELMAN, Retóricas , p. 23. 
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discurso alcance as práticas sociais, pois não há justiça sem linguagem. 

PERELMAN assevera que um enunciado jurídico, “cuja verdade ou falsidade 

pressupõe um sentido preciso e invariável, opõe-se o julgamento resultante de uma 

apreciação judiciária, que dá um sentido determinado aos textos aplicados”18. A 

respeito questão da verdade-falsidade no discurso, ele entende que “em vez de 

fundamentarmos nossa filosofia em verdades definitivas e indiscutíveis, partiremos 

do fato de que homens e grupos de homens aderem a toda espécie de opiniões com 

uma intensidade variável, que só é conhecida quando posta à prova”19. 

Para atender ao aspecto humanista das aspirações contemporâneas, é 

necessário integrar a estrutura desta teoria do conhecimento e os procedimentos de 

argumentação ressurgidos da retórica. Para PERELMAN, “a argumentação é uma 

ação que tende sempre a modificar um estado de coisas preexistentes”20. Ela trata  

primeiro sobre o que é aceito como ponto de partida de raciocínios para, depois,  

versar sobre a maneira como estes se desenvolvem por meio de um conjunto de 

processos de ligação  e de dissociação21. 

NEUENSCHWANDER MAGALHÃES compreende a argumentação como “a 

busca de consistência das decisões judiciais”22. Isto se dá a partir de “operação de 

auto-observação do sistema jurídico, que reage em seu contexto comunicativo a 

                                                 
18 PERELMAN, Retóricas , p. 27. 
19 PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado da argumentação : a nova retórica. 

Prefácio Fábio Ulhôa Coelho. Trad. Maria Ermantina Galvão. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

p. 577. 
20 PERELMAN, op. cit., p. 73. 
21 Ibid., p. 91, passim. 
22 MAGALHÃES, J. N. Interpretando o direito como um paradoxo: observações sobre o giro 

hermenêutico da ciência jurídica. In: BOUCAULT, C. E. de A.; RODRIGUES, J. R. (Org.).  

Hermenêutica plural . São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 149.  
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uma divergência de opinião quanto à atribuição dos valores jurídico/antijurídico 

codificados”23. 

PERELMAN24 afirma que, ao iniciar sua análise dos meios de argumentação 

para obter e aumentar a adesão dos seus pares, deu-se conta de que aqueles  

procedimentos  eram, em grande parte, os da Retórica de ARISTÓTELES25, dos 

quais alguns capítulos pertenciam à área da psicologia, cuja palavra havia 

desaparecido do vocabulário filosófico.  

Nessa perspectiva, a racionalidade dedutiva distingue-se da dialético-

argumentativa26. Na lógica dedutiva o objeto é o estudo dos meios de prova; sempre 

se raciocina no interior de um dado sistema que se supõe aceito; suas premissas e 

regras de dedução são unívocas e fixadas de maneira invariável, gerando 

argumentação coercitiva. Uma vez provada uma proposição, todas as outras provas 

tornam-se supérfluas. A falsidade de uma premissa não modifica em nada a verdade 

de uma conseqüência, se esta é provada por outras vias. A verdade da proposição 

permanece independente das falsas premissas. Contudo, na racionalidade dialético-

argumentativa tudo sempre pode ser questionado; sempre se pode retirar a adesão, 

pois o que se concede é um fato, não um direito. Não há limite para a acumulação 

                                                 
23 MAGALHÃES, Interpretando o direito...,  p. 149. 
24 PERELMAN, Retóricas , p. 64.   
25 Segundo ARISTÓTELES: “o objeto da retórica dos antigos não seria o verdadeiro, mas o 

opinável, que ele confundia com o verossímil, o preferível e que poderia ser considerado a lógica dos 

juízos de valor. Seu objetivo seria possibilitar-nos sustentar nossas opiniões e fazer com que fossem 

admitidas pelos outros. Sua função seria tratar dos assuntos sobre os quais se devia deliberar e para 

os quais  não haviam técnicas, perante  ouvintes que não tinham a faculdade de inferir através de 

inúmeras etapas e de seguir um raciocínio desde um ponto. Aristóteles já ensinava que os gêneros 

discursivos trabalham com binômios como: justo/injusto, belo/feio, útil/ prejudicial  e que eles se 

interpenetram ”. (Arte retórica e arte poética . São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1959. p. 29) 
26 PERELMAN, op. cit., p. 77, passim. 
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útil dos argumentos e não se pode dizer de antemão quais provas serão suficientes 

para determinar a adesão. Para que ela se desenvolva, aquele que diz o curso de 

algo, o orador, precisa dar valor à adesão daqueles a quem se dirige. Tanto aquele 

que desenvolve sua tese, quanto aquele a quem se quer conquistar precisam formar 

uma comunidade, visto que suas mentes precisam interessar-se pelo mesmo 

problema27. 

Pode-se afirmar que a concepção de retórica perelmaniana era como uma 

maneira de discutir e chegar a um acordo sobre valores sem abandonar o campo da 

razão, transcendendo, ao mesmo tempo, as categorias da lógica formal, pois aquela 

se preocupa mais com a adesão do que com a verdade. O objetivo daquele que a 

exerce é obter o assentimento do auditório à tese que apresenta. Sua verdade ou 

falsidade é questão secundária. Seu objetivo é um determinado comportamento 

concreto, já que se propõe a modificar convicções e atitudes. 

À vista disso, a volta da retórica e da argumentação evidenciam a busca do 

compromisso ético no discurso jurídico decisório. PERELMAN28 identifica a retórica 

com a argumentação enquanto teoria geral do discurso persuasivo e da linguagem 

por considerar a importância que a ação comunicativa, processada por meio da 

linguagem, tem para o Direito. Como o espaço argumentativo caracteriza o espaço 

do convencimento mútuo, decorrente da interação dos sujeitos em sistemas sociais 

diversos, ele traz um apelo à razoabilidade do convívio. No seu entendimento, se 

dois homens defendem, sobre uma mesma questão, duas teses opostas, nem 

                                                 
27 PERELMAN, Retóricas , p. 70. 
28 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 209. 
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sempre um deles é desarrazoado e, necessariamente, se engana, pois nem todo 

desacordo é sinal de erro e prova de falta de seriedade que detêm o seu domínio29. 

Alinhando a proposta de reabilitação da retórica da tradição clássica de 

Aristóteles, Cícero e Quintiliano30, a finalidade do discurso argumentativo é a de 

reforçar a comunhão em torno de valores que deverão prevalecer de forma a 

orientar a ação futura. Por isso, os esforços concentrados nesta reflexão são em 

torno da dimensão ampliada do discurso decisório analítico a partir da racionalidade 

argumentativa, vinda da relação entre os comunicadores da relação jurídica, quando 

procuram adesão para suas teses31. 

Quanto ao título, ele decorre do desenvolvimento trazido pela moderna 

teoria da argumentação32, a qual considera que a relação processual, enquanto 

discurso formalizado em torno de conflitos jurídicos, envolve uma argumentação 

jurídica. A partir daí, por seu caráter instrumental, em que argumentos passam a ser 

expressão do raciocínio, a linguagem do discurso jurídico passa a ser encarada 

como o fundamento das coisas. O raciocínio materializa-se por meio do argumento, 

ou seja, ele é a expressão da linguagem por meio do raciocínio, a expressão verbal 

da racionalidade que deve operar nas aplicações práticas do discurso da decisão 

jurídica33. 

                                                 
29 PERELMAN, Retóricas , p. 179. 
30 WOLKMER, Fundamentos de ..., p. 275.  
31 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 210, passim. 
32 De acordo com Miguel REALE: “a perspectiva da importância da retórica e da 

argumentação jurídica tem se tornado uma das mais ricas áreas do debate de Teoria do Direito”. 

(Lições preliminares de Direito . São Paulo: Ed. José Bushatsky, 1973. p. 109.) 
33 DANTES, E. N. Lógica aplicada à advocacia : técnica de persuasão. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1991. p. 106. 
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No capítulo primeiro, considera-se que o Direito é uma instância de 

mecanismos de decisão em que a decisão jurídica é um ato de decisão de conflitos 

por autoridade judiciária real, que é o sujeito da interpretação. A partir daí, a reflexão 

gira em torno do fato de o discurso jurídico-decisório não poder ser um discurso 

descontextualizado, visto que os textos cumprem a importante função de possibilitar 

um entrelaçamento entre a validade e a eficácia dos argumentos trazidos para as 

decisões jurídicas.   

É apresentada uma visão panorâmica da trajetória do pensamento jurídico 

sistemático enquanto mecanismo decisional discursivo, cuja racionalidade é apenas 

lógico-dedutiva até a perspectiva problemática contemporânea, que propugna por 

novas racionalidades. É uma amostra da transposição da racionalidade dogmática 

de tendência discursiva positivista para a racionalidade argumentativa, numa 

perspectiva pós-positivista. A reflexão gira em torno dos avanços e recuos que 

acompanham a dogmática da decisão tradicional e propiciam uma dimensão 

argumentativa para o discurso jurídico-decisório. 

No segundo capítulo, considerando que é no contexto da sociabilidade do 

homem que se localiza o fenômeno da linguagem em toda a sua expressividade 

jurídica dirigida ao controle da conduta humana, a linguagem do discurso do direito e 

o universo do discurso jurídico são apresentados para, na seqüência, imbricar-se em 

uma das suas especialidades: o discurso jurídico-decisório.  

No capítulo terceiro, parte-se da pretensão de validade do Direito Moderno, 

a qual concebe o discurso jurídico como obra de mera subsunção para chegar-se ao 

entendimento de revitalização das técnicas argumentativas propostas pela Nova 

Retórica de Perelman, que considera a juridicidade como o conjunto das práticas 

jurídicas de discurso, práticas textuais de linguagem. Antes de tratar dos aspectos 
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relevantes da Teoria da Argumentação de Perelman, há um breve retorno histórico à 

tradição retórica grega. Este capítulo é a base para o entendimento do processo da 

dimensão argumentativa do discurso decisório, tendo em vista a perspectiva crítica 

da teoria da decisão jurídica contemporânea34. 

Na seqüência, considera-se que a Hermenêutica Jurídica avançou ao 

reconduzir o Direito à sociedade por meio de novas racionalidades discursivas. Isso 

porque, colocar-se contra o modelo convencional da decisão jurídica como 

subsunção de um caso a uma regra pertinente leva à superação da purificação 

positivista e coloca a questão do discurso jurídico e sua relação com a interpretação 

como fundamental no debate jurídico de ênfase pós-positivista35.  Constata-se que a 

contemporaneidade pretende o redimensionamento dos fundamentos axiológicos da 

hermenêutica tradicional em virtude da chamada “virada hermenêutica” que, em 

conseqüência, gera a virada lingüística a partir dos anos 60, quando o repensar da 

pretensão de validade do discurso que decide conflito jurídico ganha fôlego 

revigorado. O modelo convencional da decisão como mera subsunção é rejeitado 

pela tendência pós-positivista36. 

No capítulo quarto, já no território da perspectiva da Nova Retórica37 o 

discurso jurídico decisório é apresentado como sistema de controle por meio da 

racionalidade argumentativa, sem desconfigurar, contudo, a racionalidade 

dogmática. A reflexão passa a versar sobre a dimensão prática do discurso jurídico-

decisório argumentativo, com o reconhecimento de sua natureza dialética, visando 

sua validez e eficácia. Ela abarca o diálogo, a sustentação discursiva das opiniões, a 

                                                 
34 MAGALHÃES, Interpretando o direito... , p. 140. 
35 Id. 
36  WOLKMER, Fundamentos de ..., p. 401. 
37 PERELMAN, Ética e... , p. 488. 
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explicação dos pressupostos dos pensamentos, a exposição dos argumentos do 

orador à crítica do auditório, a submissão da fundamentação das decisões judiciais 

aos holofotes da opinião pública. 

Sem abandonar a visão de sistema jurídico e dogmático inerente ao próprio 

direito, mas rejeitando o dogmatismo por meio da inserção da racionalidade 

dialético-argumentativa, considera-se que é na utilização de técnicas argumentativas 

e na busca do acordo e do consenso, por meio do senso comum e do razoável, que 

se pode chegar à decisão prevalecente para cada caso concreto. Prevalecente será 

sempre aquela que melhor conseguir responder à questão da legitimidade no 

discurso jurídico-decisório, cumprir a exigência constitucional da motivação das 

decisões judiciais e produzir a eficácia esperada38.  

O objetivo desta reflexão a partir da linha de pensamento de Perelman dá-se 

em virtude de buscar-se uma aproximação  entre a distribuição da justiça através da 

decisão judicial e os recursos argumentativos. Isso porque a Nova Retórica 

estabelece a ligação entre a aplicação das normas jurídicas e o raciocínio dialético, 

na sua formulação aristotélica. Numa sociedade em que a liberdade é pressuposto 

do Direito, o pressuposto para o discurso jurídico decisório é a negação da 

existência de interpretação verdadeira. O saber jurídico deve proporcionar recursos 

discursivos que expressem a transformação das alternativas incompatíveis em 

alternativas decidíveis e aceitáveis, com a adesão dos destinatários. Na atividade 

concreta dos tribunais deve haver a tentativa de alcançar a adesão, através da 

utilização de argumentos convincentes e razoáveis, da comunidade jurídica e dos 

jurisdicionados em geral39. 

                                                 
38 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 577.  
39 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 266. 
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Como enfatiza o criador da Nova Retórica, “uma argumentação não visa  à 

adesão a uma tese exclusivamente pelo fato de ela ser verdadeira”40.  

Pode-se preferir uma tese à outra por parecer mais eqüitativa, mais 

oportuna, mais útil, mais razoável, mais bem adaptada à situação. A preocupação é 

com a forma como o discurso jurídico-decisório interferirá na realidade social, o que 

justifica a ênfase na dimensão pragmática da linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40  PERELMAN, C. Lógica jurídica : nova retórica. Trad. de Vergínia K. Pupi. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. p. 156. 



 15 

CAPÍTULO I  

 

1.1  DIREITO: INSTÂNCIA DE MECANISMOS  DE DECISÃO  

 

O Direito é um problema de decisão pois deve organizar efetivamente, e de 

diversas formas, a dialética de vontades e de razões humanas imperfeitas. É, 

também, um instrumento de dominação oficialmente autorizado. Todavia, Como o 

próprio PERELMAN41 ressalta, ele deve realizar a pacificação, a justiça e valores 

vivenciados pela sociedade, por meio de decisões judiciais42.  

O Professor Ivan CURI ensina que “o Direito existe para a sociedade; ele é a 

regra do jogo, não o jogo”43.  Nesta reflexão, parte-se da concepção de sistema 

jurídico aberto, que abarca normas jurídicas gerais legisladas e normas jurídicas 

individuais elaboradas a partir do discurso decisório do juiz do processo. Estas 

últimas são, portanto, instrumentos práticos construídos pela racionalidade de 

discursos, com a finalidade de produzir na realidade social efeitos capazes de 

cumprir propósitos segundo o sistema ético vigente, preconizados como justos, 

adequados e com garantia de segurança jurídica.  Foi o método geométrico, 

com seu sistema axiomático, que inspirou a idéia da razão entre os racionalistas 

clássicos, a partir do qual todo sistema axiomático se apresenta, da mesma forma, 
                                                 

41 PERELMAN, Ética e... , p. 376, passim. 
42  Segundo Francisco AMARAL, “valores são a ética da sociedade; as idéias básicas que a 

sociedade dá a fatos e às coisas e que se apresentam como qualidades ou significações ideais. As 

normas éticas, cujos enunciados são fórmulas do dever ser valem-se deles para estabelecer 

condutas humanas aceitáveis”. (Direito civil : introdução. 5. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003. p. 14.)   
43 CURI, I. G. Dilemas do direito penal : reflexão a partir da hermenêutica do sistema. 

Curitiba, 1999. 262 f. Tese de Doutorado (Direito Penal) – Curso de Direito. Universidade Federal do 

Paraná.      
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independente de qualquer contexto. Quer sejam considerados evidentes, que sejam 

considerados arbitrários, não são objeto de uma decisão raciocinada. PERELMAN44 

comenta que Kelsen, ao desenvolver sua teoria pura do direito, considera o sistema 

jurídico como separado de todo o contexto não-jurídico. Considera-o apenas como 

um sistema hipotético-dedutivo, pois a validade da norma fundamental ou dos 

princípios constitucionais deve sempre ser pressuposta. 

FERRAZ JR., ao tratar da unidade racional do discurso e considerar que 

monólogo e diálogo são modos do discurso racional, ensina que “discutir é uma 

ação e que quem discursa discute e não se dirige apenas a outrem, mas apela  à 

compreensão de outrem, apela ao mútuo  entendimento”45. Para explicar esse 

entendimento, ele parte da noção de que a palavra racional  é equívoca, capaz de 

levar ao entendimento limitado de que uma discussão é racional  quando os agentes 

do discurso não deixam as  ações lingüísticas que executam determinarem-se por 

elementos exteriores à própria discussão46. O discurso racional seria “aquele cujo 

agente fosse capaz de escapar aos condicionamentos vitais, como os psicossociais 

(...) o que nos conduziria a um impasse de termos de uma opção entre a razão, 

como processo de racionalização, necessariamente ideológica, e a razão como 

quadros categoriais supra- históricos.”47  

Todavia, o exame crítico do ouvinte é relevante, porquanto o discurso 

racional deve sempre prestar contas, fundamentando o que diz em função da 

                                                 
44 PERELMAN, Ética e... , p. 376-384. 
45 Segundo T. S. FERRAZ JÚNIOR: “quando se apela ao mútuo entendimento pressupõe-se 

que ao utilizar-se de um som lingüístico destituído de significação, a finalidade daquele que diz algo é 

provocar um comportamento no seu ouvinte”. (Direito, retórica e comunicação : subsídios para uma 

pragmática do discurso jurídico. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. XII.) 
46 Ibid., p. 31, passim. 
47 Ibid., p. 30. 
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exigência crítica do ouvinte. Nesses moldes, uma decisão judicial deve ser captada 

dentro de uma situação comunicativa e ser tida racional quando os agentes do 

discurso não deixam as ações lingüísticas que executam se determinem por 

elementos exteriores à própria discussão48. Os agentes do discurso não se 

distanciam do mundo circundante, mas se reconhecem nele. Nesta dimensão, o 

Direito em seu momento decisional deve proporcionar a calibração necessária49, 

pois na aplicação da lei50, cabe ao juiz atentar para os fins sociais a que ela se dirige 

e de acordo com as exigências do bem comum51. 

A decisão jurídica é, portanto, ato de decisão de conflitos por autoridade 

judiciária por meio da linguagem em processo judicial. É ação lingüística, ato final de 

composição de conflitos de interesses indecidíveis, alternativos e incompatíveis, em 

alternativas decidíveis52. Como debate, este ato não é despido de interesses, pois 

por meio de mecanismos discursivos racionais o juiz traz as conseqüências para a 

vida dos que debatem. Em virtude deste compromisso, sua busca deve ser por 

técnicas discursivas que contribuam para a decisão prevalecente. Sua 

fundamentação deve efetivamente indicar as motivações da decisão que, em sendo 

razoável, possibilitará compreensão para sua prevalência. Uma decisão racional 

prevalecente não é simplesmente uma decisão conforme a verdade, mas sim, 

                                                 
48 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 31-33. 
49 SICHES, L. R. Tratado geral de filosofia del derecho . 3.ed. México: Editorial Porrua. 

S/A. 1965. p. 251. 
50 BRASIL. Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 5º.  
51 Segundo VILLA: “Bem comum, por essência, está destinado ao serviço da pessoa 

humana e aparece como o fim último de todo o social. Consiste no conjunto de todas as condições de 

vida social, que consintam e favoreçam o desenvolvimento da personalidade humana, incluindo aí os 

valores materiais e espirituais”. (Dicionário do pensamento... , p. 83.) 
52 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 266. 
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aquela que pode ser justificada pelas melhores razões, pelo menos na medida em 

que ela necessita de justificação53.  

É FERRAZ JR. quem assevera que a exigência da justiça sempre foi a maior 

aspiração do Direito, para além do Direito Positivo. A decisão judicial, enquanto 

resultado de mecanismo de decisão deve ser manifestação de uma escolha justa, 

resultante da procura pela melhor interpretação da norma jurídica geral e 

considerada a prevalecente dentre as demais; aquela que dentre as possíveis 

divergências tenha sentido ético e seja instrumento para transformar o conflito em 

alternativas aceitáveis54. 

Prevalência implica razoabilidade e, ser razoável é amoldar as idéias a uma 

realidade objetiva, ou apresentá-las de tal forma que a clareza e a distinção delas 

nos forcem a submeter-nos à evidência. No campo jurídico, em que “o sentido do 

processo judiciário é o de instrumento de composição de uma lide”55, não se pode 

reconhecer uma decisão como a única razoável, quando é preciso tomar uma que se 

torne obrigatória56. 

A compreensão do Direito como instância de mecanismos de decisão 

denota, portanto, a assimilação do direito como uma prática discursiva racional 

dialético-argumentativa, cujo conteúdo não são apenas palavras, mas também 

comportamentos, símbolos e conhecimentos. 

 

 

                                                 
53 PERELMAN, Ética e... , p. 376, passim. 
54 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 351. 
55 SANTOS, M. A. Primeiras Linhas de direito processual civil . v. 1. cap. I. 23ª ed.. São 

Paulo: Saraiva,  2004. p. 12. 
56 PERELMAN, op. cit., p. 376, passim. 
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1. 2  A  DOGMÁTICA  DA DECISÃO 

 

Apesar de esta reflexão caminhar em direção à contemporaneidade crítica 

do discurso decisório a partir do enfoque das técnicas argumentativas 

perelmanianas, a ênfase dá-se sobre a postura discursiva decisória do juiz do 

processo singular, que adentra a relação para a administração do conflito. A partir da 

sua atuação monocrática, ele poderá colaborar para a formação de entendimentos 

prudenciais, colegiados57. 

Em termos de classificação que se dá à decisão de conflitos jurídicos, esta 

reflexão fundamenta-se na dogmática da decisão, segundo critério de FERRAZ 

JR.58. Dogmática porque se fundamenta no princípio da aceitação sem discussão 

dos pontos de partida. A dogmática analítica é classificada como aquela que estuda 

a norma jurídica; a dogmática hermenêutica, a que estuda os métodos de 

interpretação; e a dogmática da decisão, a que estuda o processo de tomada da 

decisão judicial. Fundamentando-se na teoria da linguagem, as condições para a 

                                                 
57 Para PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA: “Tendo em vista que a jurisprudência tem 

sido um dos elementos fundamentais do funcionamento do Direito, o alvo da sua discussão em torno 

da argumentação no campo jurídico são os raciocínios presentes nas decisões dos tribunais 

superiores, que fixam os grandes lineamentos  norteadores da jurisprudência”. (Tratado da 

argumentação... , p. 61.)  
58 De acordo com FERRAZ JÚNIOR: “que a decidibilidade dos conflitos jurídicos é o 

problema central da Ciência do Direito contemporâneo, enquanto uma ciência prática. Ele  classifica a 

dogmática jurídica em três tipos: analítica; hermenêutica  e da decisão, sendo  a identificação do que 

é o  direito, visto na perspectiva da norma  inserida no ordenamento jurídico, que é a tarefa básica da 

dogmática analítica. O princípio da  inegabilidade  dos pontos de partida é o Direito Positivo posto e 

positivado pelo poder.  Neste processo, há isolamento do jurídico num sistema fechado. Já a 

dogmática hermenêutica  tem como tarefa entender o direito identificado, deixando em aberto o 

problema de como o direito identificado será entendido, cumprindo, desta forma, o princípio da 

proibição do non liquet”. (Introdução ao... , p. 17.) 
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decisão devem ser criadas, já que a interpretação pede a decodificação, requer o 

conhecimento das regras sintáticas, que controlam as combinações possíveis das 

normas entre si, das regras semânticas de conotação e denotação das normas em 

relação ao objeto normado e das regras pragmáticas das normas em relação às 

suas funções. 

O discurso é tratado como uma metodologia de ação decididora para o juiz 

de um processo judicial, na medida em que recai sobre  ele o Princípio da Proibição 

do non liquet, que revela o caráter compulsório da decisão que a dogmática jurídica 

impõe ao juiz59. Após a identificação do Direito, o juiz tem a tarefa de entender a 

legalidade identificada para, então, decidir. Todavia, não se admite mais a postura 

dominadora de juiz dono da verdade dos fatos e da lei, pois o que deve interessar é 

a credibilidade do discurso utilizado.  

Ao entender renovar a retórica dos gregos e dos romanos, até então 

concebida como a arte de falar de modo a persuadir e convencer, PERELMAN60 

retoma a dialética e a tópica como artes do diálogo e da controvérsia e considera 

que, em campos do conhecimento onde ocorre controvérsia de opiniões, recorre-se 

a técnicas argumentativas. Assim instauradas nos flancos da dogmática da decisão, 

elas cooperam para a desconstrução da falácia paradigmática da busca da 

verdade61. Entre verdade e falsidade, a dogmática decisória ampliada em sua 

racionalidade argumentativa interfere na criação do convencimento e na 

operacionalidade pragmática da vida social.  

                                                 
59  FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 17. 
60  PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 234. 
61 Por falácia pode entender-se o recurso de pretender-se demonstrar como verdadeiros 

argumentos que logicamente são falsos. 
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Encarado o Direito como um terreno de resolução de controvérsias, procura-

se desenvolver metodologia mais atenta à descrição da vida jurídica real e de 

contenção da discricionariedade da decisão judicial, valorizada a dogmática da 

decisão que leva a decisões práticas mais benéficas62. 

SOUZA NETO enfatiza que “é justamente na compreensão pragmática do 

discurso da decisão que seu orador identifica uma atitude de retórica, pois ela visa a 

orientar a ação”63. 

 

1.3 ATO DECISÓRIO: LIMITAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DO JUÍZO DELIBERATIVO 

 

O Direito se constitui num ato de criação normativa que se dá a cada caso 

concreto, pois a lei jurídica contém uma intenção normativo-jurídica vinculante que 

deve ser buscada para a sua realização. A correlação que existe entre decisão e 

conflito é que a solução de um conflito exige decisão64. 

Desde a tradição retórica grega, aquele de quem se espera uma decisão, 

um voto, uma sentença é o juiz. Sua autoridade é revelada no ato de dizer o Direito 

por meio da sentença judicial que se impõe imperativamente aos destinatários, após 

o desenvolvimento do processo e a apresentação das provas65. Esse ato do juiz 

exerce influência no espírito das pessoas, determina-lhes condutas e modifica  

relações entre os sujeitos de direito. 

Sob essa perspectiva, o momento da discussão decisória torna-se aqui o 

ponto de partida para a análise do discurso enquanto ato de discutir, concebido 

                                                 
62 PERELMAN, Lógica jurídica: nova retórica , p. 8. 
63 SOUZA NETO, Jurisdição constitucional... , p. 153-154. 
64 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... ,p. 312. 
65 WOLKMER, Fundamentos de ..., p. 401. 
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como produção do pensamento, como “ação lingüística dirigida a outros homens 

passível de mais de uma operação racional”66. Desta forma, o direito construído 

através da comunicação pressupõe a interação dos agentes, a vida em sociedade e 

a necessidade de regulamentação de condutas num espaço determinado. 

Neste estudo, portanto, o juiz do processo é aquele que, consultado como 

autoridade e pela sua vontade, ouve ou lê e julga o discurso jurídico. Aquele que, 

pela forma como diz o curso da decisão, pode influenciar a mente do outro ou a sua 

própria ao criar uma nova situação no reino dos fatos. É aquele que tem o poder de 

decidir e sua atitude é um ato judicial. Envolve, portanto, carga de responsabilidade 

daquele que decide, porquanto seu ato torna-se instrumento para cumprimento da 

função socializadora da aplicação do direito e do exercício da cidadania. 

Para SOUZA NETO67, o ato decisório a partir da racionalidade dogmática 

enquanto sistema de controle, em detrimento de outras escolhas de forma livre 

consideradas menos adequadas, é um ato normativo individual de comunicação 

vinculante, resultante de ações lingüísticas que geram o discurso. Em seu sentido 

amplo ele é o ato de escolha de uma norma aplicável ao caso. Com a chamada 

concreção axiológica do Direito, em que a preeminência volta–se para a realização 

prática de valores, o ato decisório é colocado no centro da imputação ao subsumir-

se o fato à norma. A finalidade é atrair para o ato decisório não só os elementos da 

ordem lógica como também os de ordem histórica, axiológica ou econômica. Nesta 

dimensão, todos os momentos em que há uma escolha de norma aplicável ao caso 

concreto passam a ser chamados de momentos deliberativos e não só o da decisão.  

                                                 
66 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. IX, passim, 70.  
67 SOUZA NETO, Jurisdição constitucional... , p. 153, passim. 
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CAMARGO considera que “a realização do Direito implica mecanismos de 

juízo e decisão em que a fundamentação objetiva da decisão  favorece  a atividade 

de controle  e   a natureza mediadora do ato é constituída pelo juízo e a decisão”68. 

De todas as dificuldades para o juiz no trâmite processual, a maior é a problemática 

do ato decisório, numa democracia constitucional, em que a exigência se dá  em 

torno de decisões judiciais que sejam suficientemente justificadas para que sejam 

consideradas legítimas.  

Para FERRAZ JR, o conflito é “um conjunto de alternativas que surge da 

diversidade de interesses, da diversidade no enfoque dos interesses, da diversidade 

de avaliação das condições de enfoque, sem que se prevejam parâmetros 

qualificados de solução”69. Os dogmas jurídicos podem ser submetidos a um 

processo de questionamento, mediante o qual se exige uma fundamentação e uma 

justificação.  

No Direito, o pensamento zetético não é antagônico ao dogmático. Pelo 

contrário, eles apresentam-se, no mais das vezes, complementares, pois o 

pensamento zetético encontra-se presente na fundamentação das decisões que se 

pretendem legítimas70. Uma disciplina pode ser definida como dogmática na medida 

em que considera certas premissas, em si e por si arbitrárias ( isto é, resultantes de 

uma decisão), como vinculantes para o estudo, renunciando-se, assim, ao postulado 

da pesquisa independente. Ao contrário das disciplinas zetéticas, cujas questões 

são infinitas, as dogmáticas tratam de questões finitas. Por isso são regidas pelo que 

FERRAZ JR. chama de princípio da proibição da negação, isto é, “princípio da não-

                                                 
68 CAMARGO, M. M. L. Hermenêutica e argumentação : uma contribuição ao estudo do 

direito. Prefácio de Vicente de Paulo Barretto. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 178. 
69 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao..., p. 312. 
70 Ibid., p. 48, passim.  
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negação dos pontos de partida de séries argumentativas, ou ainda, princípio da 

inegabilidade dos pontos de partida”71.  

A questão da decisão dos conflitos gira também  em torno do sentido jurídico, 

o que abre espaço à interpretação divergente e ao questionamento das 

possibilidades  para se encontrar a decisão prevalecente. Nessa perspectiva, a 

forma de pensar a construção do juízo deliberativo judicial contemporâneo se 

antagoniza com a simples técnica da subsunção, eminentemente positivista e 

despreocupada com os direitos fundamentais da pessoa humana. Por ele o fato 

concreto é analiticamente enquadrado na lei jurídica geral, resultando daí uma única 

conclusão considerada correta.  

A dogmática jurídica crítica exige que o discurso decisório mantenha conexão 

de casos em julgamento com a realidade fático-histórica, sujeitando-os ao teste da 

razoabilidade que procura a adequação entre meios e fins, submetendo  situações 

particulares diante de princípios constitucionais72. As questões judiciais não podem 

reduzir-se apenas a questões dogmáticas porque as ações lingüísticas  que 

estruturam os dogmas podem ser submetidas a processos  de questionamento que 

exigem não só fundamentação presa a conceitos prefixados, retrospectivos, mas 

possibilitam justificação que ultrapassam aqueles limites  e transitam entre o ser e o 

dever-ser73. 

                                                 
71 Para FERRAZ JÚNIOR: “as questões dogmáticas têm função diretiva explícita, em que a 

situação nelas captadas é configurada como um dever-ser.Visam a possibilitar uma decisão e a 

orientar a ação. As questões zetéticas são mais livres, mais abertas, sujeitas a pesquisas”. (Direito, 

retórica e... , p. 88, passim.) 
72 BARROSO, L. R. (Org.) Nova interpretação constitucional : ponderação, direitos 

fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 24, passim. 
73 FERRAZ JÚNIOR, op. cit.,  p. 87, passim. 
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Em virtude de o ato de decidir ser sempre referido a outrem, deve ser visto 

como componente de uma situação de comunicação e entendido como sistema 

interativo global. A decisão não se confunde, portanto, com um ato de escolha em 

face de situação em que as alternativas e sua avaliação são nítidas  e claras, 

capazes  de resultar uma conclusão lógica74. 

ARISTÓTELES ensina que “a origem da ação, sua causa eficiente e não final, é 

a escolha, e a origem da escolha está no seu desejo e no raciocínio dirigido a um fim”75. 

Considerando que a escolha não pode existir sem a razão e o pensamento, o ato 

decisório é ato complexo  em face de situação caracterizada pela insegurança, pois 

conflitos jurídicos têm a ver com a possibilidade de exigência da emissão ou 

recepção de mensagens. FERRAZ JR. por essa razão afirma que “a decisão 

absorve a insegurança, não porque elimine o conflito, mas porque o transforma”76. 

Conforme o problema apresentado em situação específica, ou conforme a 

aceitação por uma ou outra escala de valores, o pensamento dirigido à ação correta 

comporta mais de um resultado ou mais de um significado.  Para CAMARGO77, a 

melhor conduta será a que se apresentar como a mais razoável, de acordo com 

justificativa convincente.  

 

 

 

 

                                                 
74 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 313. 
75 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos .  Trad. de Mário Gama Kury. 3. ed. Brasília: Editora 

da Universidade de Brasília, 1992. p. 1139b. 
76 FERRAZ JÚNIOR, op.cit., p. 313 
77 CAMARGO, Hermenêutica e... , p. 189. 
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1.4  O PAPEL DO JUIZ REAL  NA  CONSTRUÇÃO DO JUÍZO DELIBERATIVO  

 

Desde a positivação do Direito na era moderna, a lei tem sido apresentada 

como ponto central da vida jurídica e uma das suas conquistas foi a obrigatoriedade 

da fundamentação das decisões judiciais pelo juiz no processo78. O discurso do juiz 

tem sido o mecanismo utilizado para captar a unidade do pensamento contido na 

norma jurídica geral, respeitando o que não está expresso e o subentendido, 

sufocado na idolatria do texto normativo. Sua atitude decide sobre a culpa ou 

inocência de um réu; sobre a utilidade ou nocividade de uma lei, de um projeto, 

enfim, sobre o mérito de um pedido. Sua tarefa é criadora pois, por  meio do seu 

discurso ele dá como explícito algo já implícito no Sistema Jurídico. 

A sociedade é a destinatária das decisões judiciais e a exigência judicial 

para que uma pessoa faça algo envolve o posicionamento do juiz competente por 

meio de sentença judicial, pois o que ele decide na sociedade positivada é  conflito 

institucionalizado. Por isso mesmo, NEUENSCHWANDER MAGALHÃES considera 

que o Direito é encarado, ele mesmo, num contexto comunicativo  e que o juiz da 

decisão não é encarado apenas como um juiz racional, mas principalmente como o 

sujeito da interpretação,  o  do caso concreto, o juiz real79.  

O juiz real é a peça-chave no discurso jurisdicional. Ele deve conter a 

profusão de significados no seu discurso decisório para conformar o sentido dos 

textos jurídicos aos esquadros dos preceitos estabelecidos pelas disposições da lei 

maior. Deve dispor de linguagem que possibilite sua comunicação com as outras 

                                                 
78 Para A. C.  WOLKMER: “a positivação do Direito deu-se após as Revoluções Americana 

e Francesa, quando surgiu o movimento do constitucionalismo no final do século XVIII”. 

(Fundamentos de ..., p. 33.) 
79 MAGALHÃES, Interpretando o direito... , p. 139. 
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esferas sociais, uma linguagem que cumpra a ação capaz de criar nos 

jurisdicionados a disposição à ação, aos efeitos desejados, sem que isso seja  uma 

violência80. 

Afirma-se, em virtude desta compreensão, que a sentença judicial está 

ligada à práxis social e serve, também, a objetivos práticos que resultam na decisão 

dos mais diferentes conflitos sociais com o fim de manter a paz. Na ótica 

perelmaniana, “a personalidade dos juízes desempenha um papel essencial na 

administração da justiça”81, tendo em vista  que uma decisão judicial deve ser capaz 

de apreciar a importância dos valores em jogo. Como bem ensina FERRAZ JR.82, 

uma situação comunicativa deve ser entendida como uma estrutura à parte do 

funcionamento das relações de partes físicas, de seres humanos biologicamente 

concebidos e de  sinais.  

O Sistema Jurídico está repleto de ideologia valorativa, o que tem como 

conseqüência que o juiz também o esteja, devendo haver de sua parte, uma prévia 

escolha de natureza axiológica, dentre as várias soluções possíveis. Como sujeito 

real da deliberação, o juiz não deve exceder aos ditames jurídico-legais, nem 

prejudicar terceiros. Deve, ao contrário, buscar um acordo sobre um certo número de 

coisas, numa interação dialógica, argumentativa83. 

Partindo da norma jurídica geral, o discurso do juiz deve percorrer não só a 

trajetória lógica, analítica herdada dos geômetras, mas também deve se valer dos 

                                                 
80 RODRIGUEZ, J. R. Controlar a profusão de sentidos: a hermenêutica jurídica como 

negação do subjetivo In: BOUCAULT, C. E. de A.; RODRIGUES, J. R. (Org.).  Hermenêutica plural . 

São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 277. 
81 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 516. 
82 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 57. 
83 CAPPELLETTI, M. Juizes legisladores . Porto Alegre: Fabris, 1993. p. 27. 
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conceitos-chave sobre os quais eles se erguem: verossimilhança; probabilidade 

razoável e certeza apodítica, em cada momento  da sua atitude decisória. Em virtude 

dessa realidade, aquele que tem a incumbência de julgar no processo judicial deve 

dizer o seu curso reforçando valores que, estabelecidos na sociedade, excluam o 

uso da violência, pois o discurso de aplicação do direito não se confunde com a 

interpretação tradicional, sistemática e castradora em seus métodos84.  

Interpretar, na visão de FERRAZ JR. “é selecionar possibilidades 

comunicativas de complexidade discursiva”85. Ele entende que ela é duplamente 

contingente e tem de ser controlada, por isso precisa de  seletividades fortalecidas a 

que ambos os comunicadores têm acesso, que podem ser fruto de convenções 

implícitas  ou explícitas. 

Contudo, na perspectiva da dogmática jurídica a interpretação tradicional 

não tem dado conta de demonstrar o sentido da norma e que o caso a ser decidido 

nele se enquadra. A norma jurídica geral estabelece uma hipótese de incidência, a 

facti species, cuja ocorrência desencadeia uma conseqüência jurídica. Ao configurar 

a hipótese, a norma não apenas descreve abstrata  e genericamente uma situação 

concretamente possível. Na realidade, ela a tipifica, por meio de seus elementos 

prescritivos, o que requer, para efeito de decisão, que sua qualificação jurídica seja 

construída, identificando-se nela, inclusive, os conceitos valorativos86. 

Mesmo considerando que o que se decide é um conflito institucionalizado 

que deve ser tratado dentro do sistema, no discurso de aplicação da norma jurídica 

geral, o juiz deve atender aos fins sociais a que ela se dirige e às  exigências do 

                                                 
84 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 61. 
85 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 260. 
86 Ibid., p. 318. 
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bem comum87. O resultado de sua construção deliberativa judicial há de ser eficaz, 

no sentido de aumentar a intensidade da adesão, de modo a desencadear uma ação 

que seja considerada a que efetivamente possa contribuir para o atendimento dos 

fins sociais e das exigências do bem comum. Num contexto de espaço público 

democrático, em que o juiz do processo faz uso público da racionalidade discursiva e 

influencia seus destinatários, demarcando-lhes limites de condutas sociais, 

pressupõe-se o reconhecimento do interlocutor88.   

Para HABERMAS89, o direito é facticidade e validade. Facticidade quando se 

realizam os desígnios de um legislador político e são cumpridos e executados 

socialmente sob a ameaça de sanções fundadas no monopólio estatal da força. É 

validade quando suas normas  se fundam em argumentos racionais  e aceitáveis por 

seus destinatários.  Ocorre, desta forma, substituição do agir orientado por fins 

próprios, como no caso do juiz que fundamenta suas decisões judiciais através de 

sua consciência para chegar à norma. Ele substitui a razão prática por uma razão 

comunicativa, fundamentada numa pluralidade de indivíduos que, orientando sua 

ação por procedimentos discursivos, chegam à norma. Seguindo esta linha, o papel 

do juiz ao fazer sua fundamentação torna-se medida de legitimidade, podendo ser 

definida pela razão do melhor argumento. 

                                                 
87 BRASIL. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, art. 5º.  
88 Segundo Jürgen HABERMAS: “Situa a argumentação retórica num universo que 

pressupõe o ‘contexto de um espaço público’: o conjunto de pessoas privadas fazendo uso público da 

razão”. (Consciência moral e agir comunicativo . Trad. de Guido Antonio de Almeida. Biblioteca 

Tempo Universitário, 84. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. p. 84.) 
89 Ibid., p. 85, passim. 
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No mesmo sentido, Eros GRAU90 entende que a norma jurídica não é 

apenas o texto normativo nela transformado, pois ela resulta também do conúbio 

entre o texto e a realidade dos fatos. Portanto, o papel do juiz ao aplicar o direito é 

ação humana e a concretização da norma não pode restringir o conteúdo do dever-

ser de cada direito fundamental aí inserido. Para ele, as normas resultam da 

interpretação. E o ordenamento, no seu valor histórico-concreto, é um conjunto de 

interpretações, isto é, um conjunto de normas. O conjunto das disposições, que são 

os textos e os enunciados, é apenas um conjunto de possibilidades de interpretação, 

um conjunto de normas potenciais, um ordenamento em potência. A norma 

individual é o resultado da tarefa interpretativa, ou seja, o significado da norma é 

produzido pelo intérprete-juiz. 

De acordo com FERRAZ JR, “quando o juiz põe fim ao conflito judicial, ele 

elimina apenas o dubium primitivo que ocorre na situação diádica, mas ele o traz 

para a situação triádica, onde eles se tornam decisíveis”91. Ele constrói seu juízo 

deliberativo a partir de discussão racional, em que a razoabilidade, a ponderação 

têm peso para a decisão. Ele não pode adotar um discurso único, universalizante, 

pois seu papel não é simplesmente descrever e explicar o real. Deve posicionar-se 

em relação ao real, buscando o consenso em torno do que se entende não só sobre 

o fenômeno jurídico, mas sobre os fatos subjacentes, sobre as verdades e 

presunções92. 

A aplicação das leis do método dedutivo não é suficiente para atender as 

exigênciaS contemporâneas. Não basta uma acusação para condenar o réu, não 

                                                 
90 GRAU, E. R. Ensaio e discurso sobre a interpretação / aplicação  do direito . 3. ed. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p. 63. 
91 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 16. 
92 PERELMAN, Ética e... , p. 385. 
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basta o raciocínio do juiz como um silogismo: a premissa maior é fornecida pela 

regra de direito e a premissa menor é fornecida pela constatação de que, na 

ocorrência, as condições de fato se acham realizadas. A conclusão da sentença é 

resultante das duas premissas. Não basta também constar que as condições de fato 

previstas pela lei estão realizadas para, a partir daí, deduzir as conseqüências 

jurídicas. Os textos legais contêm expressões cuja natureza, vaga e imprecisa, 

ampliam ou restringem o poder de investigação deixado ao juiz.  PERELMAN 

exemplifica com “um regulamento municipal que veda a circulação dos veículos 

automóveis dentro de um parque público. Baseando-se nesse  regulamento, o 

policial de serviço deverá impedir a entrada no parque de uma ambulância chamada 

para socorrer um passeante  fulminado por uma crise cardíaca?  Seria esse o caso, 

se devesse ater-se à letra do regulamento”93.  

O papel do juiz real é, portanto, dizer o direito ao aplicar a lei aos casos 

particulares para a manutenção da estabilidade da ordem social que, em certos 

casos, é considerada mais importante do que o estabelecimento da verdade ou o 

respeito à fria letra da lei: “Há casos em que o que mais importa ao juiz  é que sua 

sentença seja justa, mesmo que esta só possa realizar-se à custa de uma afirmação 

contrária à verdade”94. Constata-se, portanto, que existe  um conjunto de condições 

referentes tanto ao estabelecimento dos fatos, quanto à regra aplicável, que vai além 

do esquema de raciocínio da lógica formal. 

Ao formar seu juízo de convicção, a finalidade imediata da decisão é 

absorver a insegurança ou fornecer às parte as indicações para seu comportamento. 

A questão não é só resolver a questão da justiça ou injustiça de determinado fato, 

                                                 
93 PERELMAN, Ética e... , p. 507. 
94 Ibid., p. 308. 
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pois a justiça é permanente. A questão é pôr fim às disputas sobre o agir, optando 

por um parâmetro que também servirá de base para decisões futuras95.  

Nos sistemas jurídicos positivados em que as decisões são prolatadas sob o 

paradigma positivista, dos juízes é cobrado apenas o correto emprego dos preceitos 

normativos de direito substantivo e processual. Tal conduta resulta em predomínio 

das programações condicionais contidas no texto normativo e na pauta sistemática 

de soluções internas, em detrimento de programações axiológicas, finalísticas, que 

determinam um fim juridicamente relevante, capaz de estabelecer um estado ideal 

de coisas a ser atingido.  

Nas decisões programadas apenas condicionalmente, a distribuição da 

carga da responsabilidade da decisão dá-se através da fixação prévia dos meios. A 

responsabilidade do juiz deve ser a do correto uso e aproveitamento dos meios. 

Assim, ao objetivar-se uma finalidade e obter-se outra, o juiz não suporta a carga da 

conseqüência.  

Entretanto, quando há o predomínio de programação finalística, fixam-se de 

forma sistemática as conseqüências as serem atingidas, deixando-se em aberto os 

meios utilizáveis. A responsabilidade do juiz real é a consecução da finalidade, 

fundamentada preeminentemente em princípios normativos. Em vista disso, suporta 

toda a carga de uma correta busca dos meios, havendo entre meios e fins uma 

solidariedade que não pode ser ignorada na contemporaneidade crítica96.  

Não se concebe mais um discurso jurídico em que o poder-dominação do 

juiz impede que técnicas dialéticas contribuam para o consenso entre as partes. O 

                                                 
95 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 43. 
96 Ibid., p. 322.  
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que se exige não é necessariamente encontrar a decisão correta retrospectivamente 

pensada pelo legislador.  

A busca do juiz real contemporâneo deve ser pela decisão prevalecente a 

partir da fundamentação de discurso dialógico, em que há, efetivamente, a adesão 

dos participantes do processo à decisão. 

A procura pela forma de investigação apta à obtenção da decisão 

prevalecente deve-se aos avanços filosóficos e tecnológicos que proporcionaram à 

sociedade um processo constante de mutação.   

Os dogmas jurídicos estabelecidos pelas escolas tradicionais de 

interpretação tornaram-se ultrapassados. Não se concebe que, ao formar seu juízo 

de convicção, o juiz real simplesmente subsuma os fatos conflituosos à norma 

jurídica geral.  

Exige-se uma pesquisa relacional entre a aplicação dos procedimentos 

processuais positivados e os recursos da teoria dogmática da decisão crítica, que 

tem privilegiado a dimensão pragmática do discurso jurídico, em que sua eficácia 

passa a ser componente do critério de validade.  

A concepção de poder de dominação do juiz passa à concepção de um 

“poder domesticado pela justificação da decisão, por meio da argumentação”97. 

Apesar da ainda forte tradição positivista-legalista, que desmerece questões 

hermenêuticas e argumentativas, a dogmática crítica exige um aparato metodológico 

mais sofisticado, fazendo com que a retórica e a argumentação voltem ao debate 

                                                 
97 Para T. S. FERRAZ JÚNIOR.: “Com fundamento na teoria da linguagem, devem ser 

criadas as condições para a decisão, já que a interpretação pede a decodificação, requer o 

conhecimento das regras:  sintáticas, que controlam as combinações possíveis das normas entre si, 

das regras semânticas de conotação e denotação das normas em relação ao objeto normado e das 

regras pragmáticas da norma em relação às suas funções” (Introdução ao... , p. 17.)     
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jusfilosófico. O estudo teórico da interpretação tem buscado descobrir quais são os 

contornos do lugar que o juiz ocupa no quadro institucional, qual a extensão e a 

configuração do espaço do seu discurso. Mas o sujeito que irá ocupar este espaço 

não é objeto de estudo. É como se ele fosse dedutível das regras que governam a 

razão prática, assim como o juiz positivista era dedutível da máquina formal do 

silogismo jurídico.  Por meio destas abordagens, só se tem acesso ao juiz racional 

em geral, e não ao sujeito real que tem diante de si um caso concreto real, ambos 

irrepetíveis a qualquer regra da razão ou conceito jurídico abstrato98. 

Afirma GRAU que a “interpretação do direito não se reduz ao exercício de 

comprovação de que, em determinada situação de fato, efetivamente se dão as 

condições de uma conseqüência jurídica”99. Num exercício como esse não há 

absolutamente criação de direito. Contemporaneamente a produção do discurso do 

juiz real é diverso daquele veiculado pelo discurso legislativo da criação da norma 

geral. O legislador não é, portanto, o único intérprete do direito, pois os juízes reais 

formulam normas jurídicas individuais não vinculadas à sistematicidade dos textos 

normativos preexistentes. 

Para KELSEN100, o juiz não é só a autoridade judiciária, ele é também o 

intérprete autêntico, pois é dotado de poder suficiente para produzir  normas de 

direito ao completar o trabalho do legislador. Para REALE, entretanto, interpretação 

autêntica é somente aquela que se opera através de outra lei . A lei não fica presa à 

personalidade do legislador que participou, com seu voto ou com a sua inteligência, 

na sua elaboração. Uma vez promulgada a lei, ela se desprende das matrizes do 

                                                 
98 RODRIGUEZ, Controlar a profusão de... , p. 291. 
99 GRAU, Ensaio e... , p. 61. 
100 KELSEN, H. Teoria pura do direito . 4. ed. Trad. de João Batista Machado. Coimbra: 

Armênio Amado Editor, 1979. p. 469, passim. 
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legislador para passar a ter vida própria. Completa ressaltando que “quando uma lei 

é emanada para interpretar outra lei, o que, em última análise, se faz é substituir a 

primeira pela segunda, também assim que a interpretação não retroage: disciplina a 

matéria tal como nela foi esclarecido, tão somente a partir de sua vigência”101. 

  Conforme PERELMAN ensina, “o juiz não é uma simples máquina de 

calcular, contribuindo, com seu concurso, para o funcionamento de uma ordem 

iníqua”102. Ele não pode, desta forma, isentar-se de sua responsabilidade. O poder 

que lhe é concedido para interpretar e, eventualmente, para completar a lei, 

qualificar os fatos, apreciar livremente o valor das presunções e das provas, o mais 

das vezes basta para permitir-lhe motivar, de forma juridicamente satisfatória, as 

decisões que seu senso de eqüidade lhe recomenda como sendo, social e 

moralmente, as mais desejáveis. Ele completa seu ponto de vista afirmando que: 

 

“O raciocínio jurídico, mesmo sendo sujeito a regras e a prescrições que limitam o poder de 

apreciação do juiz na busca da verdade e na determinação do que é justo – pois o juiz deve 

moldar-se à lei -, não é uma mera dedução que se ateria a aplicar regras gerais a casos 

particulares (...). Se acaso uma legislação francamente iníqua não lhe permitir, por uma  ou 

outra razão, exercer seu ofício em conformidade com sua consciência, o juiz é moralmente 

obrigado a renunciar às suas funções”103. 

 
 

Cabe ressaltar que a deliberação do juiz real não pode ser apenas a 

interpretação nos moldes geométricos, cujo pressuposto é a monocausalidade como 

base de conformação da realidade humana, social e jurídica. O desafio tem sido lidar 

com a consciência hermenêutica no sentido de realizar a vocação axiológica do 

direito no seu discurso.  A perspectiva é fazer da interpretação um trabalho 

                                                 
101  REALE, Lições preliminares... , p. 138.   
102 PERELMAN, Ética e... , p. 489. 
103 Ibid., p. 490. 
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constante de reconstrução da norma por meio da procura que resulte num discurso 

decisório eficaz na garantia da dignidade concreta do sujeito para o qual ele destina. 

É buscar um resposta ética que revele sustentabilidade e aceitabilidade moral da 

justa medida jurídica, em que todos os aspectos sócio-jurídicos possam se articular 

para uma decisão integradora, nos moldes aceitos pelo sistema ético vigente. Nessa 

perspectiva, ROCHA104 sustenta que o trabalho de interpretação pelo juiz 

contemporâneo é uma derivação dos trabalhos filosóficos, nos quais é redefinida a 

ênfase no rigor e na pureza lingüística por meio de abordagens que privilegiam os 

contextos e as funções das imprecisões dos discursos. 

Nesta dimensão, a simples apresentação de provas no processo não tem 

sido mais suficiente para a efetiva prestação jurisdicional.  A renovação do papel de 

agente transformador assumido pelo juiz real é relevante para assegurar a 

legitimação e eficácia das suas decisões e exige a implantação de dimensão 

discursiva comprometida com a aplicação dos direitos e garantias fundamentais 

elencados  na carta que funda uma Ordem Jurídica constitucional. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 ROCHA, L. S. Da teoria do direito à teoria da sociedade : teoria do direito e do estado.  

Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1994. p. 71. 
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1. 5  TENDÊNCIAS DISCURSIVAS JUSPOSITIVISTAS  E TENDÊNCIAS  PÓS 

POSITIVISTAS    

 

O contraponto para o desenvolvimento desta reflexão é a tendência 

juspositivista como paradigma para o discurso da sentença judicial. BOBBIO a define 

como a “doutrina segundo a qual não existe outro Direito senão o posto pela 

autoridade estatal como único existente”105.  

Desde os séculos passados, sua influência nas cortes decisórias tem 

resultado num discurso apodítico, com seu método sistemático, finito, isolado de 

outros contextos, fruto de argumentação axiomática. Como ensina ARISTÓTELES106 

o discurso apodítico utiliza o tipo de raciocínio que leva a uma única e necessária 

resposta, que se vale do método por meio do qual o desvendar da verdade se dá a 

partir apenas  da rigorosidade das formas  da sua  demonstração.   

Antes do advento do estado moderno, ainda nos séculos XVI e XVII, o juiz 

era instado a resolver as controvérsias lançando mão do direito comum. Com a 

formação do estado moderno, capitaneado pela perspectiva teórica juspositivista  

tradicional, “o juiz começa a perder esta prerrogativa, passando a se ater à aplicação  

do direito legislado pelo poder central, sob a égide do Estado de Direito”107.(110) 

Sob essa influência, longe fica a possibilidade de se fazer justiça, pois a decisão no 

caso concreto resulta da forma de pensar a partir da racionalidade dedutiva, por 

                                                 
105 BOBBIO, N. O positivismo jurídico : lições de filosofia do direito. Trad. e notas de 

Márcio Puglises, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995.  p. 26. 
106 ARISTÓTELES. Arte retórica e ... , p. 22. 
107 CARNEIRO, M. F.; SEVERO, F. G.; ELLEN, K. Teoria e prática da argumentação 

jurídica : lógica e retórica. Curitiba: Juruá, 1999. p. 82. 
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meio de silogismos formais. Estes consistem em ligações entre as premissas e a 

conclusão.  

Com o positivismo acentua-se o aspecto sistemático e o pensamento 

axiomático-dedutivo do direito na forma de pensar o discurso da decisão judicial. As 

regras do Direito passam a ser deduzidas dos princípios gerais dos sistemas 

jurídicos e as decisões judiciárias são deduzidas das regras jurídicas por uma série 

de silogismos sucessivos. A atividade jurisdicional torna-se circunscrita a operações 

lógico-dedutivas. Considera-se a validade pressuposta que se objetiva na 

manifestação das premissas do sistema normativo, limitada à interpretação clássica 

do ordenamento legal editado pelo Estado e considerado válido. Não considera 

parte do mundo real e promove, desta forma, a exclusão da racionalidade prática da 

metodologia jurídica geradora do discurso decisório por não permitir a 

problematização  concreta da práxis, nem a mediação judicativa108. 

Prevalece a concepção de completude do ordenamento jurídico em que o 

Direito é encarado como um conjunto de normas que delimita o campo de 

experiência, em substituição da ordem jusnaturalista pela ordem absolutista dos 

códigos. Concebe um sistema jurídico fechado em que o discurso decisório é 

produzido a partir de pauta interna de soluções para todos os casos. A racionalidade 

normativa que condiciona a experiência jurídica a reduz a esse conjunto de normas. 

Tudo ocorre internamente e de forma quase sempre retrospectiva, pois refere-se a 

fatos que ele mesmo delimitou109. 

                                                 
108 SOUZA NETO, Jurisdição constitucional... ,p. 4.   
109 CURI, Dilemas do... , p. 47. 
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Sob o impacto do paradigma capaz de esvaziar o direito de todo conteúdo 

fático ou valorativo110 subjacente ao fenômeno jurídico e jogar o direito na 

indeterminação, o pensamento positivista passa a ser acusado por seus críticos de 

ser uma epistemologia legitimadora de ordens jurídicas totalitárias111. O direito é, na 

realidade, tido como instrumento de dominação, de gestão governamental, criado e 

reconhecido pelo Estado soberano, fruto apenas da vontade do legislador, separado 

da Moral e identificado com o Poder: a fonte da lei. Não é criado nem pela razão 

individual, nem pela prática da sociedade. Ele surge por meio de discurso analítico, 

com linguagem artificial, considerada inequívoca, impenetrável, que não admite 

interpretações diferentes e cuja verdade ou falsidade das proposições jurídicas são 

resultantes do mero exercício dedutivo da lógica clássica  utilizado para chegar-se 

ao discurso decisório.  

Revitaliza-se, desta forma, o raciocínio da lógica tradicional e acentuam-se o 

aspecto sistemático e a metodologia axiomático-dedutiva do direito no raciocínio do 

discurso jurídico. As regras do direito são fundamentadas nos princípios gerais dos 

sistemas jurídicos e as decisões judiciais são deduzidas das regras jurídicas por 

uma série de silogismos sucessivos. Atribui-se a Kant a teoria da aplicação do direito 

por meio da subsunção do caso concreto da vida à norma jurídica, por meio do 

silogismo, cuja premissa maior é a lei, a menor, o fato, e a conclusão, a sentença 

judicial112. 

                                                 
110 Para Miguel REALE: “Valorar é apreciar algo sob prisma de valor, ao contrário de avaliar, 

que consiste em determinar o valor ou valia de alguma coisa”. (Lições preliminares... , p. 84.) 
111 MACHADO NETO, A. L. Teoria da ciência jurídica . São Paulo: Saraiva, 1975. p. 134. 
112 COELHO, L. F. Lógica jurídica e interpretação das leis . 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1981. p. 31.  



 40 

KELSEN113, um dos pilares da tendência positivista-normativa, pensa o 

sistema jurídico em termos dinâmicos na dimensão das regras  que compõem a 

estrutura do ordenamento jurídico e conferem poderes aos funcionários para o 

estabelecimento de normas jurídicas e fixa formas e procedimentos. Contudo, é na 

questão sistêmica que se verifica que a produção normativa é nos moldes do 

sistema fechado, resultando a impossibilidade  lógica de existência de lacunas114. 

A decisão judicial nos moldes kelsenianos tem natureza constitutiva, e não 

apenas declaratória,  pois descreve a norma jurídica  geral como uma moldura 

normativa, onde cabem várias interpretações, devendo os princípios gerais de direito 

ser aplicados apenas nos casos de lacunas. O juiz só pode optar volitivamente por 

uma das interpretações possíveis dentro dos limites dessa moldura, excluindo da 

metodologia jurídica a razão prática. Apesar de o ato ser simultaneamente um ato de 

cognição e um ato de vontade, a serventia da cognição é apenas identificar os tais 

limites dentro dos quais ele pode agir de acordo com sua vontade, sendo 

incontrolável por critérios de aferição de sua racionalidade  dialética115. 

Sob o paradigma positivista, a ordem jurídica é considerada válida quando 

as suas normas são eficazes numa consideração global e são de fato observadas e 

aplicadas. Uma norma é válida porque foi formalmente criada de acordo com as 

diretrizes previstas no ordenamento, e não porque tem um determinado conteúdo 

que corresponda aos ideais e valores jurídicos, considerados  como idéias básicas 

que as pessoas dão aos fatos e às coisas e que se apresentam como qualidades ou 

                                                 
113 KELSEN, Teoria pura... , p. 469. 
114 SOUZA NETO, Jurisdição constitucional... , p. 110 
115 Ibid., p. 66. 
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significações ideais dos bens, os quais determinam o comportamento social116. O ato 

jurídico é simultaneamente aplicação de uma norma superior e produção, regulada 

por esta norma, de uma norma inferior. Qualquer questão referente ao conteúdo, 

tanto de um ordenamento particular quanto à justiça, à política , à sociologia, à ética, 

dentre outros,  está fora do campo de investigação da ciência do direito. Desta 

forma, o discurso jurídico decisório será legitimamente válido porque a lei  confere 

ao juiz a prerrogativa e o poder para proferi-lo, sem a preocupação com sua 

eficácia117. 

Cabe aqui ressaltar a tese de KELSEN:  

 

“A decisão tomada pela autoridade competente de que algo se apresenta como norma  é 

nula ab initio porque preenche as condições de nulidade determinadas pela ordem jurídica e 

é um ato constitutivo. Ele tem um efeito jurídico definido e, fora e antes desse ato, o 

fenômeno em questão não pode ser considerado ‘nulo’. Portanto, a decisão não é 

‘declaratória’, ou seja, ela não é, da maneira como se apresenta, uma declaração de 

nulidade; ela é uma anulação verdadeira, uma anulação com força retroativa. (...) Do 

mesmo modo em que tudo o que era tocado pelo rei  Midas tornava-se ouro, tudo a que se 

refere o Direito torna-se Direito, i.e., algo juridicamente existente. O caso de nulidade 

absoluta está fora do Direito”118. 

 

Nessa dimensão, a norma jurídica geral é sempre uma simples moldura 

dentro da qual há de ser produzida a norma jurídica individual.  O ato de dizer o 

curso do processo pelo juiz  tem natureza constitutiva, pois cria direito novo. 

Todavia, exclui a razão prática da atividade e a considera apenas ato de vontade, e 

não, de simples cognição.  Não é apenas um ato de aplicação do direito, adstrito aos 

limites formais e materiais estabelecidos pela norma superior. É principalmente um 

                                                 
116 AMARAL, Direito civil ..., p. 14.   
117 SOUZA NETO, Jurisdição constitucional... , p. 261, passim. 
118 KELSEN, Teoria pura... , p. 224. 
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ato de criação do direito pelo juiz, que escolhe uma dentre as possíveis 

interpretações sistemáticas no texto legal e a norma superior que dispõe sobre a 

conduta dos indivíduos na moldura119.  

O papel do juiz ao laborar sua prática social de produção do discurso 

jurídico-decisório positivista é preencher essa moldura. Caso não haja no 

ordenamento jurídico norma que regulamente a matéria levada à apreciação judicial  

em situação concreta, “o juiz pode construir a norma do caso concreto, num ato que 

é necessariamente discricionário, e não de cognição, tendo em vista tratar-se  de 

mera política legislativa”120. (123) 

Na perspectiva da influência do paradigma positivista na metodologia jurídica 

discursiva, vale fazer uma retrospectiva.  

A partir do Renascimento, com a dessacralização, o direito passa a ser visto 

como uma reconstrução das regras de convivência pela razão. A perda do caráter 

ético leva o saber jurídico à  tecnicização surgindo a chamada  Era do Direito 

Racional,  sistemática, que pouco a pouco é assimilada ao fenômeno do  Estado 

moderno e que vai do século XVII  ao XVIII,  aproximadamente121. 

Em virtude de os modernos pensadores não mais indagarem das relações 

morais do bem na vida, mas sim das efetivas e racionais condições de 

sobrevivência, que exigem soluções técnicas,  o humanismo renascentista começa a  

modificar a legitimação do Direito Romano - readmitido  como Corpus Juris Civilis122. 

A preocupação em secularizar a teoria jurídica, evidenciando uma ruptura 

com a prudência romana e com a grega, as quais haviam persistido na esteira do 

                                                 
119 KELSEN, Teoria pura... , p. 317. 
120 SOUZA NETO, Jurisdição constitucional... , p. 274. 
121 WOLKMER, Fundamentos de ..., p. 123.  
122 Ibid., p. 141. 
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cristianismo, leva à busca de purificação e refinamento  do método da interpretação 

dos textos, com predomínio de uma teoria da exegese e da interpretação de textos 

singulares123. 

Os pretores e jurisconsultos romanos, dada a pobreza do texto legal, haviam 

desenvolvido, especialmente na época clássica (126 a.C. a 285 d.C.), uma forma  de 

pensar  tópico-problemática, solucionando os conflitos concretos de forma 

casuística, com base na opinio  communis  e na argumentação retórica. O discurso 

da busca da justiça se construía com base nas decisões concretas, das quais se 

extraíam princípios que serviam de fundamento de validade a cada nova decisão. A 

jurisprudência romana, por se basear na prática discursiva, cujo centro era o 

problema do caso concreto, não se enclausurava no pensamento lógico-dedutivo de 

ordem formal124.  

Após a decadência do instrumental escolástico para a solução das questões 

da contingência e da certeza no plano da crença, o pensamento sistemático é 

transposto para a jurisprudência. Para LORENZETTI “o pensamento sistemático 

concebe o direito como um conjunto estruturado de normas jurídicas, racionalmente 

elaborado que, além de uma ordem interna, tem conexão conceitual interna e 

encerra em si mesmo todas as soluções possíveis para os problemas que se 

apresentam na vida social”125. 

Sob esse enfoque, o pensamento sistemático parte de uma totalidade e  

aglutina as normas jurídicas ao redor do caso  de modo racional, apriorístico.  A idéia 

de ordem é o ponto de partida prévio ao desenho da lei. A tarefa do jurista 

                                                 
123 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 66, passim. 
124 WOLMER, Fundamentos de ..., p. 144. 
125 LORENZETTI, R. L. Fundamentos do direito privado . São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1998. p. 80.   
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circunscreve-se à teorização e sistematização da experiência jurídica. Tal se dá em 

termos de unificação construtiva dos juízos normativos e dos esclarecimentos de 

seus fundamentos.  

A exigência de uma organização racional da ordem social, a qual obriga o 

pensador a indagar como proteger a vida contra a agressão dos outros, e a urgência 

de desenvolvimento de um pensamento jurídico capaz de refletir neutralidade nas 

questões técnicas fazem abrir portas para a entrada da ciência moderna na teoria 

jurídica. Tal conjuntura leva à  racionalização  e formalização do direito, ligando o  

pensamento jurídico ao  pensamento sistemático,  inicialmente  entendido como 

“meio de ordem e classificação e, com isso, de asseguramento e fundamentação de 

conhecimentos”126.  

Só após o século XVIII, a teoria jurídica européia começa a receber um 

caráter lógico-demonstrativo de sistema fechado, devendo legitimar-se perante a 

razão por meio da exatidão lógica da concatenação de suas proposições127. A 

mudança do estatuto teórico, que não é mais de contemplação, nem manifestação 

de autoridade, nem exegese à moda medieval, cria uma metodologia especial capaz 

de levar o pensamento sistemático a dominar sobre os códigos e compêndios 

jurídicos pela sua capacidade de reprodução artificial  e a sua enorme influência até 

a contemporaneidade.  O teórico do direito passa a ser alguém capaz de reproduzir 

artificialmente a realidade. 

A maior contribuição do jusnaturalismo moderno ao discurso do direito 

privado europeu foi o conceito de sistema, distinguindo as ações humanas em 

internas e externas No decorrer do tempo, o termo sistema teve conotações como 

                                                 
126 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 68. 
127 Ibid., p. 66. 
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hipótese, construção de um livro, esboço e forma de apresentação.  Todavia, o ideal 

clássico da ciência nos séculos XVII e XVIII, ligado ao pensamento sistemático, 

acolhia o conceito de sistema elaborado como ordenação, como intenção 

fundamental e geral capaz de ligar e configurar as partes num todo128. 

A teoria jurídica passa a ser um constructo sistemático da razão, com 

método sistemático conforme o rigor lógico da dedução  e um instrumento de crítica 

da realidade, possibilitando o sentido crítico-avaliativo do direito posto em nome de 

padrões éticos contidos nos princípios reconhecidos pela razão129. 

Como a partir do século XIX a atividade dogmática não mais se vincula ao 

direito sagrado, mas a formas abstratas, sobre as quais se dispõe com certa 

liberdade por meio de novas abstrações, a  construção do discurso jurídico passa a 

ser ligado ao direito positivo como um dado capaz de lhe dar a unidade sistemática 

necessária para sua própria atuação.  O material da ciência dogmática passa a ser 

as normas, os conceitos e as regras  e o direito passa a ser determinado a partir de 

suas próprias construções discursivas130. 

Ao final do século XIX, desencadeia-se o positivismo legal, com a auto-

limitação do pensamento jurídico ao estudo da lei positiva e ao estabelecimento da 

tese da estabilidade do Direito. Surge a Ciência Dogmática do Direito como um 

modo típico de pensar sistematicamente, tido como manifestação efetiva de uma 

unidade imanente, perfeita e acabada e  enfocado como um instrumento metódico 

do pensamento dogmático do direito131. 

                                                 
128 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 67. 
129 Ibid., p. 96. 
130 Ibid., p. 80. 
131 Ibid., p. 78. 
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O desenvolvimento da dogmática do século XIX, majoritariamente liberal  em 

sua ideologia, encara o Direito como regras dadas pelo Estado (protetor  e 

repressor), é marcado pelo  procedimento construtivo e pelo processo de  

subsunção, com um discurso segundo o modelo da lógica clássica. As regras 

jurídicas são referidas a um pequeno número de princípios e daí deduzidas. A idéia 

de sistema fechado, marcado pela ausência de lacunas, acaba ganhando o caráter 

de ficção jurídica necessária. Isso porque sua “totalidade sem lacunas era apenas 

per definitionem”132. 

Tendo em vista a latente herança dos métodos dedutivos, que permeiam o 

positivismo formalista oitocentista, no início do século XX, acentuam-se as 

preocupações metodológicas no sentido de renovar o saber jurídico, que é muito 

mais amplo que um estrito saber dogmático. Em vista disso, o direito-ciência passa a 

ser visto como constituído de teorias sobre os ordenamentos jurídicos vigentes e 

suas experiências práticas.   

Com o modelo normativo kelseniano, a segurança jurídica fica 

comprometida. Devido ao fato de a operação construtiva da norma aplicável ao caso 

concreto ocorrer posteriormente ao evento do caso concreto, o princípio da 

anterioridade da lei torna-se logicamente impossível  e o poder discricionário de o 

juiz estabelecer a norma aplicável ao caso concreto, através de um ato de vontade, 

leva os cidadãos a ficarem à mercê dos juízes,  e não  “ao abrigo das instituições”133. 

PERELMAN134 considera que a metodologia do modelo normativista 

kelseniano está completamente distanciada da lógica que efetivamente deve ocorrer 

                                                 
132 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 80. 
133 SOUZA NETO, Jurisdição constitucional... ,p. 129 
134 PERELMAN, Retóricas , p. 53. 
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na prática dos tribunais, cujos modelos discursivos devem proporcionar maior 

racionalização e controle das atividades criadoras. A racionalidade dedutiva exclui 

da teoria jurídica a reflexão acerca do momento de criação da norma individual. Sob 

essa ótica, pode-se demonstrar sempre a verdade de fatos e proposições lógicas. 

Nega-se, porém, a possibilidade de solucionar racionalmente conflitos que envolvam 

juízos de valor, porquanto possibilitam controvérsias. Pode provar-se que uma 

proposição matemática como três mais três são seis, entretanto não se prova que 

uma decisão judicial é prevalecente em relação a outras opções.  

Até meados da década de setenta do século XX, a idéia dominante no 

positivismo jurídico era a de ser possível uma legislação exaustiva. Isso 

enclausuraria o sistema a ponto de colocá-lo a salvo de arroubos criativos do Poder 

Legislativo. Todavia, uma crise da sistematização já dava sinais de surgimento, 

atingindo a hermenêutica e exigindo novas racionalidades para o discurso jurídico, 

capazes de ir além do discurso da norma posto pelo legislador ordinário ou pelo 

discurso da ciência. 

Da dogmática se começa a cobrar ação eficaz, capaz de concretizar a nova 

ordem tal como ela for preconizada, pretendendo-se que o instrumento lingüístico 

para esta tarefa seja um discurso decisório na dimensão de uma racionalidade 

jurídica mais complexa do que a racionalidade dedutiva da lógica clássica. A vida 

real é mais complexa do que o direito pode prever e exige, além da racionalidade 

dedutiva, uma racionalidade ética capaz de aferir os valores enraizados na 

sociedade135. Não é possível atingir toda a verdade no discurso jurídico, como 

conclui uma racionalidade dedutiva, porquanto “a porta da verdade só deixa passar 

                                                 
135 PERELMAN, C. A lógica jurídica e a nova retórica . Trad. De Luis Diez-Picazo. 

Espanha: Civitas, 1988. p. 95. 
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meia pessoa de cada vez”136 quando se trata de seres humanos em relações 

intersubjetivas.  A argumentação e outras lógicas e decisões razoáveis começam a 

deixar de ser vistas como simples paliativos quando não se pode encontrar 

resultados silogísticos. 

Em conseqüência de a lógica clássica não conseguir solucionar problemas 

que se apresentam ao Direito, o inquestionável silogismo e o critério verdadeiro-falso 

perdem espaço para a argumentação e para outras lógicas e decisões razoáveis 

não são mais vistas como simples paliativo quando não se pode encontrar 

resultados silogísticos. O relacionamento entre teoria e a práxis acaba por fracassar 

à medida que, à teoria falta a dimensão prática que  ela  só  tem indiretamente, 

enquanto se aplica a uma conduta também teoricamente descrita, o que não pode 

ser então fundado teoricamente137. 

Em virtude dessa constatação, a contemporaneidade metodológica jurídica 

discursiva mostra urgência em desviar-se do referencial de ordem e segurança 

garantidos pelo formalismo/ normativismo analítico. O conhecimento e a não-

arbitrariedade dos discursos jurídicos das decisões judiciais exigem grau de 

previsibilidade que traga segurança e confiança às relações sociais. A dogmática 

crítica visualiza a necessidade de construção de modelo de legitimação para 

decisões judiciais a partir de outras racionalidades.  

Emerge a tentativa de resgate da tradição retórica dos gregos e da prática 

jurisprudencial dos romanos no sentido de construir um modelo de fundamentação 

mais condizente com a legitimação judicial visando não só  a validez, mas também  

                                                 
136 ANDRADE, C. D. Verdade. In: ____. Alguma poesia . São Paulo: Editora Record, 2001. 

p. 22. 
137 REALE, M. Experiência e cultura . São Paulo: Gribjalbo, 1977. p. 188. 
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a eficácia  do discurso decisório. A proposta é a de um discurso que surja de 

“embate dialético entre teses opostas em juízo”138. Partindo da noção de que 

Dialética é a arte de razoar a partir de opiniões geralmente aceitas, um embate é 

dialético por considerar o modo de pensar as contradições da realidade e 

compreendê-la em permanente transformação, sendo suficiente para caracterizar o 

esforço argumentativo de se afirmar um entendimento para cada questão139. 

O resultado não é outro senão a inclinação do pensamento jurídico para uma 

nova tendência que busca consolidar seus resultados. Esta tendência tem sido 

chamada de Pós-Positivismo, movimento crítico que surge em meados do século 

passado com a pretensão de alterar o paradigma da dogmática jurídica 

tradicional140.  

Para GUERRA FILHO141, o termo pós-positivismo diz respeito à superação 

dialética da antítese entre o positivismo e o jusnaturalismo, a fim de distinguir regras 

(descrição de hipótese fática acompanhada de sanção) e princípios, como 

prescrição de valores.  

Em sua obra pioneira no enfoque da argumentação na contemporaneidade, 

PERELMAN142 apresenta técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a 

adesão dos espíritos às teses que são apresentadas ao seu convencimento.  

                                                 
138 CAMARGO, Hermenêutica e... , p. 10. 
139 Id. 
140 BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional . São Paulo: Malheiros, 1994. p. 263. 
141 GUERRA FILHO, W. S. Processo constitucional e direitos fundamentais . São Paulo: 

Celso Bastos, 1999. p. 51. 
142 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação ..., p. 31. 
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Emerge daí a reflexão aprofundada sobre o papel desempenhado pela 

hermenêutica jurídica e a relevância crucial da dimensão argumentativa na auto-

compreensão acerca da metodologia discursiva do direito.  

Retoma-se a discussão de matriz tópico-retórica amparada não só na 

argumentação, capaz de legitimar posições assumidas pelo intérprete e dar-lhes 

eficácia, mas também na idoneidade dos mecanismos que forem necessários143. 

PERELMAN144 procura desenvolver uma lógica discursiva que forneça 

critérios objetivos e universais para aferir valores onde ocorre controvérsia de 

opiniões, como no campo jurídico, dentre outros campos.  

Circunscrevendo seus aspectos fundamentais à ruptura com a tendência 

positivista, ele busca técnicas que proporcionem maior racionalização e controle da 

atividade criadora, por meio de critérios que transcendam as categorias da lógica 

formal e permitam chegar a um acordo sobre os valores145 e técnicas que admitam a 

razão prática em seu âmbito e que levem a argumentação a inserir-se no contexto 

psicossocial  com suas forças subjacentes146. 

A tendência pós-positivista é não se deixar ao arbítrio soberano do poder 

discricionário do juiz a definição de controvérsias axiológicas. Desenvolve-se, a partir 

daí, a crença de que as normas jurídicas gerais são passíveis de interpretações 

análogas, não se podendo deixar a definição de controvérsias ao exclusivo arbítrio 

do poder discricionário do juiz do processo. O objeto debatido passa a ser o destino 

dos que discutem e o discurso utilizado deve ser garantido pela razoabilidade e pela 

                                                 
143 CAMARGO, Hermenêutica e... , p. 137. 
144 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 31. 
145 PERELMAN, Retóricas , p. 53. 
146 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, op. cit., p. 61, 73. 
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ponderação verificadas no discurso decisório de cada caso concreto.  ÁVILA147 

ensina que ponderar é ir além da subsunção, por meio da argumentação. E, mais, 

que só há ponderação com princípios, devendo a regra jurídica ser aplicada a partir 

da regra da subsunção. Isso porque ele considera que os preceitos da norma 

jurídica geral são constituídos por regras e princípios jurídicos148. 

A norma jurídica geral é apenas a matéria bruta para o discurso do juiz, pois 

é de onde ele extrai parte do discurso da norma individual correspondente a cada 

caso concreto. As regras jurídicas contidas na norma geral instituem deveres 

definitivos, têm dimensão imediatamente comportamental, pois prescrevem 

comportamentos com estabelecimento de obrigações, proibições e permissões 

mediante a descrição da conduta a ser adotada. Quando duas colidem, uma é 

considerada inválida e deve ser aberta uma exceção a uma delas para superar o 

conflito. Já os princípios, agora na dimensão normativa, portanto, com eficácia de 

norma jurídica geral, instituem deveres preliminares com dimensão finalística  e, 

quando dois colidem, os colidentes ultrapassam o conflito mantendo sua validade, 

devendo o aplicador decidir qual deles possui maior peso.  

Em virtude da tendência emergente, os princípios normativos passam a 

encabeçar os sistemas constitucionalistas, pois indicam a direção em que se situará 

a norma individual a ser encontrada. A exigência torna-se mais que a de um mero 

exercício da razão e requer-se do juiz que ele faça mais do que simplesmente 

enquadrar o caso concreto à norma jurídica geral. O que se constata agora é uma 

tentativa de resgate das bases da aplicação e efetivação da norma jurídica geral, 

                                                 
147 ÁVILA, H. Teoria dos princípios . Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2004. p. 17, passim. 
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cuja força objetiva é retirada do elemento da coercitividade que lhe é característico, 

sem descurar-se do flanco valorativo, francamente rejeitado pelo paradigma 

positivista. A eficácia normativa dada aos princípios nos sistemas constitucionalistas, 

independentemente das dificuldades geradas pela vagueza dos seus termos e pela 

indeterminabilidade do seu alcance, levam seus mandamentos a um alto grau de 

abstração e generalidade, contribuindo para discursos decisórios mais eficazes149. 

A trajetória da nova tendência adquire fôlego a partir de meados do século 

XX, com a efervescência do diálogo judicial, quando a lógica, antes restrita apenas à 

lógica normativa, começa a ganhar autonomia e a dimensão de lógica jurídica com o 

vanguardismo de VIEHWEG150. Para ele, por meio do pensamento sistemático, da 

racionalidade apenas dedutiva, não há discussão  em torno de como o juiz chega a 

construir decisões justas. Em vista disso,  ele desenvolve um estilo de  pensamento  

problemático, uma técnica de  metodologia jurídica  tópica, em que  o pensamento 

se orienta a partir de problemas  e se desenvolve por meio de argumentação jurídica 

não-sistematizada151.  

Ao traçar o panorama da construção de um novo  paradigma, busca-se 

legitimar a jurisdição constitucional através da reinclusão da razão prática  na 

metodologia jurídica, reafirmando a relevância  da argumentação jurídica.  

                                                 
149 CAMARGO, M. M. L. Eficácia constitucional: uma questão hermenêutica. In: 

BOUCAULT, C. E. de A.; RODRIGUEZ, J. R. (Org.) Hermenêutica plural : possibilidades 

jusfilosóficas em contextos imperfeitos. São Paulo: Martins Fontes, 2002. ( Coleção tópicos). p. 378. 
150 VIEHWEG, T. Tópica e jurisprudência . Trad. de Tércio Sampaio Ferraz Jr. v. 1. 

Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979. (Coleção “Pensamento Jurídico 

Contemporâneo). p. 54. 
151 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 33 
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Há necessidade de uma efetiva racionalidade prática que contribua para o 

compromisso jurídico-social daquele que julga e determina o verdadeiro terreno da 

soberania  das fórmulas de ordem obrigatórias152. 

 

 

Apesar de a teoria da argumentação e a hermenêutica jurídicas serem 

tratadas separadamente, a proposta da perspectiva pós-positivista é aproximá-las153. 

A decisão jurídica deve ser relacionada à atividade criadora ou de concretização  e 

não apenas  ficar circunscrita à validade dogmática.  

Há de se relacioná-la também à pré-compreensão e à teoria da 

argumentação como técnica jurídica, pois o Direito não se apresenta separado do 

sujeito. Ele é algo que o sujeito histórico vive de forma a comprometer inclusive suas 

ações.  

A pré-compreensão do fenômeno jurídico é caracterizada no contraditório 

judicial, produzido pela interpretação das partes, nas quais aspectos histórico-

culturais que a informam encontram-se relacionados ao campo conceitual  

dogmático próprio que orienta a ação discursiva decisional.  

A partir daí, a interpretação deve ser tratada como processo de 

intermediação entre a compreensão e a concretização da norma geral por meio do 

discurso decisório, tendo em vista a fundamentação legitimadora das decisões 

judiciais.  

                                                 
152 SOUZA NETO, Jurisdição constitucional... , p. 77. 
153 CAMARGO, Hermenêutica e... , p. 10. 
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Para PERELMAN “a figura da moldura imposta pela interpretação do texto 

legal nos moldes kelsenianos é o que serve de limite à atuação do juiz”154.  

Todavia, ignora a opção valorativa do intérprete quando este escolhe uma 

dentre as várias soluções possíveis para o mesmo caso. Reafirma PERELMAN: “É o 

conteúdo valorativo que faz prevalecer uma opção inicial e não outra”155. 

LEMPEREUR156 salienta que, como na dimensão positivista é impossível, 

para a ciência, explicar o Direito e suas decisões, a metodologia perelmaniana 

implica uma nova maneira de pensar a racionalidade jurídica, pois adota e concebe 

os princípios gerais do direito, assim como os direitos do homem no interior do 

sistema positivo.  

Completa explicando que Perelman procede a uma secularização, a uma 

integração imanente do que dependia antes de uma fonte transcendente, pois 

fundamentar os direitos do homem no absoluto não tem sentido, tendo em vista que 

existe realmente um acordo dos homens na sociedade sobre a necessidade deles: 

“as sentenças e os arestos não redundam em proposições  verdadeiras tiradas de 

um silogismo”157.  

Integradas numa argumentação elas redundam em respostas mais 

aceitáveis e adaptadas, pois se há sistema e ciência do direito, eles não podem 

esboçar-se fora da controvérsia permanente. Após deparar-se com a ambiguidade 

                                                 
154 PERELMAN, Retóricas , p. 167. 
155 Id. 
156 Para Alain LEMPEREUR: “colaborador de Perelman,  ressalta que o próprio Perelman se 

coloca como uma dos nomes do paradigma pós-positivista, tendo como expoentes Ronald Dworkin   

e Robert Alexy” (Apresentação. In: Ética e direito . São Paulo, Ed. Martins Fontes, 2002. p. XV.) 
157 Id. 
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do logos158, coube a ARISTÓTELES159 dividir a lógica em duas. Uma formal, 

quando, por meio de uma sistemática que envolve premissas, é capaz de garantir 

sucesso numa discussão e provar verdades por meio de premissas e outra, não 

formal, quando trata das técnicas de argumentação.  Partindo dessa classificação, a 

lógica dos juízos de valor é uma lógica não formal e se destaca a partir da análise de 

várias formas de justificação de uma conduta. Ela nada mais é do que a técnica da 

argumentação, na qual se vê a constante interação entre o pensamento e a ação. 

Afirma CAMARGO que “uma teoria geral da argumentação deve constituir uma 

condição prévia para qualquer axiologia da ação e do pensamento”160. 

Tendo em vista que o juiz é guiado pela finalidade de defender a Ordem 

social utilizando-se dos instrumentos da Ordem jurídica, sua atividade pertence à 

área da ação e pode depender de certos critérios convencionais  aceitos. O direito 

não pode ser apenas um capítulo da lógica tradicional, deve, também, ser vinculado 

à axiologia e considerar que a relatividade histórica determina suas ordens  e suas 

interpretações. Assim, quando perante um novo caso de aplicação do direito, a 

interpretação antiga é julgada contrária à finalidade de uma instituição jurídica, a 

decisão jurisprudencial poderá dar um sentido novo a um antigo discurso. O ponto 

                                                 
158 ARISTÓTELES sistematiza o que a cultura grega tinha construído até então por meio 

dos sofistas; por meio de Sócrates, que coloca o logos  a serviço da verdade;  de Platão, que coloca 

o logos a serviço da  verdade metafísica. Aristóteles cria sua lógica de modo científico. Os sofistas, no 

século de Péricles, tomam a palavra como objeto de preocupação das  discussões e o pensamento 

grego se concentra no “pensar logos”,  ocupando o termo o centro da Agora  (discussão política). 

Todavia, na sofística, logos se transforma em arte de passar adiante a técnica de como persuadir, e, 

por meio de uma certa retórica, ensinar qualquer coisa e levar o auditório a pensar naquilo que o 

apresentador quer. (Arte retórica e...,  p. 32.) 
159 ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética . Trad. de Antonio Pinto de Carvalho. Rio de 

Janeiro: Ediouro, s/d.  
160 CAMARGO, Hermenêutica e... , p. 174. 
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inicial de uma argumentação dialética não consiste em proposições necessárias, 

válidas em toda parte e sempre, mas em proposições efetivamente aceitas em dado 

meio e que, noutro contexto histórico e social, poderiam não usufruir o favor geral161.  

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1  A LINGUAGEM E O DISCURSO DO DIREITO 

 

Partindo do pressuposto que a sociedade e a cultura são baseadas em 

símbolos e que o direito é ciência humana, mister que ele siga uma lógica 

interpretativa. Em vista disso, há relação entre linguagem e sociedade, entre 

linguagem e Direito para a integração dos aspectos normativos da reflexão filosófica 

com as realizações explicativas da sociedade.“A linguagem é indício de infinitude 

não simplesmente porque há uma multiplicidade de linguagens, mas porque ela se 

forma permanentemente enquanto traz à fala sua experiência de mundo”162. 

Para HABERMAS163, a sociedade moderna é composta por dois mundos 

que se interpenetram.  Um é o mundo sistêmico, cujo objetivo principal é a 

dominação; orienta-se pela ação estratégica ou instrumental, por meio de ação 

técnica que  racionalmente aplica os meios  para  a obtenção dos  fins e que é 

                                                 
161 Ibid., p. 52. 

 
162 OLIVEIRA, M. A. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia con temporânea . São 

Paulo: Loyola, 1996. p. 240. 
163 HABERMAS, Consciência moral e... , p. 20. 
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considerado como uma das patologias da modernidade  por tentar expulsar a 

expressão  dos sentimentos de aprovação e reprovação por meio da linguagem. O 

outro mundo é o da vida, aquele que, por meio da linguagem, postula o agir com  

fundamento no entendimento mútuo e, portanto,  possibilita analisar as relações 

sociais padronizadas. Em sendo seu objetivo o entendimento mútuo e o bem estar 

de cada um e de todos, ele orienta-se pela interação  lingüisticamente mediada, ou 

seja, pela  ação comunicativa. Ele propugna pela contenção do mundo sistêmico, 

dada a necessidade de estabelecimento das comunicações entre os sujeitos do 

discurso. Considerando que compreensão é interpretação, “a interpretação se 

desenvolve no seio da linguagem, que quer deixar o objeto vir à palavra e, ao 

mesmo tempo, é a linguagem própria ao intérprete”164. 

Para que haja ação comunicativa, é necessário que haja consenso entre os 

sujeitos da comunicação em torno do conteúdo das falas em termos de 

compreensão, validade e veracidade. Quando se estabelece perturbação do 

consenso num embate jurídico, uma das formas de se superar o dilema é 

problematizar a justiça da norma, dando à ação comunicativa a forma de discurso  

prático. Partindo do pressuposto que a lide jurídica é uma situação discursiva 

comunicativa entre dois sujeitos cognoscentes, pode-se afirmar que há uma relação 

entre diversos partícipes, cujo sentido é a representação da busca de uma decisão, 

de acordo com certas regras, pois sua função é pragmática, ou seja, os enunciados 

devem ser analisados, tendo em conta o contexto165.  

Eros GRAU ensina que no contexto do uso da linguagem humana enquanto 

potência, as práticas na vida em sociedade deram origem a vários universos de 

                                                 
164 OLIVEIRA, Reviravolta lingüístico-pragmática na... , p. 240. 
165 SANTOS, Primeiras linhas de direito processual civil , p. 15. 
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discursos com normas de uso e regras de competência discursiva específicas. 

Quanto à linguagem jurídica, ela tem como marcas características a ambigüidade, a 

imprecisão, apresenta zonas de penumbra e é potencialmente vaga. Por ser um 

sistema de vocábulos convencionais, os significados das palavras ou expressões 

lingüísticas dependem sempre de uma convenção, que pode ser explícita ou tácita e 

geral. Ela pode conduzir a definições léxicas ou a definições estipulativas. Portanto, 

a mesma palavra em contextos diversos, conota sentidos diversos e palavras em 

estado de dicionário denotam inúmeras designações  em discursos racionais 

diversos166. 

A palavra racional é equívoca e, na perspectiva jurídica, uma discussão é 

racional quando os agentes do discurso não deixam as ações lingüísticas que 

executam determinarem-se por elementos exteriores à própria discussão. A 

racionalidade é apreendida dentro da situação comunicativa. Todavia, nem todo 

discurso humano pode ser chamado racional, apenas aquele que se apresenta à 

universalidade do pensamento das mentes, de objetividade, de ser compreensão 

adequada do quê, como e por que são as coisas167. 

FERRAZ JR.168 ressalta que o indivíduo racional deve estar preparado para 

provar o que fala, por isso seu discurso fundamenta o que diz em função da 

exigência crítica do ouvinte, para a qual deve estar sempre aberta. Não pode apenas 

afirmar, mas dar razão, justificar concepções teóricas e posições práticas, prestar 

contas, enfim.  

                                                 
166 GRAU, Ensaio e... , p. 214 
167 LALANDE, A. Vocabulário técnico e crítico da filosofia . São Paulo: Martins Fontes, 

1998. p. 468. 
168 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 29. 
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O Direito é praticado por meio da comunicação porque pressupõe a 

interação de agentes racionais, a vida em sociedade e a necessidade de 

regulamentação de condutas num espaço determinado. Esta conclusão tem como 

pressuposto a compreensão do Direito como discurso, considerado por sua vez, 

também por FERRAZ JR.169, discussão fundante que, como situação comunicativa, 

lingüística,  envolve a regra básica do dever de prova, centro ético e lógico da 

discussão, por estabelecer uma relação entre os que discutem. Em virtude disso, o 

Direito é manifesto na reflexividade da própria discussão, considerando que a 

finalidade dessa discussão é o entendimento e, algumas vezes, a persuasão e o 

convencimento170. 

A situação comunicativa aqui exposta é a assimilação do direito como uma 

prática discursiva social que, mais do que palavras, permite o reconhecimento de 

componentes fundamentais, os quais FERRAZ JR.171 chama de orador, ouvinte e 

objeto da discussão. O orador é aquele cuja ação lingüística se apresenta com 

pretensão de autoridade, sob o ponto de vista do dever de prova. Ele é o emissor, 

aquele que deve encontrar a decisão. Para o discurso que se utiliza da lógica 

dedutiva, as provas são  impessoais, devendo ser aceitas universalmente.  

O ouvinte, que é o receptor, o destinatário da decisão, aquele que deve 

tomar a decisão como premissa  do seu próprio comportamento. Ele é aquele ao 

qual se dirige a ação lingüística do orador. O objeto da discussão é a ação 

lingüística que deve ser compreendida, envolvendo fundamentos e justificação172.  

                                                 
169 Ibid., p. 8. 
170 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 8. 
171 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 7. 
172 Ibid., p. 8. 
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Sob o enfoque da discussão judicial, tida como situação comunicativa 

dominada pelo dever de prova, ela não pode ser encarada como um monólogo, em 

que a reação do ouvinte qualifica o objeto do discurso como certum, mas como um 

diálogo173. A reação questionadora do ouvinte qualifica o objeto do discurso como 

dubium,  tendo em vista a reflexividade da discussão - concebida aqui como uma 

unidade estruturada. Segundo FERRAZ JR. “não há discussão sem ônus probandi, 

pois se há o dever de dizer, há em contrapartida o dever de provar o que se diz”174.   

DESCARTES175 entende que a prova não é o que gera a adesão do 

interlocutor. É sim, aquilo cuja força lógica deveria gerar sua adesão, pois é 

conclusão natural de uma proposição verdadeira. O que importa é a verdade, pois 

se a proposição é verdadeira, a prova virá como uma conseqüência lógica.    

Todavia, mais que seus componentes fundamentais, o Direito enquanto 

mecanismo de decisão discursiva envolve comportamentos, símbolos, 

conhecimentos que operam como sistema de representações. Esses refletem o que 

os legisladores decidem, o que a lei manda, o que os juízes interpretam, o que os 

doutrinadores criticam, o que os advogados argumentam e o que os litigantes 

declaram176. Concebe-se, portanto, a linguagem jurídica não só como um meio de 

comunicação, mas também instrumento de ação sobre as mentes, meio de 

persuasão quando se trata de ganhar a adesão dos envolvidos num processo 

judicial.   

                                                 
173 Id. 
174 Ibid., p. 74. 
175 DESCARTES, R. Discurso do método . Trad. de Maria Ermantina Galvão Pereira. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 211. 
176 CÁRCOVA, C. M. Direito, política e magistratura . Trad. de Rogério Viola Coelho  e 

Marcelo Ludwig Dornelles Coelho. São Paulo: LTR, 1996.  p. 174 . 
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Na ótica habermasiana, “o pensamento deve ser algo inacabado e 

incompleto; aberto a sugestões e modificações nas linhas de pensamento, 

diferentemente do livro, que encerrava uma direção única para suas conclusões”177. 

As premissas das normas jurídicas não podem se radicar, portanto, na arbitrariedade 

da elocução individual, pois na produção intelectual ela empreende a tarefa de 

reabilitar o método que regula os raciocínios persuasivos. 

Considerando que o direito nada mais é do que o contexto comunicativo e 

social, no qual os textos jurídicos adquirem seu sentido jurídico, é o contexto que 

atribui sentido ao texto. Os textos cumprem a função de possibilitar um 

entrelaçamento entre a validade jurídica e os argumentos trazidos para a linguagem 

jurídica, num contexto em que, na sociedade, produz-se a diferença entre direito e 

não direito. A dependência da validade é condição para que a argumentação jurídica 

restrinja-se ao direito filtrado pelo direito e não resvale em preconceitos morais ou 

em outros preconceitos178. 

Muitas têm sido as formas de discurso, quer seja na forma analítica, ou na 

retórica, ou na dialética. Desde o descobrimento da unidade dos discursos por meio 

da linguagem, essas formas são usadas para exercer influência sobre a mente dos 

outros homens e, conforme o momento e o interlocutor, tem sido possível captar a 

relação entre elas179.  Em sua forma analítica, o discurso fala por si, impondo-se por 

sua veracidade evidente; na forma retórica, ele exorta, e na forma  dialética, há o 

convencimento racional. Não se pode, portanto, desprezar uma forma em favor da 

outra, especialmente as últimas, em relação à analítica; não deve haver hierarquia 

                                                 
177 HABERMAS, Consciência moral e... , p. 93. 
178 MAGALHÃES, Interpretando o direito... , p. 139.  
179 ARISTÓTELES. Arte retórica e... , p. 22. 
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de valor intrínseco entre estas formas de discurso no sentido de melhor possibilitar  

a abordagem do juiz para que ele organize o seu diálogo com a sociedade. 

Na linguagem habermasiana, toda situação de fala, tanto no mundo da vida , 

quanto no mundo sistêmico, gera expectativas de validade, ou seja, cada sujeito da 

comunicação pretende que seus argumentos convençam o interlocutor. Nessa 

perspectiva, a linguagem justifica a presença de um direito imposto por uma 

autoridade sobre uma pessoa, cidade ou nação. Para ele, a validade do Direito 

localiza-se na crença do destinatário de que a norma a que se sujeita é também 

criada por ele, e que sua eficácia depende de uma interpretação do juiz, coerente 

com cada situação real e concreta. Ela é encarada como uma das garantias da 

democracia, que pressupõe a compreensão de interesses mútuos e o alcance de um 

consenso. A distorção de palavras e de sua compreensão impede uma comunicação 

efetiva, o consenso e a prática efetiva da democracia180.  

HABERMAS181 rejeita o uso exclusivo de racionalidade que ele classifica 

como teleológica. Esta realiza fins definidos sob condições dadas e depende apenas 

de uma valoração correta de possíveis alternativas de comportamento, resultante de 

processo orientado por estratégias que se baseiam num saber analítico, 

racionalidade esta que se orienta por regras que se apóiam no saber empírico e 

promovem conhecimento com dominação, exploração e poder, com discussão 

fundamentada em conhecimentos instrumentais resultantes da relação entre um 

sujeito cognoscente  e um objeto cognoscível, a partir da qual um possível consenso 

dá-se sem caráter democrático. Ele propõe o uso da razão comunicativa que, além 

                                                 
180 HABERMAS, Consciência moral e... , p. 95. 
181 HABERMAS, J. Técnica e ciência como ideologia . Trad. de Arthur Morão. Lisboa: 

Edições 70, 1987. p. 57.  
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de compreender a esfera da interação entre sujeitos, marca por simbolismo e 

subjetivismo, experiências pessoais e a contextualização dialógica de agentes 

lingüísticos.    

 

2. 2  O UNIVERSO DO DISCURSO JURÍDICO 

 

O discurso que fala do direito é discurso jurídico. Pode ser o discurso 

prescritivo produzido por aqueles autorizados a dizê-lo; o conjunto dos discursos de 

todos os que usam ou falam do discurso do direito: dos advogados, dos professores 

de direito e também  dos juízes quando fundamentam , explicam  e dizem o curso do 

direito182. 

FERRAZ JR.183 ensina que todo discurso jurídico é discussão ou ação 

lingüística dirigida a outrem. Quem discursa, age; e  esta ação envolve um conflito e 

a apelação da compreensão de outrem, pois são múltiplas as possibilidades 

incompatíveis, estruturadas em alternativas, para as quais se pede uma decisão. 

Para ele, “conflitos são alternativas incompatíveis que pedem uma decisão, que por 

sua vez não implica eliminação do conflito, mas permite uma solução”184. Desta 

forma, ignorar a influência que as necessidades de decisão e de ação exercem 

sobre a linguagem seria desconhecer aspectos fundamentais do  pensamento 

humano. 

Ensina ALVES que “o discurso jurídico em sua generalidade é o conjunto 

das produções jurídicas e abarca toda a dinâmica  interna do jurídico e suas fontes.  

                                                 
182 GRAU, Ensaio e... , p. 96. 
183 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 29. 
184 Ibid., p. 30. 
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O universo do discurso jurídico é um universo mais amplo  que o discursos 

prescritivos de normatividade”185. A abrangência do seu  estudo não se restringe ao 

exclusivo campo da  norma, porquanto seu universo é mais heterogêneo. Cada um 

dos seus universos, com características específicas que os tornam práticas textuais 

diversificadas, possui um processo gerativo distinto, com normas e regras de uso 

próprios.  

Apesar do momento monológico da dogmaticidade implantado com o 

fenômeno da positivação do Direito, o discurso jurídico contemporâneo manifesta-se 

predominantemente dialógico, embora incipiente e limitado ao ângulo pragmático. 

Nesse contexto, entende-se por positivação que, em dado momento da cultura 

ocidental, o homem, como responsável pelas positividades e como seu objeto, torna-

se tema central de indagação.  

Ao explicar a diferença entre a programação monológica e o tratamento 

dialógico das alternativas, FERRAZ JR.186 mostra que a racionalidade do discurso 

jurídico  não deve se localizar nem nas soluções visadas, ou seja, na racionalidade 

teleológica, nem na programação monológica dos meios, considerada  racionalidade 

formal dos instrumentos.  

Ela deve localizar-se, isto sim, no tratamento dialógico de alternativas, as 

quais têm por função sintomática expressar valores187 e tem por função de sinal 

                                                 
185 ALVES, A. C. Lógica-pensamento, forma e argumentação: elementos para o discurso 

jurídico. Bauru-SP.: Edipro, 2000, p. 170. 
186 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 174. 
187 Segundo T. S. FERRAZ JÚNIOR: “Valores são símbolos de preferência para ações 

indeterminadamente permanentes, como justiça,  segurança, paz social, liberdade, patriotismo  e que 

são considerados como fórmulas integradoras e sintéticas para a representação de consenso social. 

Quanto à sua função discursiva, eles valem para os comportamentos sociais no sentido de que se 

dirigem para alguma coisa.” (Direito, retórica e... , p. 112.) 
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despertar reações contra-valorativas, em que a função estimativa determina o objeto 

da discussão como um dubium axiológico188.  Ele possibilita um discurso que não se 

estrutura a partir de asserções certas, na forma de regras e exceções, mas sim a 

partir de asserções dúbias, que permitem apenas uma constância de problemas e 

uma necessidade de decisões, quando esses problemas constituem conflitos. 

O caráter dialógico do discurso jurídico expressa um processo de auto-

complexidade no sentido de evitar a automação dos procedimentos judiciais. Suas 

questões conflitivas intermitentes são qualificadas como dubium, pois indagam suas 

próprias condições de possibilidade. Será conflito intermitente o que começa e 

acaba, embora o acabar não signifique necessariamente a produção do consenso 

no sentido de ausência de conflito. Significa apenas que o conflito deve parar de 

continuar a partir da decisão189. Não só o seu objeto se manifesta como um dubium, 

mas a própria manifestação se revela outra vez, um dubium, ligado aqui à noção de 

alternativa incompatível, sendo que a incompatibilidade envolve situação mais ampla 

que a de pretensão e resistência. 

A produção de consenso pela obtenção de proposições verdadeiras é um 

elemento importante do discurso. Há um conflito que não pode ser eliminado, 

embora possa ser solucionado. Todavia, enquanto discussão-contra, quando a 

solução por decisão termina um conflito, pondo-lhe um fim, a solução verdadeira, 

permitindo o consenso, constitui sempre uma hipótese que se mantém afirmada 

enquanto não for retomada como problema190.  

                                                 
188 Para PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA: “Foi Quintiliano quem primeiro usou dubium, 

em oposição a certum”.(Tratado da argumentação... , p. 85.) 
189 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 75. 
190 Ibid., p. 161. 
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FERRAZ JR.191 ensina que é a partir de uma discussão-com que se põe à 

prova a sustentabilidade dessas ações, no sentido de assinalar sugestões, apontar 

possibilidades, desvendar caminhos para uma eventual discussão-contra, tal como 

explicada adiante: 

 

 

“O discurso jurídico-contra possibilita, enquanto discurso-contra, a superação da situação 

em que cada um é “dono da sua verdade”  e se dispõe a expô-la  convincentemente em 

relação ao outro, no sentido de obter-lhe a adesão, de fazê-lo abandonar sua própria 

opinião  e aceitar uma outra, obrigando então que essa  auto-exposição das próprias razões  

se dê pela assunção do papel de parte conflitante ,  caso em que as estratégias dialógicas 

visam a persuadir  um ao outro de que cada qual está, ele próprio, persuadido daquilo que 

diz”192.   

 

Assim, ao exigir uma forma de discussão-com, o discurso jurídico tem por 

objeto a decidibilidade no sentido de que ela encara o conflito como hipótese de 

conflito e a decisão como hipótese de decisão. A decidibilidade significa 

possibilidade de uma decisão hipotética, tendo em vista um dubium conflitivo 

igualmente hipotético. 

Sob esta perspectiva, o discurso jurídico desenvolve uma fundamentação 

cuja função não é configurar  um conflito  e, imediatamente, preparar uma decisão, 

mas sim, procurar a possibilidade de verificação interpessoal de uma questão 

hipotética193.  

Numa discussão-com, em que o objeto da discussão é constituído por ações 

lingüísticas do orador por meio de perguntas hipotéticas, uma questão dubitativa em 

                                                 
191 Ibid., p. 65. 
192 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 161. 
193 Ibid., p. 163. 
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atividades de pesquisa envolve alternativa própria: verdade  ou falsidade194.Esta 

alternativa verdade–falsidade altera-se em virtude do problema da decidibilidade, 

apresentando-se por meio de questionamento zetético e dogmático, como: 

possibilita a decisão – não possibilita  a decisão.   Diferentemente, tendo em vista 

que o objetivo do discurso é convencer a outra parte, conquistar-lhe o assentimento, 

na discussão-contra, toda a argumentação visa ao convencimento da outra parte.   

Desta forma, uma fundamentação persuasiva dá-se quando a reação do 

ouvinte não tem sentido cooperacional, mas contestatório, qualificando a questão 

dialógica como um dubium conflitivo.  O diálogo que tem por objeto este dubium 

conflitivo constitui uma discussão –contra.        

O processo judicial, o duplo grau de jurisdição e a jurisprudência são 

mostras de que a refutação de posições adversas é uma das maiores marcas do 

mundo jurídico. Na linguagem aristotélica, a refutação já é um dos elementos do 

discurso judiciário e o discurso comporta normalmente: exórdio, narração ou 

enunciado da tese, os meios de prova, a refutação e o epílogo195. 

O exórdio, parte introdutória do discurso, visa mais especificamente atuar 

sobre as disposições do auditório. Neste enunciado em que o orador deve tornar 

clara sua tese, ele tentará dar a conhecer a sua competência e imparcialidade.  É 

nos meios de prova que podem ser utilizados que se verificam tanto provas em 

sentido estrito (testemunhais ou documentais), quanto as que são constituídas pelos 

                                                 
194 Ibid., p. 161. 
195  ARISTÓTELES, A arte retórica e... , p. IX. 
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argumentos utilizados pelo orador. O objetivo do epílogo é recapitular os pontos 

relevantes do discurso, procurando desta forma impressionar o auditório196. 

O entendimento que aqui prevalece é o de que a epistemologia jurídica  

realiza-se como conhecimento de uma experiência em que o discurso da decisão 

jurídica é sempre refutável, ou seja, os fatos construídos por uma narração no 

processo judicial são passíveis de posições adversas. Por ser discurso que se 

produz no seio da vida social, ele é carregado de opções e opta por visões de 

mundo. Não só impõe condutas, mas agrega valores, conduz instituições, 

movimenta riquezas e até sustenta ideologias. Não se concebe, portanto, que ele 

seja descontextualizado, distante dos reflexos que os fatores sociais197 produzem 

nas relações jurídicas. A ideologia no contexto da produção do discurso jurídico 

indica que ele opera como instrumento de dominação e de força no contexto da 

comunicação social198.  

Constata-se, a partir daí, que direito se dá no âmago dos processos sociais, 

não podendo deles se separar, sob pena de desaparecer o direito e os referidos 

processos. A questão fica geralmente obscura quando se tem o direito como 

expressão literal, visto que o discurso se presta a destacar o objeto referencial de 

                                                 
196 Id. “Aristóteles diferencia os argumentos que se apresentam por indução ou dedução. 

Para ele, os argumentos que se apresentam por indução são também conhecidos por uso de 

exemplos. Já os argumentos dedutivos são chamados em retórica de  entimema ou silogismo 

retórico. Nele, as premissas não se referem ao que é certo, mas ao que é provável, verossímil, pois 

os assuntos em questão são sempre  referentes  às relações entre seres sociais”.  
197 Pode considerar-se fator social do direito tudo o que contribui para a transformação da 

sociedade: quer seja natural, cultural ou de opinião pública. A partir deles normas de conduta são 

elaboradas, visando a garantia de segurança e ordem, para a realização da justiça, do bem comum. 
198 Foi Ferdinand de SAUSSURE que no início do século XX introduziu a  Lingüística como 

disciplina acadêmica  do estudo da linguagem, que depois foi desenvolvida como ciência (Curso de 

lingüística geral . Trad. de Chelini, J. P. Paes  e I. Blickstein. São Paulo: Cultrix, 1969. p. 26.)    
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que trata o seu sentido. Desta forma, é chamado jurídico o discurso acerca do 

jurídico, agregando modalidades com processos gerativos diversos e funções 

jurídico-discursivas preponderantes: cogentes, ordinatórias, decisória, cognitivo-

interpretativa e persuasiva. Esta última, de enorme influência sobre as demais, 

corresponde às atividades de convencimento, persuasão, formação de prova, 

interpelação, exegese e avoca para si os resultados positivos da decisão199. 

O discurso jurídico em sua generalidade é o conjunto das produções 

jurídicas e abarca toda a dinâmica interna do jurídico e suas fontes. Ele acolhe 

outras manifestações textuais, como o discurso normativo, o burocrático e o discurso 

científico. Cada uma dessas manifestações possui textura jurídica particular, com 

funções jurídico-discursivas preponderantes, mas o enfoque aqui se dá no discurso 

jurídico-decisório.  

Parte-se do discurso em geral para construir a especificidade reclamada 

pelo domínio jurídico, como se vê nos exemplos a seguir: 

a) “A advogada foi ao fórum protocolar um requerimento”; 

b)  “O requerimento é  petição; a petição é inicial”;  

c) “A petição protocolada foi indeferida”, pois a conduta do réu foi  

considerada ilegal, caluniosa, o que lhe gerou uma sanção grave”.  

No primeiro exemplo tem-se um discurso em que a veracidade de sua 

constituição pode ser verificada a partir da comparação da ocorrência dos fatos de 

acordo com o enunciado. No segundo, há um descrever que os sentidos podem 

perceber, mas não relata fatos aferíveis pela experiência de quem fala. Só no 

terceiro, de forma mais específica, há expressão de julgamento jurídico 

deontológico. 
                                                 

199 ALVES, Lógica-pensamento...,   p. 18. 
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A expressão discurso jurídico comporta certo número de pressupostos que é 

preciso explicitar. Ela sugere que se deve entender um subconjunto de textos que 

fazem parte de um conjunto mais vasto, constituído de todos os textos manifestados 

numa língua natural qualquer; também, que se trata de um discurso em que há, de 

um lado, a manifestação sintagmática, linear da linguagem e, de outro, a forma de 

sua organização que é levada em consideração e que compreende, além das 

unidades frásticas, como os sintagmas, os enunciados, as unidades transfrásticas, 

como os parágrafos e capítulos. E, ainda, a qualificação de um subconjunto de 

discursos como jurídico implica tanto a organização específica das unidades que o 

constituem, como a existência de uma conotação particular subentendidas a esse 

tipo de discurso200.  

Assim entendido o discurso, a juridicidade passa a constituir um sistema 

assentado sobre os pilares de outros sistemas, vivendo e pulsando em constante 

dialética com eles. Não se pode, portanto, analisá-lo comprometido com outras 

instâncias e sistemas sem que se busque as estratégias que organizam um discurso 

jurídico argumentativo. Afirmar o contrário das noções retro, seria compactuar com o 

raciocínio analítico e legalista, entendido como um reducionismo que acaba por 

integralizar a dinâmica jurídica ao universo normativo, o universo do legislador, 

agente  investido, isto sim, de competência e poder apenas para a regulamentação 

de condutas.    

FERRAZ JR201, ao tratar da redescoberta da retórica no seu relacionamento 

com a teoria da informação, da organização e da decisão, apresenta-o em três 

                                                 
200 GREIMAS, A. J. Semiótica e ciências sociais . Trad. de Álvaro Lorencini e Sandra 

Nitrine.  São Paulo: Cultrix, 1976. p. 72.  
201 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 173. 
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planos discursivos. São eles, o discurso judicial, o discurso da norma e o da ciência 

do direito. Nesta perspectiva, ele defende que o caráter do discurso jurídico é 

dialógico, tendo em vista que, em sua aplicabilidade, o Direito, mesmo como 

sistema, não exclui a possibilidade de contradições. 

Em decorrência da automação dos procedimentos judiciários, que se 

fundamenta na premissa de que todo direito estabelece uma ordem e a coloca fora 

de discussão, o discurso judiciário é encarado como um monólogo, em que a 

participação do ouvinte se reduz ao controle técnico das argumentações. Todavia, 

como isso nem sempre é possível, acaba ocorrendo a transformação da visão 

monológica do discurso judicial dentro de um ideal tecnológico na manifestação de 

uma ideologia tecnocrática. Seu dubium conflitivo não se confunde, portanto, com 

lide, que a doutrina encara como conflito de interesses em que uma parte pretende e 

outra resiste. Em virtude de sua constante referência a conexões de problemas, ele 

revela-se como uma instância de controle das próprias premissas que serão 

admitidas ou rechaçadas, e é visto como um discurso racional do tipo discussão-

contra, ou seja, como um operar racional de discurso, cujo caráter genérico é a 

discussão de problemas. Envolve as partes, que passam a discutir dentro do 

discurso, atuando o mútuo entendimento como filtro e limite da racionalidade202. 

Há no discurso judicial um inter-relacionamento estratégico dos participantes 

da situação comunicativa estabelecida. A informação dele transmitida implica 

sempre um ato de escolha também do seu receptor, que se torna um intérprete, 

revelando seu caráter de discussão-contra e seu aspecto hermenêutico-pragmático 

                                                 
202 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 77. 
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acentuado: “O interpretante não é ‘uma coisa’, mas antes o processo relacional pelo 

qual os signos são absorvidos, utilizados e criados”203. 

Quanto ao discurso da norma, tradicionalmente a doutrina vê a norma204 

apenas em seu primeiro momento  monológico, fundamentantemente ideológico205, 

como imperativo acabado e dado antes do caso concreto ao qual ela se aplica. 

Todavia, FERRAZ JR206 entende que ele é uma discussão-contra, a serviço da 

decisão, manifestando possibilidades que têm de ser limitadas. Isso porque, ao 

mesmo tempo em que são condição da decisão para soluções incompatíveis, 

podem, no momento da decisão, provocar perturbações na decidibilidade. Sua 

estrutura é, portanto, ambígua e complexa, pois assim, não é possível  isolar a 

norma como discurso do discurso de quem a produz e de quem a recebe. Por ser 

uma análise da norma como discurso, envolve e requer um exame prévio da 

situação comunicativa.  

AMARAL207 ensina que a expressão lingüística e formal da norma jurídica 

são as proposições jurídicas, a partir das quais os comportamentos  dos indivíduos e 

dos grupos sociais são prescritos no texto normativo. Elas são a forma lógico-

gramatical da norma, apresentando-se sob a forma de artigos, parágrafos, itens, 

alíneas. 

                                                 
203 PIGNATARI, D. Informação, linguagem, comunicação . São Paulo Editora Ateliê, 1968. 

p. 30. 
204 A concepção adotada neste trabalho acerca da natureza da regra jurídica é a que vê a 

norma jurídica como proposição lingüística, de função prescritiva ou normativa que, aconselhando, 

comandando ou advertindo, influi no comportamento das pessoas ressaltando, desta forma, a 

importância da linguagem no direito. 
205 Ideologia aqui é encarada como atitude que tem por objeto imediato os valores, 

valorando-os a partir de seleção pelo consenso social. 
206 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 105. 
207 AMARAL, Direito civil... , p. 59. 
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Em relação ao discurso da ciência do direito, considerada como sistema de 

conhecimentos sobre a realidade jurídica, FERRAZ JR.208 entende que ele nasce de 

uma situação comunicativa indecisa, em que se misturam caracteres dos dois tipos 

de discussão,  ou seja,  nele se conglomeram questões zetéticas de pesquisa 

jurídica desinteressada, com questões conflitivas que estão a exigir uma decisão. 

 

 

 

 

2.3  O  DISCURSO JURÍDICO-DECISÓRIO 

 

O discurso não é simples fórmula de ordem, mas sim, a própria construção 

das decisões judiciais. Em sentido amplo, a decisão judiciária ultrapassa os limites 

da decisão legislativa, pois implica motivos decisórios, premissas de valor que se 

referem a condições sociais e nela se realizam. Essas premissas da decisão só 

podem ser pressupostas como direito válido quando se decide sobre elas. Quando a 

decisão é transformada em verbo, concretiza-se nela o caráter de existência da 

sentença.  Não raro, muitas decisões judiciais são marcadas pela diversidade de 

soluções aos casos concretos propostas aos órgãos judiciários. Um tribunal segue 

uma linha de raciocínio e, mais adiante, apesar da utilização interpretativa do mesmo 

texto legal, outro tribunal tem entendimento diferente.  Isto demonstra que a 

natureza do direito é retórico-dialética, que o juiz não pode subsumir em detrimento 

de conceitos pessoais e valorativos e que a decisão judicial depende do 

convencimento efetivo entre os interlocutores do discurso jurídico, em sua espécie 
                                                 

208 FERRAZ JÚNIOR, op. cit., p. 172. 
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decisória. Pode-se exemplificar com o valor da probidade administrativa. O que for 

apresentado no discurso como valor da probidade administrativa moverá a decisão 

do juiz em torno de um princípio que deve estar presente no desempenho de cargo 

público.  

É por meio do discurso que passa pela prática judicial que se pode mostrar a 

existência ou não do Direito. As normas e expectativas de comportamento na 

sociedade, bem como suas valorações, têm de ser filtradas por meio de processos 

decisórios antes de adquirir a validez jurídica209.  

Refletir sobre o discurso judicial neste trabalho é concentrar a atenção na 

situação comunicativa que ocorre nos discursos realizados nos tribunais, como 

forma de atuação social institucionalizada e generalizada, visto como procedimento 

discursivo, constituído de ação lingüística controlada por regras jurídicas.  

PERELMAN210 situa o centro de gravidade do discurso jurídico no discurso 

judicial  e, em particular, no discurso dos juízes das instâncias superiores. Isto se dá 

porque ele atribui ao elemento retórico, ao aspecto argumentativo da racionalidade 

um peso maior do que ele realmente tem. No discurso não pode ser ignorada a 

influência que as necessidades de decisão e de ação exercem sobre a linguagem e 

sobre o pensamento. Quanto ao discurso jurídico persuasivo, quem o pronuncia 

visando à persuasão deve organizar bem seu tempo e a atenção dos ouvintes.  

ATIENZA211 entende que, por estar estritamente ligada à práxis jurídica, por 

detrás da função decisória está a função persuasiva. A influência se dá nos 

procedimentos formais, na correspondência às atividades de convencimento, 

                                                 
209 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 141. 
210 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 95. 
211 ATIENZA, As razões do... , p. 124.        
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persuasão, formação de prova, interpelação, exegese, avocando para si os 

resultados positivos do conflito entre alternativas antes incompatíveis, mas que deve 

parar de continuar a partir da decisão. 

Partindo do pressuposto que o discurso da decisão é um texto de alta 

complexidade, visto que não só individualiza a norma jurídica na qual se baseia, mas 

também se constrói na base de embates textuais, provas, documentos  e  narrativas,  

ele deve receber práticas textuais imersas no seio do procedimento e agir no sentido 

de combater argumentos. Para impor-se racionalmente por seus fundamentos, deve 

narrar fatos, reestruturar o valor das provas, examinar e avaliar documentos, 

interpretar normas, convencer. 

O discurso jurídico decisório é diferente das outras espécies de discurso 

jurídico. Como prática textual jurídica que surge da aplicação do direito e da 

interpretação do texto jurídico, ele é uma enunciação com caráter de publicidade e 

oficialidade capaz de modificar a situação jurídica de um sujeito. Sua construção não 

pode se debruçar apenas sobre a proposta textual normativa. Mister adaptar seu 

sentido e conferir-lhe atualidade em face de todo um universo de particularidades 

que se encontram dentro do contexto sócio-cultural-metodológico.  

Para FERRAZ JR.212,  num processo judicial, a relação que embasa a trilogia 

discursiva é tripartite, pois há o discurso do autor (acusação), discurso do réu 

(defesa) e o discurso do juiz (decisão), sendo necessária a tradução do conflito fático 

em termos de um conflito institucionalizado. Ressalta ele que o discurso decisório 

tem uma conotação de imutabilidade, mas que inovações que o completam  fazem-

no evoluir, repercutindo no aperfeiçoamento da relação triádica: “o discurso da 

                                                 
212 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 29. 
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norma (...) é um postulado quase universal (...), toda norma é, pelo simples fato de 

ser posta, passível de interpretação”213.  

O discurso jurídico decisório exerce poder e seu caráter é, normalmente 

performativo, ou seja, seus atos de língua são capazes de vincular  e encontram-se 

descritos pela legislação  sob a forma de expressões literais a serem observadas. 

Sua função de concretizador dos parâmetros normativos corresponde às suas 

atividades  aplicativas, dirimidoras  e conclusivas.  

Nesta dimensão, apesar da pretensa estrutura límpida e cristalina, 

desprovida de paixões, inspirada em ideais racionalistas, apesar de sua linguagem 

técnica, ele deve ser construído a partir de experiências da vida cotidiana, 

respeitadas as ocorrências intraculturais. Neste universo, as práticas jurídico-textuais 

devem se lastrear em estruturas de linguagem natural que se sustentem por meio de  

sistema de manifestação preexistente socialmente, engajado socialmente, produto 

da história cultural, de  suas ambigüidades  lingüísticas, de seus  fluxos  e re-fluxos. 

Cabe aqui uma observação feita por FERRAZ JR., o qual ensina que todo 

discurso é uma discussão e que, uma discussão fundamentante deve ser entendida 

como discussão racional: “os agentes do discurso não deixam as ações lingüísticas 

que executam determinarem-se por elementos exteriores à própria discussão...”214. 

Os agentes não se podem deixar determinar por meras emoções ou por meras 

tradições e costumes. Apesar de o discurso decisório não pretender qualquer 

justificação persuasiva, na esfera judiciária ele possui a característica modal poder-

fazer-dever, incorporando em seu bojo as preocupações lúdicas do discurso-contra e 

da dialética inter-partes.  

                                                 
213 FERRAZ JÚNIOR, T. S. A ciência do direito . 2. ed. São Paulo: Atlas, 1980. p. 68. 
214 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 76. 
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Em decorrência de o discurso jurídico decisório envolver as partes, que 

passam a discutir dentro dele e compreendem o mútuo entendimento como filtro e 

limite da racionalidade, ele é considerado um discurso racional do tipo discussão-

contra. Para FERRAZ JR.215, mútuo entendimento não é necessariamente consenso, 

pois para que duas pessoas se entendam não é preciso que estejam de acordo, mas 

que os agentes discursivos compreendam-se uns aos outros. Esta identidade 

explica-se  em virtude do caráter genérico de discussão de problemas,  dada sua 

constante  referência a conexões de problemas,   como uma instância de controle 

das próprias premissas que serão admitidas ou rechaçadas.    

Discutir racionalmente significa entender-se mutuamente e a finalidade do 

mútuo entendimento implica que fundamentar é prestar contas daquilo que se diz, 

não excluindo, porém, a possibilidade de conflito. Entender-se mutuamente, todavia, 

pode ter sentidos diferentes. Casos há em que a função da fundamentação é 

produzir no ouvinte um sentimento de convicção, a partir de consenso, em termos de 

conquistar sua adesão a uma asserção verdadeira. Outros há em que a função da 

fundamentação é produzir persuasão, oportunidade em que apenas se exige do 

parceiro que ele se conforme e que o autor da fundamentação está seguro do que 

diz216. 

Há questões que permitem mais de uma resposta e que pressupõem uma 

compreensão preliminar e provisória, em virtude da qual algo aparece como uma 

alternativa dúbia  que deve ser levada a sério e para a qual se procura uma solução. 

Esse controle exige uma distância entre as premissas da decisão e a própria 

decisão. Exige, desta forma, uma separação entre o comportamento discursivo 

                                                 
215 Ibid., p. 77. 
216 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 40. 
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referente a ambos, no sentido de separar o questionamento das premissas da 

decisão e o da decisão217. 

PERELMAN218, partindo da idéia da argumentação, ressalta que todo 

discurso deve ser concebido em função direta daqueles que devem ser influenciados 

pelo respectivo discurso. A língua e elementos como valores e fatores metajurídicos 

ficam em constante interação, não se aceitando que sejam eliminados por 

convenções fundadas num campo de saber apenas técnico, como ocorre com a 

lógica. Portanto, aquele sobre quem o orador deve exercer influência pela sua 

argumentação e que deve ser o ouvinte é definido como auditório.  

Tendo em vista os meios procedimentais diferentes daqueles adotados pelos 

filósofos, na perspectiva pós-positivista, a linguagem jurídica constrói-se dirigida por 

necessidades contextuais a partir da norma geral e sua interpretação, constrói-se da 

desconstituição de argumentos alheios com vistas ao alcance de um resultado 

favorável de decisão219. 

 

 

 

 

                                                 
217 VIEHWEG, Tópica e... , p. 68.      
218 Para PERELMAN e OLBRECHTS–TYTECA: “ele entende que os lógicos devem 

completar a teoria da demonstração  por meio da lógica formal com uma teoria da argumentação, que 

examina os meios de prova demonstrativos”. (Tratado da argumentação... , p. 7.) 
219  Ludwig WITTGENSTEIN entende que: “a compreensão se faz a partir de um 

conhecimento não explícito, prático, que resulta da experiência, do adquirido. Para ele,  seguir uma 

regra é uma práxis, ou seja, ele situa na prática a nossa compreensão, que é um conhecimento 

implícito, dado, portanto pela própria prática, que é sua origem. As regras da prática remetem para a 

contextualidade da prática social”. (Investigações filosóficas . Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995, I, p. 202.) 
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CAPÍTULO III 

 

3.1  A PRETENSÃO DE VALIDADE  NO DISCURSO JURÍDICO DECISÓRIO  SOB 

A ÓTICA  DA RACIONALIDADE LÓGICO-DEDUTIVA  

 

 O direito moderno, ao enveredar-se pelo caminho da investigação do real 

para o deslinde de questões que dependem de decisão, procurou sua pretensão de 

validade no modelo positivista de ciência, que utiliza a racionalidade lógico-formal ou 

lógico-dedutiva como instrumento de apreensão real.  

 A modernidade emergiu guiada pelo espírito calculatório da geometria, com 

raciocínios mecânicos e ordenados a partir de princípios objetivos. Por meio dele é 

possível a demonstração de proposições que são unívocas. Entretanto é relegada a 

possibilidade de buscar princípios que unam o sentimento ao pensamento para 

buscar o significado das valorações sobre o real.  

 Essa busca do aplicador do Direito por uma forma de pensar o direito que 

gere certeza jurídica, remonta ao Século das Luzes220, quando foi propagado o 

                                                 
220 Ensina F. AMARAL: “que a Idade Moderna vai da queda de Constantinopla, em 1453, 

com a descoberta dos novos mundos e a Revolução protestante, a partir de 1517,  na Alemanha  até 
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poder do raciocínio lógico em ordenar o mundo. O juiz do processo deve descobrir a 

verdade dos fatos sub judice pelos mesmos recursos lógicos das ciências físico-

matemáticas. As conclusões em torno das premissas são únicas, porquanto não há 

espaço para interpretações diferentes a respeito de um mesmo dado científico, 

considerado proposição verdadeira, incontestável e imutável no tempo. Da 

verificação das proposições e das possibilidades de prova é que emerge a idéia de 

que os postulados estão de acordo com os fatos, resultando daí o acordo inevitável. 

Para DESCARTES, “desacordo é sinal de erro, pois quando dois homens formulam 

um juízo contrário sobre a mesma coisa, um dos dois se engana”221. Nessa 

perspectiva, ele faz da evidência a marca da razão e considera como falso tudo o 

que for apenas verossímil.   Afirma ele que se um deles tivesse visão nítida sobre a 

coisa, poderia expô-la ao adversário, acabando por forçar sua convicção.  

 PERELMAN222 explica que nos moldes da racionalidade lógico-dedutiva, a 

subsunção implica apreciar-se como da generalidade de um dever-ser, de suas 

implicações gerais, são obtidas as proposições concretas desse dever-ser. Ultimar 

essa operação é aplicar o direito cuja mecânica é fundada em um silogismo: a 

premissa maior é o texto normativo geral; a premissa menor são os pressupostos de 

fato e, a conseqüência, a própria sentença jurídica, que é objeto do discurso jurídico-

                                                                                                                                                         
a Revolução Francesa, em 1789, chegando à revolução Industrial  no século XIX, com grande 

repercussão nas relações jurídicas privadas , com progresso da filosofia e da ciência,  de que são 

notáveis  expressões  o racionalismo  e o individualismo. Sob o paradigma da modernidade, o 

racionalismo no direito exprime-se na doutrina do direito  natural (jusracionalismo), em que a 

concepção do direito passa a ser a de um  sistema dotado de método dedutivo específico, construído 

a partir de conceitos gerais. Em conseqüência, há o processo de codificação do direito civil, que se 

liberta da submissão do direito romano  e abre caminho para a construção do sistema que ainda hoje 

domina os códigos”. (Direito civil... , p. 117-119.) 

 221 DESCARTES, Discurso do ..., p. 205. 

222 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 2. 
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decisório. São consideradas racionais as demonstrações que, a partir de idéias 

claras e distintas propaguem, com a ajuda de provas apodíticas, a evidência dos 

axiomas a todos os teoremas223.  

 
 
 

Como este processo de investigação resulta da relação entre sujeito 

cognoscente e o objeto cognoscível, o ato de decidir é um ato de conhecer que 

implica adesão dos envolvidos e associação de uma lógica específica de valores. 

Entretanto, sob a influência dessa racionalidade sobre o pensamento jurídico- 

processual, ainda nos tempos atuais, encontram-se manuais onde a sentença 

judicial dá-se por meio de um discurso em que o real é apresentado silogisticamente. 

Todavia, a natureza silogística da sentença judicial não representa garantia de 

acesso ao real ou verdade material de uma realidade.  A concepção racional 

cartesiana no discurso jurídico não demonstra a veracidade de alguns fatos sem a 

associação a uma lógica específica para valores224. 

Tornar o discurso decisório fruto de uma operação dedutiva  empobrece-o e 

não o revela em sua complexidade sócio-cultural. Isso porque se considera como 

premissa maior a norma geral, princípio ético vinculante para o comportamento que 

deve respeitar a justiça; a premissa menor como a  determinação se a ação é justa 

ou injusta na descrição do caso conflitivo,   e a conclusão, como o ato decisório 

strictu sensu225.  

                                                 
223 Ibid., p. 15. “Axiomas são as expressões sem prova consideradas válidas em seu 

sistema”.    
224 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 15. 
225 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 312. 
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A conseqüência da crença de que a racionalidade dedutiva seria o modo de 

pensar o discurso e chegar-se à decisão judicial foi o abandono da tradição 

aristotélica de admitir racionalidade ética, uma razão prática aplicável a todos os 

campos da ação humana. A racionalidade dedutiva não permite uma solução ética 

para problemas que envolvam um juízo de valor, visto que este sempre será 

controvertido. Para um geômetra, não se pode provar racionalmente que uma 

determinada atitude é mais justa do que outra. Por sua vez, a contemporaneidade 

exige um sistema de pensamento que não se contente com provas obtidas 

necessariamente por meio de premissas absolutamente verdadeiras e 

universalmente válidas, como quer o método científico característico das ciências 

naturais. 

O professor LUDWIG, ao tratar da teoria do discurso e do sentido da 

questão entre factibilidade  e validade ressalta que “o lugar intranscendível de toda 

fundamentação de validade é a linguagem”, ou seja, a razão prática deve tornar-se 

razão comunicativa226. Sustenta ele que há vários atos de fala e que todos eles 

compreendem a ação comunicativa. E, mais, que em todo ato de fala dirigido à 

compreensão mútua, o falante constrói uma pretensão de validade, ou seja, 

pretende que o dito por ele seja válido num sentido amplo, havendo assentimento 

potencial de todos os destinatários. 

 

3.2  A RECUSA DA CONCEPÇÃO DO DISCURSO JURÍDICO DECISÓRIO  COMO 

OBRA DE MERA SUBSUNÇÃO 

                                                 
226 Celso Luiz Ludwig, da Universidade Federal do Paraná. Quando ele retoma a exposição 

feita por ocasião do curso de Extensão sobre a escola de Frankfurt no Direito realizado na UFPR em 

1997, “Razão comunicativa e direito em Habermas”. 
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Ao propugnar por uma lógica jurídica, ATIENZA afirma que ela se apresenta 

como uma “argumentação que depende da maneira como legisladores e juízes 

concebem sua missão e da idéia que eles fazem do Direito e do seu funcionamento 

na sociedade”227.  Na subsunção ocorre o enquadramento de um caso individual à 

hipótese ou tipo legal, e não diretamente do enquadramento de um grupo de casos 

ou uma espécie de casos. Desta forma, diante de uma decisão, em que se supõe 

sempre a possibilidade de decidir de várias formas, a passagem das premissas para 

a conclusão não pode ser necessária como no silogismo. Parte-se do pressuposto 

que o Direito existe para realizar-se e, em sendo esta realização um processo 

técnico de aplicação da norma adequada ao problema concreto, para buscar-se  a 

certeza jurídica  e evitar-se a manutenção do dogmatismo  jurídico, outras premissas 

são exigidas  daquele que tem a função jurisdicional num Estado Democrático de 

Direito.  

Partindo do pressuposto que a apreensão do real não é um dado pronto e 

acabado como querem os defensores da tendência positivista, cuja lógica trabalha 

com enunciados prévios e gerais, constata-se que o juiz do discurso decisório 

depende da atualização dos processos lingüísticos sobre o conhecimento humano. 

Ele não deve só percorrer o caminho de apreensão do real com o conhecimento 

prévio de que esta apreensão faz parte de uma razão histórica, cuja tessitura é 

formada das condições materiais de existência humana. Sua capacidade em 

determinar as propriedades do objeto precisa corresponder a uma modalidade de 

                                                 
227 ATIENZA, As razões do... , p. 75. 
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racionalidade possível em dada circunstância temporal228. É a racionalidade retórico-

dialética, que, ao enfrentar o problema no caso concreto, apresenta o discurso da 

decisão numa perspectiva argumentativa, apelando para outras lógicas, em que a 

razoabilidade, a dialogicidade ou  operacionalidade  ocupam lugar de destaque229. 

O problema que se vislumbra é a adesão das partes ao que o juiz diz no 

curso da decisão e que deve provar que sua ação é justa ou injusta. Desde a 

Antiguidade Clássica, já se verificava que, no raciocínio silogístico, não é difícil 

identificar a premissa maior.230 Entretanto, é muito difícil justificar  e  aceitar que o 

conflito descrito na premissa menor constitua um caso particular contido na 

generalidade da premissa maior.  Desta forma, aceitar apenas que a justiça deve ser 

feita não leva, por si só, à premissa de que determinada ação é injusta, e deve ser, 

portanto, rejeitada.     

 Levando em conta que as premissas do raciocínio jurídico não são 

propriamente dadas, mas escolhidas, longe está o raciocínio lógico-formal de 

qualquer raciocínio de fundo problematizante, em harmonia com o discurso dialético- 

que trabalha com projeções argumentativas, tendo como referencial as opiniões e 

pontos de vista aceitos por um dado auditório. A alternativa verdade–falsidade 

visada pela discussão-com altera-se em virtude do problema da decidibilidade, 

apresentando-se por meio de questionamento zetético e dogmático, como: 

possibilita a decisão–não possibilita  a decisão. Diferentemente, tendo em vista que 

                                                 
228 PERELMAN, Retóricas , p. 7. 
229 COELHO, F. U. Roteiro de lógica jurídica . 3. ed. São Paulo: Editora Max Limonad, 

1997. p. 100.   
230 ARISTÓTELES, Arte retórica e ..., p.35 
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o objetivo do discurso é convencer a outra parte, conquistar-lhe o assentimento, na 

discussão-contra, toda a argumentação visa ao convencimento da outra parte231. 

 

3.3  DA TRADIÇÃO GREGA DA RETÓRICA   À  NOVA RETÓRICA DE PERELMAN   

 

Ao abandonar a tradição aristotélica de admitir uma razão prática, apta a ser 

aplicada a todos os campos da ação humana, ao limitar o papel da lógica, do 

método científico e da razão à solução de problemas de fundo apenas teórico, a 

tradição positivista jurídica rejeita a possibilidade de solução racional para problemas 

que envolvam conseqüências avaliadas segundo os valores vigentes. Como se viu 

anteriormente, a partir desse raciocínio não se pode determinar que uma decisão é 

mais justa que a outra232. 

Durante toda a Antiguidade clássica, a retórica foi a base da educação da 

juventude porque os gregos viam nela algo mais que uma simples exploração da 

aparência.  

Quando também a filosofia da linguagem e a filosofia dos valores alcançam 

status de objetos merecedores de estudos, PERELMAN233 se interessa pela criação 

de uma lógica dos juízos de valor e inicia seus estudos para reabilitar a retórica 

clássica, criando sua Nova Retórica.  

Até chegar ao seu ressurgimento, a retórica tem uma trajetória irregular. 

Surge no século V a.C., na Magna Grécia, relacionada diretamente com o 
                                                 

231 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 76. 
232 Segundo Anita NOVINSKY: “Desde a Idade Média, houve tentativas infrutíferas de 

ressurgimentos da retórica, pois não lhe recuperaram a dignidade intelectual. Continuava a ser 

encarada como simples prática mundana  de artifícios estilísticos”.  (A inquisição . 2. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1983. p. 58.) 
233 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 2. 
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surgimento da polis, quando as relações sociais se alteraram após a consolidação 

da democracia ateniense. Como os assuntos eram democraticamente submetidos 

ao voto popular nas assembléias, as habilidades em raciocinar, falar e argumentar 

corretamente tornavam-se imprescindíveis.  

Em conseqüência, surgem os sofistas, pensadores-professores com 

métodos e propósitos de grande reputação para a formação de bons cidadãos 

atenienses.  

Todavia, a partir do posicionamento fundamentadamente crítico de Platão234, 

a retórica passa a ter conotação pejorativa235. É identificada com a manipulação de 

técnicas argumentativas capazes de subverter a verdade e de produzir apenas 

persuasão. Preocupa-se com a crença (doxa) e introduz a noção de oposição entre 

crença e saber (episteme)236. 

Depois de resistir aos enormes ataques daqueles que eram adversários da 

elegância da linguagem e travavam lutas em nome de um monismo de valores que 

transformava os problemas de valores em problemas de verdade, a retórica 

aristotélica perde espaço até que volta a ser incorporada pela tradição medieval. Em 

conseqüência da vida monástica, da preocupação com a verdade advinda dos 

raciocínios analíticos, ela processa apenas uma distorção do pensamento formal237. 

                                                 
234 NOVINSKY, A inquisição , p. 58. 
235 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 2. 
236 Ibid., p. 2:”Dentre as várias acepções da palavra retórica, a que diz respeito a este 

estudo é seu sentido estrito, em que ela é uma modalidade discursiva geral e o que predomina  não é 

seu  conteúdo, mas sim, sua forma, como a gramática e a dialética. Refere-se à  faculdade de ver 

teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar persuasão. Retórica  vem do grego  

rhetoriké, que significa arte da retórica  e traz em seu bojo o substantivo téchne. Em sentido lato, 

consiste na  arte da eloqüência’ em qualquer tipo de discurso”. 
237 NOVINSKY, op. cit., p. 59. 
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WOLKMER238 faz menção à relação que há entre a retórica na modernidade 

clássica e o discurso a partir do século XVIII, quando a retórica tornou-se um 

ornamento sem conteúdo na Grécia clássica. Nessa ocasião, o conteúdo inteligível 

subordina-se à forma e evidencia-se pouca distinção entre retórica e poética.  A 

normatividade retórica não é mais cogitada em termos de eficácia lingüística, mas de 

estética sociocultural.  

Em meio à insurreição de filósofos, inicia-se rebelião contra o dogmatismo 

cristão imposto à filosofia e algo mais do que a verdade revelada é buscado. É 

quando o discurso volta a fazer parte da construção do conhecimento e a lógica 

começa a se inscrever como autônoma perante o ensino cristão. A partir daí, ao 

ministrar um conteúdo, o mestre começa a lançar primeiro a indagação para depois 

refutá-la. Tomás de Aquino, preocupado em conciliar Aristóteles com as verdades 

cristãs, desenvolve um processo dialogal que implica um compartilhamento de 

propostas teóricas a partir da formulação de uma tese e depois uma antítese239. 

Ressalta PERELMAN240 que, na ótica kantiana, a tese e a antítese são submetidas 

ao tribunal da razão, que julga tanto o dogmatismo  como o cepticismo sob um ponto 

de vista crítico, na medida em que um argumento necessita de um respaldo que lhe 

dê validade.   

                                                 
238 WOLKMER, Fundamentos de ..., p. 364. 
239 PERELMAN, Retóricas , p. 88. 
240 Ibid., p. 9. Segundo PERELMAN: “com Immanuel Kant ( 1724-1804), as variações do 

modo pelo qual a mente busca resolver os vários problemas metafísicos, éticos ou teleológicos já se 

destacam. Surgem os imperativos categóricos, capazes de mostrar os meios pelos quais a  razão se 

estrutura. Para ele, o homem deve agir de modo que seu comportamento individual signifique uma lei 

universal, traduzindo, desta forma, a verdade moral inscrita nos homens. O respaldo pode ser 

expresso por meio de um enunciado categórico,  mas a garantia é expressa por meio de um 

enunciado  hipotético”. 
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A partir de meados do século XX, quando a filosofia da linguagem e a 

filosofia dos valores alcançam status de objetos merecedores de estudos, VIEHWEG 

e PERELMAN surgem como precursores no destaque da importância da volta da 

dimensão retórica no tratamento metodológico do direito. Apesar de ambos 

compartilharem a posição de fundadores da Nova Retórica e de Tópica e 

jurisprudência 241 ser tida como o epicentro de parte das transformações ocorridas 

na metodologia jurídica alemã depois de 1953, é o Tratado de Argumentação: A 

Nova Retórica, publicada em 1958, a obra que faz irromper nova perspectiva 

metodológica na contemporaneidade242. Ao criar a Nova Retórica, ele reabilita a 

retórica clássica, dá fôlego ao rompimento com a tradição discursiva nos moldes 

cartesiano-positivistas. Começa, desta forma, a emergir um paradigma pós-

positivista, dando margem para a busca de uma racionalidade da linguagem, que 

visa encontrar um entendimento mútuo sobre o que se enuncia, inicialmente definida 

por HABERMAS ao elaborar sua racionalidade comunicativa243. 

Para VIEHWEG244, a proposta é buscar solução para as insuficiências  

jurídicas   numa ordem de valores humanitários universais  capaz de romper os 

limites impostos pelo ordenamento jurídico. Ele retoma a discussão sobre a tópica 

                                                 
241 VIEHWEG, Tópica e... , p. 20. 
242 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 2. 
243 Para J. HABERMAS: “o sentido das normas sociais, que são reforçadas por sanções, 

objetiva-se na comunicação lingüística cotidiana. Enquanto a realidade das regras técnicas depende 

da validade de enunciados empiricamente verdadeiros ou analiticamente corretos, a validade das 

normas sociais só depende do acordo acerca de intenções  e só é assegurada pelo conhecimento 

geral das obrigações”.  (Consciência moral e... , p. 57-58.) 
244 Segundo T.VIEHWEG: “A base conceitual da Teoria Geral do Direito era considerada 

fundamental ao princípio da completude da Ordem Jurídica. De acordo com o normativismo 

kelseniano, o que importa é que o Direito se baste, uma vez que a auto-integração mediante 

processo autônomo, lógico-sistemático, fundamentado em princípios gerais, evitaria a influência de 

elementos externos descaracterizadores do Direito” ( Tópica e... , p. 20). 
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aristotélica, em sua tentativa de diferençar apoditicidade de dialética245 e questiona o 

modelo normativista kelseniano, sistemático, calcado no silogismo hipotético-

dedutivo, que abstrai qualquer elemento valorativo do seu campo de atuação. 

Pretende ele complementar o direito ao buscar, na razão prática, na phronésis, o 

alicerce valorativo da decisão judicial, sem o excessivo apego à moldura trazida pela  

norma geral, vazia de conteúdo ético elaborada pela autoridade competente246. 

 

3.4 ASPECTOS RELEVANTES DA TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO DE PERELMAN 

 

DESCARTES fundamentava sua teoria na crença do pensamento linear 

estabelecido pelo more geométrico, o raciocínio dado pelo método das certezas 

aritméticas por meio do qual, “havendo  apenas uma verdade de cada coisa, quem  

quer que a encontre sabe dela tudo o que se pode saber”247. Método este que 

ensina a seguir a verdadeira ordem e a enumerar exatamente todas as 

circunstâncias do que se procura e contém tudo o que dá certeza às regras de 

aritmética. Modelo proposto aos filósofos que desejavam construir um sistema de 

pensamento com a dignidade de uma ciência racional, que não contentasse com 

opiniões mais ou menos verossímeis. Modelo que elaborasse um sistema de 

proposições necessárias, que se impusesse a todos os seres racionais e, sobre os 

quais o acordo fosse inevitável. Por isso o desacordo seria sinal de erro, pois há 

                                                 
245 Segundo ARISTÓTELES: “o raciocínio dialético é aquele cujas hipóteses iniciais são 

racionais, ou seja, aceitas pelo senso comum, pela grande maioria dos homens ou pelo menos pelos 

mais sensatos dentre eles”. (Arte retórica e ...,  p.  28) 
246 CAMARGO, Hermenêutica e... , p. 84. 
247 DESCARTES, Discurso do... , p. 23. 
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uma única verdade de cada coisa e pode-se chegar a ela, a partir da observação da 

ordem necessária para deduzi-la.    

A verificação de resultados tanto pode ser analítica, quanto sintética.   Diz-se 

que uma verdade é analiticamente verificável quando ela, ou é evidente, ou pode ser 

reconduzida, por inferência, a uma verdade evidente, ou a um pressuposto admitido 

como certo ou válido.  De acordo com REALE: “uma verdade se diz evidente quando 

ela manifesta a sua certeza no ato mesmo de ser enunciada, sendo como tal 

recebida, sem contestação, pelo espírito, graças ao que pode-se denominar ‘intuição 

intelectual’”248. Neste caso, não há necessidade de  qualquer prova. Assim, quando 

se diz que o todo é maior que a parte, enuncia-se uma verdade que se opõe, por si 

mesma, num ato de imediata apreensão espiritual. 

Contrariando o raciocínio da lógica cartesiana, PERELMAN reafirma que 

“quando dois homens formulam sobre a mesma coisa um juízo contrário, não é certo 

que um dos dois se engana”249. Nessa dimensão, não se busca a verdade, pois 

nenhum deles a possui, pois se um tivesse dela uma visão clara e nítida poderia 

expô-la  a seu adversário, de tal modo que ela acabaria por forçar sua convicção. 

Pode-se, então concluir que, nem a lógica formal, apregoada desde os 

primórdios da Grécia clássica, nem a pretensão do paradigma da modernidade de 

interpretação sistemática oriunda de conceitos previamente concebidos a partir de 

método axiomático-dedutivo, nem a magistral filosofia poética de Drummond250 

solucionam sozinhas a questão da forma de descortinar os fatos concretos num 

conflito jurídico  e chegar ao possível  sob o aspecto da justiça  pela aplicação do 

                                                 
248 REALE, M. Filosofia do direito . São Paulo: Saraiva, 1996. p. 81. 
249 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 2. 
250 ANDRADE, Verdade , p. 22. 
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direito. Tampouco que o paradigma positivista, de matriz kelseniana, que parte da 

norma dada e sistematicamente organizada, para daí deduzir uma solução 

logicamente correta, é suficiente para explicar os fundamentos da ordem jurídica 

contemporânea, nem para os anseios de uma  democracia  constitucional em que se 

procura dar força vinculante aos  princípios  na tentativa de  garantir   uma sentença 

que seja a prevalente . 

Enquanto racionalidade, a natureza normativa do direito não pode realizar-se 

apenas no plano da contemplação intelectiva ou empírica. Deve realizar-se na 

delimitação das condutas juridicamente aceitáveis e na tomada de decisões acerca 

das relações concretas, o que implica escolhas e convencimento. Requer um 

complexo processo no qual a racionalidade não pode ser confinada aos padrões da 

lógica analítica, nem presa à mera observação sensível, Manifesta-se, antes, através 

de sucessivas conexões e ponderações que dão sentido próprio ao mundo jurídico.  

Para PERELMAN251, a resposta é encontrada na argumentação, quando o 

sujeito pode ser interpelado em suas propostas. A diferença aristotélica entre 

raciocínios analíticos ou lógico-formais e raciocínios dialéticos ou retóricos torna-se o 

ponto de partida para a Nova Retórica. O raciocínio analítico move-se num sentido 

necessário: se a premissa maior é válida, e também válida a premissa menor, sendo  

inexorável a conclusão.  Um exemplo claro dá-se num casamento contraído sem as 

formalidades legais, considerado inexistente pelas leis civis. Pela lógica formal, atos 

inexistentes não existem e, por isso, não podem produzir efeitos, pois o que não 

existe não pode, necessariamente, produzir efeitos.   

A procura por uma racionalidade ética levou Perelman à elaboração de uma 

racionalidade específica para os juízos de valor, capaz de fornecer critérios 
                                                 

251 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 2. 
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universais para a aferição de valores embutidos na sociedade. Ao conjunto de obras 

que se opõem à lógica formal como instrumento de análise do raciocínio jurídico dá–

se o nome genérico de Teoria da Argumentação252. 

Entretanto, sob a batuta da Teoria da Argumentação, o raciocínio retórico-

dialético, não se move apenas num sentido necessário, mas apenas plausível. Para 

o mesmo exemplo dado acima, chegar-se-ia a outra conclusão, o que abre outras 

possibilidades de solução para o caso concreto, a partir de princípios normativos que 

integram o ordenamento jurídico253. Mesmo o casamento inexistente poderia 

produzir efeitos em relação ao cônjuge de boa-fé, com fundamento no princípio da 

boa-fé e no da aparência. 

Num discurso fundamentado apenas na racionalidade lógico-dedutiva, o 

ponto de partida são algumas verdades axiomas)  para chegar-se à demonstração 

de outras verdades  (teoremas)254. O acordo é conseqüência lógica de proposição 

verdadeira, pois a evidência é a força lógica que deve gerar a adesão às provas, que  

devem ser universais e incontestavelmente  aceitas, por isso são impessoais. A 

linguagem utilizada deve ser inequívoca, sem possibilidade de interpretações 

variadas, pois a verdade ou falsidade da proposição  é resultante dela. 

De acordo com a Teoria da Argumentação de Perelman, desde seu ponto de 

partida até o fim, o discurso argumentativo tem uma linguagem que é comum, 

análoga, sujeita a ambigüidades. É argumentativo porquanto trata do que é 

presumidamente admitido por um auditório, compreendido este como o conjunto 

                                                 
252 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 2. 
253 PERELMAN, Retóricas , p. 7. 
254 DESCARTES, Discurso do... , p. 26. 
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daqueles que o orador quer influenciar por meio do seu discurso. Daí, o raciocínio 

retórico-dialético retomar a noção de acordo do auditório255. 

Numa situação em que o debate não é a verdade das proposições, mas sim 

os valores mais importantes numa decisão, o conhecimento do auditório é essencial: 

“o auditório é o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua 

argumentação”256. O conhecimento daqueles que se pretende conquistar é, portanto, 

condição prévia de argumentação eficaz, aqui entendida como a que concebe o 

auditório presumido tão próximo quanto o possível da realidade. A natureza do 

auditório a que os argumentos são submetidos com sucesso é que determina tanto o 

aspecto das argumentações quanto o caráter, o alcance que lhes serão atribuídos, 

ou seja, a natureza convincente da argumentação. Nesta tarefa de convencimento 

em que o orador se propõe a atingir diferentes finalidades é que os diversos tipos de 

discursos são empreendidos.  No deliberativo, aconselhando o útil, o melhor; no 

judiciário, pleiteando o justo; no epidítico, ocupando-se apenas do que é belo ou 

feio, do elogio ou da censura.  

A classificação perelmaniana dos auditórios engloba: o universal, quando é 

constituído por homens adultos e normais; o particular, quando é formado no 

diálogo, unicamente pelo interlocutor a quem se dirige; e aquele que é constituído 

pelo próprio sujeito, quando ele delibera ou figura as razões de seus atos257.  

A racionalidade jurídico-discursiva moderna concentra-se principalmente na 

idéia da adesão do auditório universal por meio do objeto dos acordos que podem 

servir de premissas. Diferentes tipos de acordo desempenham diferentes papéis no 

                                                 
255 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 22. 
256 Ibid., p. 54. 
257 Ibid., p. 22, passim. 
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processo discursivo argumentativo, tendo em vista ser sempre mais complexo, 

embora cada tipo de auditório admita apenas um determinado número de objetos 

pertencentes a cada tipo: “o acordo de um auditório universal não é uma questão de 

fato, mas de direito”258, a qual deve convencer  o leitor do caráter coercivo das 

razões formadas, de sua evidência, de sua validade intemporal, absoluta, 

independente das contingências locais ou históricas. 

Para caracterizar os acordos do auditório em sua teoria, PERELMAN259 

apresenta a categoria relativa ao real, que comporta os fatos, as verdades e as 

presunções, e ensina a diferença relativa ao preferível, que contém os valores, as 

hierarquias e os lugares do preferível. 

Quanto a fatos, eles são tudo aquilo que o auditório consensua como tal. 

Eles são designação para objeto de acordo preciso, limitado e deles podem-se 

postular um acordo universal, não controverso. Contudo, fatos assim designados 

podem perder este estatuto privilegiado quando um auditório mais amplo puder 

levantar dúvidas sobre eles, como se vê no exemplo que segue: Ronaldo, o 

fenômeno, é o jogador de todos os brasileiros. O fato de Ronaldo ter sido consenso 

até certo ponto do torneio da Copa do Mundo em 2006 (jogo com o Japão, em julho 

de 2006, foi resultado da circunstância de as sondagens mostrarem o que o 

auditório universal constituído pelos brasileiros tinha como consenso sobre esse 

fato). Logo após, no próximo jogo, como possibilidade de contestação, pôs-se em 

causa o enunciado ‘todos os brasileiros’. Todavia, mesmo assim, as sondagens de 

opinião podem fornecer um instrumento de verificação. Pode-se concluir, portanto, 

que a seleção dos fatos condicionam a partida da argumentação, pois eles tornam 

                                                 
258 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 35. 
259 Ibid., p. 118, passim. 
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presente objeções que podem condicionar o espírito do auditório a aderir a tese 

apresentada260. 

Afirma o autor da Nova Retórica, que a argumentação será melhor quando 

fundamentadamente melhor se conhece o auditório e quanto maior o número de 

acordos prévios que se tiver à disposição. Ressalta ele, como uma das práticas que 

levam a uma argumentação ineficaz, a petição de princípio, que consiste em supor 

admitida uma tese que se desejaria fazer admitir pelo auditório261. 

Quanto a verdades, elas são um sistema mais complexo, relativo a ligações 

entre fatos, concebendo-se a relação entre eles de tal forma que o enunciado de um 

fato seja verdade e que toda verdade enuncie um fato. Uma verdade é considerada 

verdade porque sobre ela o auditório está previamente de acordo. Pode enunciar-se 

sobre um acontecimento que também recolha o consenso do auditório. Todavia, 

como essas relações caracterizam concepções de diferentes auditórios, como ponto 

de partida da argumentação, em vez de serem admitidas como um vínculo certo, a 

relação entre fato e verdade é encarada apenas como provável262. 

Quanto a presunções, elas podem ser impostas a auditórios ligados por 

convenções, surgindo em enunciados cuja verossimilhança não deriva de um cálculo 

aplicado a dados de fato. Dentro do que o auditório aceita como real, nem tudo são 

verdades ou fatos, pois há as presunções da normalidade. PERELMAN263 

exemplifica algumas presunções: a de que a qualidade de um ato manifesta a da 

pessoa que o praticou, a da credulidade natural, que acolhe como verdadeiro aquilo 

                                                 
260 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 76. 
261 Ibid., p. 240. 
262 Ibid., p. 94. 
263 Ibid., p. 79. 
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que é dito e que é admitido enquanto não se tenha motivo para desconfiar, e a que 

se refere ao caráter sensato de toda ação humana. 

Na relação de objetos preferíveis, os valores são objetos de acordos em 

tornos dos quais se pretende apenas a adesão de grupos particulares. Além dos 

valores abstratos, que não levam em consideração pessoas, fornecendo apenas 

critérios identificadores da ordem estabelecida, há os que são considerados 

concretos, por se vincularem a um ente vivo ou a um grupo determinado. Um mesmo 

enunciado, conforme o lugar que ocupa no discurso, conforme o que enuncia, o que 

refuta, o que corrige, pode ser compreendido como referente ao que comumente se 

considera ou que se considera valor. Desta forma, alguns valores podem ser 

tratados como fatos ou verdades. 

A utilização dos valores estabelece hierarquias determinadas pelos próprios 

valores. Para o entendimento das hierarquias, PERELMAN264 ensina que, pelo fato 

de os valores serem vinculados entre si, esse vínculo é, com freqüência, fundamento 

de sua subordinação. Ele exemplifica: “quando o valor que é fim é julgado superior 

ao que é meio, o valor que é causa, superior ao que é efeito”265. Desta forma, ele 

justifica a necessidade das hierarquias pela presença de valores. Uma maior 

valorização da realidade humana estabelece hierarquia que a coloca acima de todos 

os demais. Na estrutura de uma argumentação elas são mais importantes do que os 

próprios valores. Elas se fundamentam na quantidade maior ou menor de alguma 

coisa, na preferência dada a certos valores, cujo grau superior é caracterizado por 

uma maior quantidade de certo caráter. 

                                                 
264 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 91. 
265 Ibid., p. 92. 
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Quanto aos lugares-comuns, eles são a aplicação dos lugares-comuns a 

partir do sentido aristotélico, considerados como depósitos de argumentos,  “rubricas  

nas quais se podem classificar os argumentos”266. Apenas as premissas de ordem 

geral que permitem fundar valores e hierarquias é que são lugares. Eles são o tipo 

de argumento aos quais o orador pode ter assegurado o acordo do auditório, já 

anteriormente estabelecido. Por isso, eles têm função predominante nas premissas 

da argumentação Assim, quando um acordo é constatado, pode-se presumir que é 

fundado sobre lugares mais gerais aceitos pelos interlocutores, os quais são 

identificados como: lugares da essência – em que a essência do ser humano tem 

primazia em relação às diferenças de raças, lugares da ordem – em que a ordem 

anterior tem preferência em relação ao posterior, lugares da existência – em que a 

existência tem prevalência sobre o possível, e lugares da quantidade  e  da 

qualidade, que serão tratados adiante. 

O ponto de partida do orador para a obtenção dessa adesão é o 

desdobramento do conceito de acordo em acordos prévios, aceitos pelo auditório 

antes do discurso. Tais como os valores constitucionais de cidadania e da dignidade 

da pessoa humana, os acordos prévios são proposições que já são aceitas pelo 

auditório de forma incontroversa. Eles são imprescindíveis para o discurso 

argumentativo na medida em que contribuem para maior eficácia. Em virtude disso, 

o orador busca transferir aquela adesão aos acordos prévios  para a tese que agora 

ele apresenta.  Nessa perspectiva, o acordo do auditório tem por objeto tanto o 

                                                 
266 Comenta PERELMAN e OLBRECHTS –TYTECA que: “a Retórica clássica estuda 

espécies de lugares que podem servir de premissa para silogismos dialéticos ou retóricos e os 

classifica  em lugares de acidente, do gênero, do próprio, da definição, da identidade”. (PERELMAN; 

OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 94.) 
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conteúdo das premissas explícitas, as ligações utilizadas, quanto  a forma de  servir-

se dessas ligações267. 

Ressalta o criador da Nova Retórica268 que, para o enfrentamento de 

possíveis críticas de quaisquer interlocutores, busca-se maior poder de 

racionalidade, com o objetivo de alcançar a objetividade e a universalidade das 

teses apresentadas. Sua concepção de auditório universal pressupõe que o 

pensamento produz o seu máximo, numa tentativa de constante superação. Desta 

forma, consagra a dimensão intersubjetiva da busca da verdade, especialmente 

onde não cabe a evidência e a demonstração. 

Além da noção de acordo e auditório, PERELMAN269 afirma que o estudo da 

argumentação requer levar em conta não só a seleção dos dados, mas também o 

significados que se escolheu atribuir-lhes e o modo como são interpretados.  Eles 

constituem, na prática argumentativa, elementos sobre os quais parece existir um 

acordo considerado, pelo menos de modo convencional, unívoco e fora de 

discussão, porquanto “um mesmo processo pode ser descrito, na verdade, como o 

fato de apertar um parafuso, de montar um veículo, de ganhar a vida...”270  Também, 

de outra forma, pode ser considerado  em si, circunscrito tanto quanto possível, 

analisado por seu aspecto mais contingente e isolado  da situação e pode ser 

interpretado como símbolo, como meio , como precedente, como ponto de referência 

numa direção.   

                                                 
267 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 73, passim. 
268 PERELMAN, Retóricas , p. 7.        
269 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, op cit., p. 136. 
270 Ibid., p. 137. 
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A interpretação como signo271 ou como indício gera problemas na medida 

em que “essas duas espécies de interpretação muitas vezes estejam 

inextricavelmente enredadas”272. O ato de fechar uma janela pode ser, conforme a 

interpretação, signo convencionado ou indício de que alguém está com frio.O 

comando “saiam!” tanto pode ser interpretado como um convite de alguém, como 

também como um indício de cólera de quem diz.       

Não se pode mais considerar um erro de interpretação como um acidente 

evitável. Ele é próprio da condição da linguagem. No caso de haver escolha entre 

significados que não pareçam formar um todo com o que interpretam, a esses dados  

será oposta, de modo consciente, a interpretação  deles mesmos. É quando 

interpretações incompatíveis fazem o intérprete hesitar sobre a maneira de conceber 

o dado que o problema da interpretação coloca-se com força. Nessas circunstâncias, 

passa-se para o último plano quando uma das interpretações parece ser a mais 

adequada, pois ela fica presente na consciência. Ao auditório não interessa a 

multiplicidade de interpretações àquilo que é dado, mas sim a sua eficácia. O que se 

conclui, portanto, é que a forma por meio do qual os dados são apresentados não se 

destina apenas a produzir efeitos argumentativos referentes ao objeto do discurso, 

pois “pode também oferecer um conjunto de características relativas à comunhão 

com o auditório”273. 

                                                 
271 Segundo PERELMAN e OLBRECHTS –TYTECA: “Signos  são todos os fenômenos 

suscetíveis de evocar outro fenômeno, na medida em que são utilizados num ato de comunicação, 

com vistas a essa evocação. É a intenção que os caracteriza. Em contrapartida, indícios permitem  

evocar outros fenômenos  de forma objetiva, independentemente de qualquer intencionalidade”.  

(Ibid., p. 139.) 
272 Id. 
273 Ibid., p. 185. 
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O que se conclui é que a forma pela qual os dados são apresentados não se 

destina apenas a produzir efeitos argumentativos referentes ao objeto do discurso, 

pois “pode também oferecer um conjunto de características relativas à comunhão 

com o auditório”274. 

Partindo do pressuposto que “o discurso é um ato que, como todo ato, pode 

ser objeto da parte do ouvinte”275, na argumentação este ato visa a adesão do 

auditório a certas teses. Enquanto o orador argumenta, o auditório tende também a 

argumentar espontaneamente sobre  esse discurso, porquanto o será o próprio 

auditório que determinará o crédito que lhe deve dar. Ele também se torna autor de 

novos argumentos, os quais intervirão no resultado final da argumentação.   

 

3.5  CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MODOS BÁSICOS DE RACIOCÍNIO E O 

DIREITO 

 

Desde a Antiguidade clássica, tem-se ensinado que os dois modos básicos 

de raciocinar não se excluem mutuamente, nem se contrapõem276.  Os dois modos 

de raciocinar dão-se ou por demonstração analítica, que corresponde às 

descobertas científicas e matemáticas, demonstráveis pela experiência e pela lógica, 

ou por argumentação dialética, que se refere às relações humanas compostas 

contraditoriamente, como é próprio da vida em sociedade. O primeiro, sobre cujo 

estudo alicerça-se toda a lógica formal, traduz-se numa demonstração fundada  em 

proposições evidentes, aquelas que por si mesmas garantem a própria certeza  e  

                                                 
274 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 245. 
275 Ibid., p. 258.  
276 ARISTÓTELES. Organon : 5º cap. p. 1. Tratado. Tradução e notas de Pinharanda 

Gomes. Lisboa: Guimarães Editores, 1996, p. 42 ( Coleção Filosofia e Ensaios).  
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conduzem o pensamento à conclusão verdadeira. O segundo, representando uma 

forma diferente de racionar, expressa-se por meio de um argumento sobre 

enunciados prováveis – aqueles que enunciam opiniões aceitas por todos; 

enunciados dos quais se poderiam extrair conclusões apenas verossímeis277.  

Para ARISTÓTELES278, a retórica é a arte das provas cuja ligação deve-se 

dar em relação à realidade, ao concreto ou ao verossímil. Em sua essência, é um 

processo que envolve cinco operações: 1. inventio ( invenção), que é a fase do  

“encontrar o que dizer”, a que utiliza o pensamento na procura de argumentos 

adequados ao exame de uma causa. É fase argumentativa. 2 . dispositio 

(disposição), que é a fase do “colocar em ordem o que se encontrou”, a que dispõe 

os argumentos  disponíveis em ordem, deixando o argumento decisivo para o fim. É 

a fase textual. 3. elocutio (ilocução), que é a fase do “acrescentar o ornamento das 

palavras, das figuras”, a que coloca os pensamentos em palavras.  É a fase 

lingüística.  4. actio (ação), que é a fase do “representar o discurso como um ator: 

gestos  e dicção”, a que aproxima o trabalho do orador ao de um artista. É a fase da 

ação discursiva. 5. memória (memorização), que é a fase do “recorrer à memória”,  o 

que permite a recapitulação de pontos essenciais.   

Em vista disso, muito se tem discutido para saber se a Ciência do direito 

deve ser uma ciência indutiva ou dedutiva. O método indutivo  caracteriza-se por ser 

um processo de raciocínio que se desenvolve a partir de fatos particulares, até 

atingir uma conclusão de ordem geral, mediante a qual se possa explicar o que há 

de constante ou comum nos fatos observados e em outros da mesma natureza. Não 

                                                 
277 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 2. 
278 Segundo ARISTÓTELES: “Três são os seus tipos da retórica aristotélica: a retórica 

deliberativa; a judiciária e a epidítica, sendo que a judiciária visa ao júri  e trata de eventos passados”. 

(Arte retórica e ...,  p. 25.) 
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se trata de simples conhecimento que procede do particular ao geral, porque é 

essencial que a passagem do particular ao geral funda-se na experiência, realizando 

como que o retrato sintético dos fatos observados279.  

Já o processo dedutivo, caracteriza-se por ser uma forma de raciocínio  que, 

independentemente de provas experimentais,  desenvolve-se de uma verdade 

sabida  ou admitida a uma nova verdade, apenas graças às regras  que presidem à 

inferência  das proposições, ou , por outras palavras, tão-somente em virtude das 

leis  que  regem o pensamento em sua conseqüencialidade essencial.  A dedução 

pode ser silogística ou amplificadora. A silogística distingue-se porque, postas duas 

proposições, chamadas premissa maior e premissa menor, dela resulta 

necessariamente uma conclusão, a qual se  ela esclarece ou particulariza um ponto,  

nada acresce substancialmente ao já sabido280. 

Pode-se concluir que o intuito da lógica formal é acadêmico, na medida em 

que a preocupação do seu discurso é com a questão de validade do raciocínio, de 

sua pertinência, razão pela qual a análise de seus termos é metodologicamente em 

profundidade. Seu discurso se afasta da prática social, pois sua tendência é a 

abstração da razão, enfatizando as características de uma experiência particular281. 

A proposta da Teoria da Argumentação a partir da Nova Retórica é encontrar 

uma lógica que, ao invés de ser deixada à mercê dos raciocínios analíticos ou do 

arbítrio pessoal do juiz, possa fornecer critérios objetivos e universais, que afiram os 

valores a partir de raciocínios retóricos. A conclusão a que PERELMAN282 chega é 

que em todos os campos do conhecimento onde ocorre controvérsia de opiniões, 

                                                 
279 REALE, Filosofia do... , p. 74. 
280 REALE, Filosofia do... , p. 77. 
281 Ibid., p. 78. 
282 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 45. 
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recorre-se a técnicas argumentativas. Desta forma, a dialética – tida como técnica da 

controvérsia com outrem, e a retórica – como técnica do discurso dirigido a muita 

gente, são usadas como instrumentos para se chegar a um acordo sobre os valores 

e sua aplicação. Mesmo sem transcender as categorias da lógica dedutiva, pode-se 

chegar a um acordo sobre valores sem abandonar o campo da razão. 

Apesar de um modo de raciocínio não substituir o outro, a noção de dialética 

aristotélica não alcançou o estatuto de seriedade e consistência da analítica, que 

deu relevância aos métodos do conhecimento, o quanto possível rigoroso, da 

verdade. Como isso não ocorreu com a dialética, pouco a pouco ela começou a ser 

ignorada, especialmente em decorrência da influência do cristianismo, que não 

poderia conviver com a idéia de multiplicidade de premissas, igualmente 

aproveitáveis como ponto de partida para a argumentação283. 

PERELMAN284, portanto, busca outra dimensão de racionalidade, pluralista, 

compatível com a vida prática, apta a lidar com valores, preferências; capaz de 

fundamentar as decisões com razoabilidade. A razão prática é aceita  do ponto de 

vista das convicções  e opiniões  do homem, pois é próprio dele o deliberar e o 

argumentar. Enquanto discurso que se insere numa troca interlocutória recíproca em 

nível da sociabilidade parte de um acordo sobre o que seja, pelo menos o real e em 

suas premissas deve existir um acordo sobre o que seja, e que defina e delimite o 

que é real, abrangendo, também o que seja o preferível.  

ATIENZA comenta que: 

 

                                                 
283 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. XII. 
284 Ibid., p. 2. 
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“ Perelman considera a argumentação como um processo em que todos os seus elementos 

interagem constantemente, e nisso ela se distingue também da concepção dedutiva  e 

unitária do raciocínio de Descartes  e da tradição racionalista.  Descartes via no raciocínio 

um ‘encadeamento’  de  idéias, de tal maneira que a cadeia das proposições não pode ser 

mais sólida que o mais frágil dos anéis; basta que se rompa um dos anéis para que a  

certeza da conclusão se desvaneça. Ao contrário, Perelman considera que a estrutura do 

discurso argumentativo se assemelha à de um tecido: a solidez deste é muito superior à 

cada fio que constitui a trama. Uma consequência disso é a impossibilidade de separar 

radicalmente cada um dos elementos que compõem a argumentação”285.  

 

O desprezo pelo saber persuadir e convencer parte do racionalismo, para o 

qual a forma suficiente de conhecimento é a científica, pois é capaz de explicar tudo 

e todos segundo padrões científicos. Para o racionalismo, as opiniões são tidas 

como conceitos descartáveis que reclamam prova racional pelo método 

científico.Todavia, Aristóteles não pretendia que qualquer encadeamento entre 

proposições que desrespeitasse os postulados da demonstração analítica pudesse 

alcançar o estatuto de argumentação dialética tão só pela força retórica de quem o 

sustentasse286. 

MEYER287 afirma que o momento não é o de privilegiar a univocidade da 

linguagem, a unicidade a priori de uma tese válida no discurso jurídico, mas sim o de 

aceitar o pluralismo, que engloba valores éticos e opiniões. A Nova Retórica de 

Perelman surge como o “discurso do método de uma racionalidade que já não pode 

evitar os debates”288.  Surge como uma racionalidade que deve tratar e analisar os 

argumentos que governam as decisões. Ela toma uma via diferente da racionalidade 

                                                 
285 ATIENZA, As razões do... , p. 86. 

286 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. XIII. 
287 Ibid., p. XX.  
288 Id. 
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apenas dedutiva que, a partir de discurso lógico, pretende transformar seu método 

de decomposição na solução para todos os problemas humanos.  

PERELMAN289 refere-se a uma terceira via para tratar a argumentação. Ela 

é tomada porque a racionalidade aí não é nem só lógico-dedutiva, nem só 

argumentativa, na medida em que raciocina sem coagir e não obriga a renunciar à 

razão em proveito do irracional ou do indizível. Ele considera indispensável a 

arbitragem entre  a tese e a antítese e a exigência da intervenção de um juiz 

humano que, na ausência de um critério irrefragável, deve, sob a sua única 

responsabilidade, tomar decisões que considera racionais. 

Diferentemente da filosofia, que permite que um debate seja recomeçado e 

continuado indefinidamente porque visa a convencer o adversário, a intervenção do 

juiz que diz o curso do processo deve permitir excitar paixões, emocionar os 

ouvintes, de modo que se determine uma adesão suficientemente intensa, capaz de 

vencer tanto a inércia inevitável, quanto as forças que atuam em sentido diferente do 

desejado pelo orador. Por essa razão, ao interessar-se por uma lógica dos juízos de 

valor, PERELMAN290 reage à limitação do papel da lógica, do método científico e da 

razão à solução de problemas de fundo meramente teórico, que abandona a solução 

dos problemas humanos à emoção, aos interesses e à violência. 

 

 

 

                                                 
289 Ressalta PERELMAN: “É Castanheira Neves quem ressalta que o discurso retórico-

argumentativo deverá ser o modelo metódico adequado para definir a via responsável pela realização  

e criação do Direito. Ele chama essa via de “terceira via” (PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, 

Tratado da argumentação... , p. 52).    
290 Ibid. ,p. XX. 
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3.6  RELAÇÃO  ENTRE A VIRADA ARGUMENTATIVA E VIRADA HERMENÊUTICA 

NA CONSTRUÇÃO DO DISCURSO DECISÓRIO 

 

O momento democrático contemporâneo é multidimensional, tem como eixo 

central a dignidade da pessoa humana e reconhece uma ordem de valores que deve 

oferecer suporte à hermenêutica e à interpretação no âmbito do direito. Portanto, os 

fundamentos axiológicos da hermenêutica jurídica devem ser melhor compreendidos 

pelo aplicador do direito. É momento de redimensionamento dos fundamentos da 

modernidade que pretendeu a linearidade de pensamento, sob a idéia de 

universalidade e do positivismo normativista desenvolvido por Kelsen. 

Os abusos e os limites da lógica formal revolucionaram o começo de século 

XX, a hermenêutica tradicional e levaram os estudiosos a repensar a validade 

jurídica através do esquema, princípios e regras.  WITTGENSTEIN291, cujo 

pensamento é fundamental tanto para a história da lógica, quanto da linguagem, que 

determina o dever ser, defende que a linguagem é essencial à interação humana  e 

sua defesa  influencia a virada da ontologia rumo ao pragmatismo, influenciando a 

virada hermenêutica, virada esta que se apresenta como a porta pela qual reentram, 

no discurso jurídico, todos os fatores que, do ponto de vista do positivismo 

normativista, haviam sido indicados como excluídos da observação científica do 

direito, indiciados que foram como metajurídicos. Esta nova dimensão possibilitou 

uma renovação da tradição da Filosofia do Direito, como uma resposta ao abandono 

dos valores, dos conteúdos e das certezas por parte da teoria pura do direito292. 

                                                 
291 WITTGENSTEIN, Investigações filosóficas , p. 38. 
292 CAMARGO, M. M. L. Interpretando o direito como um paradoxo : observações sobre o 

giro hermenêutico da ciência jurídica. In: BOCAULT, C. E. de A.; RODRIGUEZ, J. R. (Org.) São 

Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 131. 
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Para WITTGENSTEIN293, os problemas filosóficos têm sua origem no uso de 

uma linguagem imperfeita, que leva a certas confusões. Para traçar seus limites, 

supõe ele que a função da linguagem é descrever a realidade e que há uma 

correspondência isomórfica entre ambos. A linguagem com sentido nada mais é do 

que um conjunto de proposições que descrevem ou figuram algum estado de coisas 

possível294.  As expressões que não descrevem ou figuram algum estado de coisas 

possível não têm sentido e não pertencem à linguagem.   

A relação da virada hermenêutica com esta reflexão dá-se porque  a partir 

dela  trava-se um diálogo lingüístico entre sujeitos capazes de compartilhar de um 

universo simbólico comum. Hoje, a hermenêutica é uma derivação da filosofia 

analítica295, e é fundamentada nos trabalhos wittgensteinianos296.  Eles redefinem a 

ênfase no rigor e na pureza lingüística por abordagens que privilegiem os contextos 

e as funções das imprecisões dos discursos: os sujeitos são possuidores de 

autoridade nos argumentos utilizados e capazes de interagir; os sujeitos buscam 

construir um conhecimento crítico, pautado por argumentação submetida a critérios 

de validade, sem contudo ser orientada por rígidos domínios científicos; suas pré-

compreensões tornam-se tema de suas compreensões e constituem o objeto, o 

texto, a ser compreendido no contexto.     

                                                 
293 WITTGENSTEIN, Investigações filosóficas , p. 45. 
294 Segundo VILLA: “Proposição:“ é aquilo que se afirma em uma asserção, ou seja, 

consiste em uma unidade lingüística.  Já o enunciado é a proposição situada, ou seja, a unidade de 

discurso”.( Dicionário do pensamento... , p. 456.) 
295 Para VILLA: “Filosofia analítica é aquilo que une os primeiros filósofos analíticos  em um 

mesmo grupo; é a importância que conferem à análise da linguagem como método filosófico e a 

convicção  de que a maioria dos problemas filosóficos desaparecem mediante a análise da 

linguagem”.  (Ibid., p. 453.)  
296 WITTGENSTEIN, op. cit., p. 47. 
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A questão dos jogos de linguagem297, em que um termo significa muitas 

coisas e seu sentido dependerá do interlocutor, possibilita a convivência com o 

dilema e encarar os conflitos, e não, mascará-los. É no momento em que o juiz 

interage no sistema jurídico-social que a lei é interpretada. Seu discurso deve 

superar o discurso do legislador, da hierarquia e do distanciamento social. O eixo da 

reflexão muda. É o sujeito da comunidade jurídica que passa a construir o Direito, a 

dar poder à própria sociedade, porquanto seu discurso passa a ser produzido por 

realidades, por valores, 

A partir daí, o problema da interpretação passa a ser o centro da própria 

concepção de Direito, constituindo a chamada virada hermenêutica da Teoria 

Jurídica. O Direito passa a ser visto como prática interpretativa,  como uma cadeia 

de interpretações em que cada juiz reescreve o capítulo anterior escrito pelos seus 

predecessores. A interpretação é vista, portanto, como estratégia de assimetrização  

da unidade da diferença direito/sociedade, através da colocação do intérprete  como 

uma espécie de conector do Direito, visto como texto, com o contexto social. Isso se 

dá porque a argumentação depende da eficácia jurídica, não podendo o direito ser 

interpretado como texto distinto do seu contexto. O Direito visto como texto, 

apresenta-se como diferente em diferentes contextos. Nesta visão, o contexto é 

quem atribui sentido ao texto298. 

A interpretação passa a ser balizada tanto por procedimentos (teoria 

discursiva do direito), quanto por argumentos (teoria da argumentação jurídica). A 

diferença entre discurso (argumentos) de justificação, discurso (argumentos) de 

aplicação mostra a incapacidade de se observar como o Direito, através de sua 

                                                 
297 WITTGENSTEIN, Investigações filosóficas , p. 50. 
298 ROCHA, Da teoria do direito... , p. 71. 
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aplicação, justifica-se a todo momento. Há um esvaziamento da noção da 

interpretação a subjetividade do intérprete para a complementação por meio dos 

princípios argumentativos, no sentido de conciliar o universal com o contextual, 

porquanto a argumentação está associada à pragmática299. 

Pode-se afirmar que a virada hermenêutica da ciência jurídica, ocorrida a 

partir dos anos 1960, desponta como um via de superação dos limites do formalismo 

jurídico que caracterizou a teoria jurídica da decisão dos séculos XIX e XX. Na visão 

de CAMARGO, “o juiz torna-se aquele que descobre ou que revela o Direito, que 

passa a ser encarado como o contexto comunicativo-social no qual os textos 

adquirem seu sentido jurídico”300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
299 Considera-se, aqui, a pragmática como disciplina que analisa os enunciados 

considerando o contexto e as práticas humanas. A relação com Perelman é que ele procura, na 

racionalidade argumentativa, meio de fundar racionalidade que se exerce nas práticas humanas.     
300 CAMARGO, Interpretando o direito...,  p. 132. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. 1  O  RESGATE DE OUTRAS  RACIONALIDADES NO DISCURSO DECISÓRIO   

 

Enquanto modalidade discursiva geral, a retórica exerce persuasão por meio 

do discurso e sua preocupação não é com a verdade ou falsidade de uma tese 

dirigida às pessoas. Seu caráter universal deve-se ao fato que ela não se dirige a 

apenas uma parcela da sociedade, mas a todos. Seu objetivo é obter o 

assentimento de todo o auditório, por isso utiliza-se do senso comum, da linguagem 

do cotidiano. Como o objetivo daquele que a exerce é obter o assentimento 

intelectual do auditório à tese que apresenta, conclui-se que ela tem em vista um 

determinado comportamento concreto resultante da persuasão por ela exercida: não 

espera apenas mudanças nas convicções, mas também nas atitudes. 

Trazer o modo de pensar o discurso jurídico decisório para a 

contemporaneidade implica fazer a reunião da racionalidade dedutiva, dogmática, de 

tendência positivista, com a racionalidade dialética, argumentativa. Implica, numa 

perspectiva pós-positivista, reabilitar métodos aristotélicos que regulam os 

raciocínios argumentativos. Necessário, portanto, considerar que ainda em meados 

do século passado, quando a doutrina do direito natural racionalista era a referência 

legitimadora do direito positivo, Kelsen, ao esquadrinhar uma ciência pura do direito, 

contribuiu para o isolamento da questão da justiça e outros elementos valorativos do 

conteúdo do Direito. Sua pretensão era que a atividade jurisdicional ficasse 

circunscrita às operações lógico-dedutivas extraídas do sistema de normas feitas 

pelo Estado, capaz de gerar uma norma individual como sentença para cada caso 

concreto. O sistema aí é tido como um conjunto de deduções previamente dado, a 
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partir do qual se inferem todas as respostas. Contudo, este pensamento sistemático 

não é suficiente para encontrar a solução mais adequada301.  

A inserção de valores e princípios de eficácia imediata contidos nas 

Constituições leva a ciência jurídica à transição para paradigma de pluralismo 

temático e metodológico.  As normas jurídicas começam a ser vistas são estruturas 

lingüísticas abertas, cujo significado não se deixa colher completamente, senão em 

relação ao caso a decidir e, portanto, por meio de um processo de transformação da 

norma em regra concreta de decisão. Isso explica a forma de encarar o raciocínio 

jurídico como um pensamento jurídico orientado ao problema porque se reconhece o 

papel criador da interpretação302.  

Tal perspectiva gera uma ciência simultaneamente analítico-sistemática e 

argumentativa: analítico-sistemática no sentido de preservar a segurança que advém 

do Princípio da Legalidade303, e argumentativa no sentido de contribuir com a  

hermenêutica na   busca da compreensão do mundo histórico cultural em que se 

desenvolve  o Direito, visto na dinamicidade de seu sistema304. Esta compreensão 

só pode ser manifesta no discurso jurídico-decisório argumentativo, em que o pensar 

dedutivo é utilizado, não para demonstrar a verdade absoluta, mas para convencer; 

surge como produto de um raciocínio que permite conhecer como o juiz chega à sua 

decisão305. 

                                                 
301 CAMARGO, Hermenêutica e... , p. 142.       
302 AMARAL, Direito civil... , p. 50. 
303 BRASIL. Constituição da república Federativa do Brasil de 1988, art. 5, II.  
304 AMARAL, op. cit., p. 56. 
305 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 29, 76 e  AMARAL, op. cit., p. 84. 
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Em relação direta com o discurso argumentativo está a razoabilidade. 

SICHES306 afirma que ela se torna uma forma importante da prudência jurisdicional 

no discurso argumentativo, pois o agir humano possui uma razão própria, sob a 

égide do logos do razoável. O ponto de partida das questões jurídicas encontra-se 

na práxis sócio-argumentativa em que o campo das deliberações humanas é 

diferente da lógica explicativa dos fenômenos naturais apregoada pelo método 

formal.  

Ainda para SICHES307, a lógica deve ser jurídica, um instrumento viável para 

estruturar melhor o discurso jurídico. Decidir prudentemente deve ser avaliar todos 

os fatores históricos, circunstanciais. Para ele, a lógica como instrumento de análise 

do raciocínio jurídico deve se afastar das preocupações deontológicas e se 

aproximar da justiça pragmática, pois a sentença judicial traz sempre algo de novo. 

 É fruto de uma adaptação criativa, pois para individualizar uma norma, o 

que era geral e abstrato torna-se particular e concreto. O caminho é aquele em que 

o juiz, após a instrução processual, intui uma solução, não como fruto de raciocínio, 

mas com base na lógica do razoável, enraizado no logos do humano. A partir dessa 

intuição, o juiz formula a fundamentação de sua decisão segundo as regras  do 

silogismo, procurando encontrar, na vontade do legislador, a escala de valores 

adotada pelo ordenamento jurídico.   
                                                 

306 Segundo o próprio SICHES:: “ele revive o método da Escola Histórica, o qual denomina 

de método subjetivo-objetivo, pois o intérprete deve se colocar no lugar do legislador, deixando fluir  

seu espírito do passado ao presente  para aplicar a prescrição no futuro. Também estabelece a  

diferença entre a filosofia jurídica acadêmica  (cuja preocupação é elaborar conceitos gerais e 

abstratos, cabíveis em qualquer ordenamento jurídico e, portanto, facilitadores do tratamento 

científico de questões jurídicas)  e a não-acadêmica  (cujo objeto é a interpretação e a aplicação do 

Direito, mas não se utiliza do método lógico-dedutivo para buscar soluções de problemas práticos) ”. 

(Tratado geral..., p. 30). 
307 Ibid., p. 29. 
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O juiz, ao dizer o curso do processo e adequar a norma ao caso concreto, 

pode deparar-se com problemas que se referem à escolha da norma certa para o 

caso certo, ou à determinação do conteúdo concreto de  uma norma genérica. Desta 

forma, ele deve não só eleger a norma adequada para o caso, como também deve 

converter os termos gerais da norma em uma norma singular e concreta. Só assim a 

norma individualizada para o caso concreto poderá cumprir o propósito que inspirou 

a norma geral. O discurso não pode, portanto, ser mero comando de ordem e as 

regras individuais emanadas do raciocínio subsuntivo silogístico não conseguem 

efetivamente produzir adesão e gerar a segurança que o Direito requer. O Direito 

deve existir em função de ser a prática do discurso, que se torna a própria 

construção das decisões jurídicas, deve ser um arrazoado que influencie não só no 

raciocínio, mas também nos sentimentos dos interessados. Em todo tempo, o juiz 

deve investigar quais são os critérios hierárquicos de valores sobre os quais se 

funda o ordenamento e o seu ponto de vista308. 

A interpretação sob o paradigma positivista  dá-se como expressão arbitrária 

da vontade do legislador soberano, pois se atribui ao juiz um papel muito limitado. 

Leva em conta apenas o texto escrito da lei ou a intenção do legislador e elimina 

toda referência à Justiça, não considerando nem os princípios gerais do Direito, nem 

os tópicos jurídicos309. Nesta dimensão, a segurança jurídica fica comprometida, pois 

a operação construtiva da norma aplicável ao caso concreto ocorre posteriormente 

ao evento do caso concreto, o princípio da anterioridade da lei torna-se logicamente 

impossível e o poder discricionário de o juiz estabelecer a norma aplicável ao caso 

                                                 
308 SICHES, Tratado geral..., p. 30. 
309 ATIENZA, As razões do... ,p. 87, passim. 
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concreto, através de um ato de vontade, leva os cidadãos a ficarem à mercê dos 

juízes e, não ao abrigo das instituições310. 

 

4.2  A RACIONALIDADE ARGUMENTATIVA NO DISCURSO  JURÍDICO PÓS-

POSITIVISTA  

 

A maneira pela qual formulamos o nosso pensamento mostra algumas 

modalidades que modificam a realidade, a certeza ou a importância dos dados do 

discurso. A racionalidade deve ser a busca de uma síntese na qual se leve em 

conta, ao mesmo tempo, o valor da solução e a sua conformidade com a realidade 

jurídica. Desta forma, amparado em técnicas, o juiz-orador é capaz de guiar o 

ouvinte de uma maneira eficaz para o que quer fazê-lo admitir. PERELMAN311 

ressalta que papel da interrogação no procedimento judiciário é um dos pontos 

sobre os quais os romanos já enunciavam muitas observações práticas que 

continuam atuais. O uso da interrogação visa às vezes a uma confissão sobre um 

fato real desconhecido de quem questiona, mas cuja existência, assim como a de 

suas condições se presume: “Que o senhor fez naquele dia em tal lugar? Já implica 

que o interpelado se achava em certo momento no lugar indicado; se ele responde, 

mostra seu acordo a esse respeito”312. 

                                                 
310 Para PERELMAN: ”A lei jurídica torna-se a moldura dentro da qual, ao dizer o curso do 

processo, o juiz escolhe uma das possibilidades prévias de sentido. A partir da interpretação jurídico-

científica, ele estabelece as possíveis significações da norma geral legitimada por norma de escalão 

superior. A base de legitimação não seriam valores vigentes na sociedade, apenas outra norma 

antecedente, superior”. (Ética e... , p. 488.) 
311 PERELMAN; OLBRECHTS –TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 174. 
312 Ibid., p. 189. 
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Nessa dimensão, a lógica é entendida como uma argumentação em que o 

raciocínio jurídico é o modelo de um tipo particular de raciocínio, ao qual ele 

inicialmente denominou raciocínio argumentativo e, depois, raciocínio  prático do 

jurista. O raciocínio jurídico, a lógica jurídica elaborada num modelo retórico ou 

argumentativo, é a conciliação dos valores de equidade e segurança jurídica a partir 

da procura de uma solução que seja não só de acordo com a lei, mas também 

eqüitativa, razoável e aceitável. Evidente fica que os raciocínios jurídicos não podem 

ser reduzidos a raciocínios lógico-formais, em que a conclusão é sempre solidária 

com as premissas313. Os meios de argumentação não pertencentes à lógica formal  

permitem obter ou aumentar a adesão de outrem, de um determinado auditório a 

certas teses que se lhe opõem ao seu assentimento. Seu ponto inicial será a adesão 

desse auditório a outras teses. Em conseqüência, verifica-se que a adesão é 

passível de maior ou menor intensidade; o assentimento tem graus variados e, se a 

intensidade da adesão for insuficiente, uma tese pode não prevalecer contra outra. 

Por meio dos recursos argumentativos, a proposta perelmaniana é “aderir a uma 

opinião, e não, a outra”314. 

Para ATIENZA “a argumentação, ao contrário da demonstração, está 

estreitamente ligada à ação”315, e para GADAMER “o homem é um ser que apenas 

se torna o que é e adquire seus  modos comportamentais a partir do que faz, a partir 

do que age”316. Partindo desses pontos de vista, afirmam que um conflito fático 

requer uma resposta que não seja apenas momentânea. Ela há de ser sempre fonte 

                                                 
313 ATIENZA, As razões do... , p. 76. 
314 PERELMAN, Retóricas , p. 57. 
315 ATIENZA, op.cit., p. 63. 
316 GADAMER, H. G. O problema da consciência histórica . Pierre Fruchon (Org.). Trad. 

de Paulo César Duque Estrada. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. p. 48. 
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abstrata para a regulação de situações futuras e análogas que se possam subsumir 

aos ditames da proposta textual inicialmente produzida pelo legislador para o 

atendimento de necessidades contextualizadas.  

Na dimensão da racionalidade retórico-argumentativa da lógica jurídica, 

como já apreendido, o caráter do discurso jurídico apresenta-se como algo que 

depende não só da maneira como os legisladores criam as leis, mas principalmente 

como os juízes concebem sua missão, a racionalidade e a linguagem manifestas no 

seu discurso decisório e da idéia que eles fazem do Direito e do seu funcionamento 

na sociedade317.  

 

4.3  O JUIZ DA DECISÃO  NA PERSPECTIVA DA TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO 

 

Entendendo os fins sociais e o bem comum a que o artigo 5º. da Lei de 

Introdução ao Código Civil se reporta como noções tópicas do ponto de vista 

pragmático,  eles devem orientar o modo de pensar do juiz da decisão. Em virtude 

de cada caso concreto apresentar uma situação nova e exigir uma sentença 

individual, o discurso deve ser pensado individualmente e não pode vincular nem ser 

vinculado a um sistema dado, mesmo que em circunstâncias análogas um caso com 

um problema semelhante já tenha sido decidido num certo sentido.  

PERELMAN defende que “juiz esclarecido é aquele que decide depois de ter 

ouvido o pró e o contra”318. Sob a perspectiva argumentativa, ao transformar sua 

decisão em discurso que tenha caráter de existência de sentença, ele interpreta e 

interage. Ele é o responsável pela escolha de critérios e da linguagem  que será 

                                                 
317 ATIENZA, As razões do... , p. 128. 
318 PERELMAN, Retóricas , p. 90. 
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utilizada ao defender suas teses. Em vista disso, ocorre um  alargamento da noção 

da razão dada a primazia do raciocínio prático, aquele que implica valores. O juiz 

considera um outro âmbito da existência cujas relações não se sujeitam ao 

argumento da indiscutibilidade. É o âmbito das relações humanas, cuja prática 

deliberativa  é conduzida pela ação moral, quando da tomada de decisões.  

Enfatiza PERELMAN319 que poder-se-ia dizer que a retórica, mais do que 

formar o pleiteante, para quem as conclusões são conhecidas e a questão é 

encontrar os argumentos que as apóiam, deve formar o juiz. Ressalta ele que a 

Nova Retórica estuda  técnicas discursivas  que contribuem para que o juiz provoque 

ou acrescente a adesão a teses apresentadas a um determinado auditório. 

A validade das deliberações humanas ou preferências razoáveis deixam de 

ser arbitráveis à medida que se apresentam, por meio de justificativas.  A 

deliberação consta de uma ação válida, eticamente correta e seu fundamento de 

validade é dado pela força do argumento que o justifique dentro de uma concepção 

valorativa. Uma decisão razoável corresponde a uma racionalidade que se utiliza da 

técnica argumentativa e se define pelo consenso320. 

Segundo FERRAZ JR.321, não há, todavia, uma teoria dogmática geral de 

decisão jurídica, uma espécie de teoria dos procedimentos institucionalizados, com  

programas de ação decisórias que tratem do fenômeno da decisão,  cujo momento 

culminante é a  justificação da resposta,   que  constitui a questão da sua 

legitimidade. A partir da ação do juiz pretende-se a satisfação imediata para o 

conflito, no sentido de que propostas incompatíveis sejam acomodadas ou 

                                                 
319 PERELMAN, Retóricas , p. 90. 
320 CAMARGO, Hermenêutica e... , p. 188, 223, 227. 
321 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 311, 2003 
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superadas, ou uma resposta mediata, ao  surgirem conflitos sobre as condições das 

próprias satisfações imediatas.  

Na perspectiva perelmaniana322, os silogismos retóricos referem-se aos 

meios de persuadir e convencer pelo discurso, de criticar as teses do adversário, de 

defender e justificar as suas próprias, valendo-se de argumentos mais ou menos 

fortes. Desta forma, é necessário diferenciar o estatuto epistemológico das 

premissas sobre as quais se apóiam os diferentes silogismos: no caso do silogismo 

demonstrativo, têm-se premissas verdadeiras, postas fora de questão; já no caso de 

silogismo dialético, têm-se premissas verossímeis, sempre discutíveis. Torna-se 

possível destacar a diferença entre o verdadeiro e o verossímil: enquanto o primeiro 

é universal e necessário, o segundo é apenas da ordem do provável, não sendo, 

pois, garantido  que seja exatamente como se acredita.  Por exemplo: a afirmação 

“amar quem nos ama ou odiar quem nos odeia” é verossímil e não verdadeira323. 

Portanto, há duas diferenças essenciais entre o silogismo dedutivo (cujo raciocínio é 

demonstrativo, analítico)  e o silogismo retórico (cujo raciocínio é dialético), os quais 

dizem respeito à proposição  e à conseqüência do raciocínio. O primeiro parte de 

verdades apodíticas e, por isso mesmo, permite uma conclusão necessária; o 

segundo, parte de postulados sempre questionáveis, tornando a conclusão relativa.  

PERELMAN indaga a respeito da natureza do raciocínio jurídico: “’É 

adequado ou não, do ponto de vista de uma filosofia do direito, associá-lo ao 

silogismo dedutivo”?324 A resposta é negativa, uma vez que o raciocínio jurídico não 

se volta para uma conclusão baseada em verdades absolutas, e sim para uma 

                                                 
322 PERELMAN, C. Ética e... , p. 2. 
323 AZEVEDO, P. F. Aplicação do direito e contexto social .  São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1998.  p. 77  
324 PERELMAN, op. cit., p. 26. 
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decisão baseada em argumentos verossímeis. Em vista disso, raciocinar não é 

somente deduzir e calcular, mas é também deliberar e argumentar.   

Reforçando essa tese, para ALEXY325, os direitos fundamentais  encontram-

se consagrados nas  Constituições sob a forma de princípios, que são comandos  

prima facie, ou seja, princípios que admitem relativização porquanto traduzem 

valores, e não, hipóteses determinadas de realização como as regras jurídicas. Ele 

defende que os direitos fundamentais têm suporte fático amplo, ou seja, as 

características de cada situação devem ser isoladamente consideradas, podendo ser 

subsumidas à hipótese de incidência de um determinado direito fundamental, 

devendo ser considerada como abrangida por seu suporte fático, 

independentemente da consideração de outras variáveis. 

Desta forma, para que se possa falar numa racionalidade da atividade 

jurisdicional argumentativa, a atividade do juiz passa a ser concebida como uma 

modalidade de razão prática, sujeita a regras e, portanto, passível de controle.  Mais 

do que mitigar as conseqüências danosas da redução do raciocínio jurídico aos 

padrões da lógica formal, é necessário mesmo avaliar a pertinência dessa redução. 

Isso porque, mesmo entre os lógicos, há consciência de que a lógica formal não 

pode dar conta de todos os problemas da interpretação jurídica.  

 

 

 

                                                 
325 ALEXY, R. Teoria de la argumentación jurídica : la teoria del discurso racional como 

teoria de la fundamentación jurídica. Trad. de Manuel Atienza e Isabel Espejo. Madrid: Centro de 

Estudos Constitucionales, 1989. p. 96. 
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4.4  O DISCURSO JURÍDICO DECISÓRIO ARGUMENTATIVO A PARTIR DA 

NOVA RETÓRICA 

 

Um dos problemas vislumbrados numa sociedade que propugna pelo 

respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana326 é a aceitação 

geral em relação ao que o juiz diz que é o Direito e a prova de que determinada 

ação é um caso de ação justa ou injusta. O Direito não se articula por si só e, por 

esta razão, o discurso decisório requer a adesão dos seus auditórios às suas teses, 

à expressão da posição decisória do juiz.  

MEYER afirma que “a retórica é o encontro entre os homens e a linguagem 

na exposição de suas diferenças e das suas identidades. Nela eles afirmam-se para 

se reencontrarem ou repudiarem, para encontrar um momento de comunhão ou, 

pelo contrário, para evocarem a sua impossibilidade e constatarem o muro que os 

separa”327. Nesta dimensão, a conseqüência tem sido que, a partir da Nova Retórica, 

ocorre a ampliação de possibilidades de adesão às decisões judiciais a partir do 

discurso argumentativo. 

Os recursos por meio dos quais o Direito pode ser aplicado racionalmente 

são os argumentos. Como relação discursiva, a argumentação liga um ou vários 

argumentos a uma conclusão, cuja veracidade ou validade não se dá por 

demonstração formal, pois não se sujeita às relações lógicas. Esta ligação se dá, 

como apresentada na Teoria da Argumentação, com a utilização das técnicas 

argumentativas.  

                                                 
326 BRASIL. Constituição da República Federativa, art. 5º. 
327 MEYER, M. Bases da retórica In: CARRILHO, M. M (Coord.) Retórica e comunicação . 

Porto: ASA, 1994. p. 33. 
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Como um discurso nada mais é do que níveis do processo de formação da 

sua significação, o discurso argumentativo em sua forma escrita, decisional, além da 

lógica analítica, requer uma lógica específica para a expressão dos valores 

expressos e delimitados nas premissas legais com pretensão de universalidade. Isso 

se vislumbra possível com a associação do processo discursivo retórico, aqui 

encarado como modo da racionalidade ético-argumentativa que cria condições de 

possibilidade para o alcance do real delimitado e do acordo pretendido por meio de 

troca interlocutória recíproca. Ele é, portanto, um discurso construído de estratégias, 

tomando a aparência de lógico, tendo em vista julgar o destino de um objeto ou 

situação.    

Na medida em que se considera que o que caracteriza um discurso é seu 

nível de credibilidade, o requisito da prova jurídica traz consigo o seu caráter ético. 

Etimologicamente, o termo prova tem sentido objetivo e subjetivo. Objetivamente, 

provar significa a constatação demonstrada do fato ocorrido. Subjetivamente, 

significa aprovar ou fazer provar, produzindo uma espécie de simpatia, capaz de 

sugerir confiança, com a possibilidade de garantir, por critérios de relevância, o 

entendimento dos fatos em sentido favorável, envolvendo questões de justiça. E é 

da relação entre a hipótese em julgamento e a sanção prevista na norma jurídica 

geral e a interpretação realizada no momento da lei que se obtém o caráter 

argumentativo328.  

Na dimensão da dogmática da decisão, a questão da prova é considerada 

como problema interno do sistema, ou seja, é o próprio sistema que confere validade 

aos procedimentos probatórios, que estabelece os critérios para que sejam 

reconhecidos nexos causais entre fatos e direitos no plano concreto e determina 
                                                 

328 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 319. 
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suas condições, tais como as limitações de prazos e como os fatos poderão ser 

invocados como  fundamento. Entretanto, é aí que a participação do juiz efetiva-se e 

verifica-se a possibilidade da relação entre esta participação e o discurso 

argumentativo apto a conseguir o assentimento da comunidade envolvida329. 

Na dimensão do discurso argumentativo, como a verossimilhança se 

distingue da verdade na medida em que a semelhança ao verdadeiro se decide 

apenas no auditório, a adesão obtida por meio de provas que aspiram apenas um 

estatuto do plausível ou da probabilidade. É possível, portanto, reforçar as 

considerações formais, insistindo no respeito ao direito posto, mesmo em detrimento 

do aproveitamento das condições de fato. O papel do juiz passa a depender da sua 

inserção num contexto argumentativo entre os diversos interlocutores jurídicos  em 

nível  da sociabilidade.  

Para ENGISH: 

 

“O autêntico “poder discricionário” é atribuído pelo direito e pela lei quando a decisão última 

sobre o justo (correto, conveniente, apropriado) no caso concreto é confiada à 

responsabilidade de alguém, é deferida à concepção (em particular, à valoração) individual 

da personalidade chamada a decidir em concreto, e isto não apenas porque não é possível 

excluir um “resto” de insegurança, mesmo através de regras por  mais minuciosas que estas 

sejam, mas porque se considera ser melhor solução aquela em que dentro de determinados 

limites, alguém olhando como pessoa consciente de suas responsabilidades, faça valer o 

seu próprio ponto de vista” 330. 

    

                                                 
329 FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao... , p. 260. 
330 ENGISCH, K. Introdução ao pensamento jurídico . 6. ed. Trad.  de J. Baptista 

Machado.  Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1983. p. 222. 



 123 

Para PERELMAN331, a estrutura da argumentação que motiva uma decisão 

é diferente da de um silogismo dedutivo. Neste, a passagem das premissas à  

conclusão é  obrigatória; contudo o mesmo não acontece quando se trata de passar 

dos argumentos à decisão, cuja  passagem não é de modo algum obrigatória. A 

partir daí entende-se sua assertiva que “não se delibera quando a solução é 

necessária e não se argumenta contra a evidência”332. 

Em se tratando da verdade que se impõe dedutivamente pela evidência, ela 

não resulta de deliberação argumentada, nem é objeto de um consenso.  Como 

possibilidade de estratégias para organizar seu discurso de forma a aumentar a 

adesão dos seus ouvintes, o juiz da decisão parte da forma como o raciocínio é 

usado para atingir o propósito que visa realizar. Seu discurso pode utilizar-se tanto 

de silogismos lógicos, quanto de silogismos argumentativos.  A partir de uma lógica 

jurídica, pode ele construir juízos que o levem  ao desempenho de sua função como 

a autoridade que lê, ouve, discute o discurso que tem como marca do seu discurso o 

poder do livre convencimento333, como se observa no esquema  adiante: 

 

     Dedutivo                               <               silogismos       >                     Argumentativo 

|                                                                                                                  | 

Racionalidade lógica                                                                    Racionalidade argumentativa  

|                          | 

Verdadeiro                                                         Verossimilhança 

|                                                                                                                    | 

    Conclusão                                                                                              Discurso decisório  

 
                                                 

331 PERELMAN, C. Ética e... , p. 471 
332 Id. 
333 CUNHA, J. R. Fundamentos axiológicos da hermenêutica jurídica: a hermenêutica 

jurídica e seu sujeito. In: BOUCAULT, C. E. de A.; RODRIGUEZ, J. R. ( Org.). Hermenêutica plural : 

possibilidades jusfilosóficas em contextos imperfeitos. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 343. 
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Embora encontre-se autônomo em relação à linguagem, o discurso jurídico  

preserva sua relação dialética com os sistemas que o circundam. Nesta perspectiva, 

não se deve considerar a imutabilidade como a característica do sistema jurídico, 

mas sua transformação dialética. É por meio dos discursos jurídicos sempre 

passíveis de renovação que ele evolui, transforma-se e faz suas inovações repercutir 

no nível do sistema que lhes é subentendido. Essa relação se dá por meio de 

intercâmbio e pelo estabelecimento de relações recíprocas em que se criam e se 

recriam uns a partir dos outros, em um contato imprescindível334. 

No processo relacional argumentativo, o juiz da decisão é o ouvinte que, por 

meio de vias transversas, em que o pensamento vai e vem, busca a  decisão 

prevalecente entre os erros e o erro entre as decisões prevalecentes, e mede a 

probabilidade razoável,  maior ou menor de uma tese. Com um caráter de isenção e 

até de resignação autocrítica dos participantes, ele busca uma aproximação da 

realidade dos fatos. Como ouvinte do discurso argumentativo, a verossimilhança é 

seu objeto, pois o juiz deve influenciar outrem por meio do convencimento. Sua 

pretensão é a produção de uma tese firme que supõe a anuência da vontade. Ao 

produzir seu discurso, o juiz mostra que seu posicionamento foi o prevalecente 

dentro de determinado quadro de possibilidades admitidas como as melhores, 

capazes de produzir ações concretas e que contribuam para a credibilidade do 

auditório ao seu posicionamento335. 

Quando o processo relacional é dedutivo, ele se dá como um monólogo 

dentro do contexto dos fatos e normas vigentes incidentes sobre eles.  Partindo de 

                                                 
334 CAMARGO, M. M. L. O discurso jurídico e sua dimensão tópica. Revista da Faculdade 

de Direito da UCP . Rio de Janeiro: Síntese, v. 2, p. 9 - 20, out/nov. 2000.  
335 PIGNATARI, Informação, linguagem,... , p. 30. 
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premissas admitidas como indiscutivelmente certas e procedendo rigorosamente 

pelo encadeamento silogístico, o ouvinte chega à demonstração certa da veracidade 

das conclusões. Neste plano já não cabe mais discussão; ele comporta apenas a 

demonstração linear, a dedução da conclusão. Ele é, pois, o reino do verdadeiro, 

que foi perfeitamente demonstrado como certo, apodítico. A volta à discussão 

dialética só se dá caso falte demonstração. A partir daí, o juiz chega à conclusão, 

que é tomada por meios racionais, dentro do contexto dos fatos e das normas gerais 

vigentes incidentes sobre eles.  

Pela interação que existe entre a argumentação e a dialética, ressalta-se 

que quando o juiz é o ouvinte de discurso dialético, ele submete à prova as crenças 

sugeridas pelo discurso retórico. Ele não deseja persuadir, mas chegar a uma 

conclusão que deva ser admitida como ponderável, razoável por ambas as partes 

contendoras.  Por isso, ele precisa refrear o desejo de ser o dono da verdade. Deve 

dispor-se a mudar de opinião se os argumentos do adversário forem mais razoáveis.   

O processo retórico do discurso não visa a uma decisão imediata e, por ele, 

percebe-se a clara interação que deve haver entre a validade dogmática e a 

validade pressuposta. Por meio da dialética, há apenas a investigação de uma 

hipótese quando ambos os participantes do diálogo aceitam os fundamentos nos 

quais a questão será julgada. Ocorre, também, quando as partes concordam  em 

ater-se honestamente às regras  da demonstração dialética. Isso não se dá segundo 

mera concordância com teses comuns, mas de acordo com exigências superiores da 

racionalidade e da informação acurada.  Como se percebe, não há como a lógica 

formal ficar à parte. Ela se torna complemento e um meio de verificação.  

A lógica estritamente formal ignora o conteúdo das premissas. 

Considerando-se supostas afirmativas como verdadeiras, tem-se que, ‘se uma lei 
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prevê sanção A para violação de preceito B e se C viola o preceito B, então C 

sofrerá a sanção A’. Desta forma, se ‘A=B e C=B, então é correto afirmar que A=C’. 

Para VILANOVA336, a lógica somente garante o seguinte: se os enunciados 

prescritivos são premissas verdadeiras, ou as proposições prescritivas são válidas, o 

processo inferencial-dedutivo está sintaticamente correto e a conclusão–sentença, 

proposição prescritiva em que se verte a decisão judicial, é verdadeira  ou válida, 

respectivamente. Mas a lógica mesma é impotente para escolher a premissa maior, 

isto é, a proposição normativa geral. Não é potente para esta seleção justamente 

porque não tem meios para decidir sobre o conteúdo normativo da proposição 

jurídica. 

Como se constata, as premissas que servirem de ponto de partida para o 

raciocínio lógico apresentam-se como evidentes pondo de lado, portanto, premissas 

sujeitas à dúvida. Todavia, dentro da dogmática jurídica, há divergências que se 

relacionam, em geral, exatamente à imprecisão da linguagem do direito. Essas 

divergências são capazes de gerar possibilidades de casos especiais que pareçam 

contradizer textualmente um estatuto, como se comprova na nova Lei Civil, que 

passou a considerar o cônjuge sobrevivente como herdeiro necessário e, em alguns 

casos, herdando em concorrência com os descendentes337. 

A partir das crítica feitas por SOUZA SANTOS338 ao paradigma da 

modernidade, uma outra forma de conhecimento toma lugar e a dicotomia  entre 

                                                 
336 VILANOVA, L. As estruturas lógicas e o sistema do direito positi vo . São Paulo: Max 

Limonad, 1997. p. 317. 
337 Novo Código Civil Brasileiro, artigos 1829 a 1845. 
338 SANTOS, B. de S. Um discurso sobre as ciências na transição para uma ciência pós-

moderna. Estudos Avançados/USP , São Paulo: Instituto de Estudos Avançados, v. 2, n. 2, p. 13-29, 

maio/ago. 1988.  
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objetividade e subjetividade  é dialeticamente superada  pela idéia  de 

intersubjetividade. No lugar da autoridade da certeza científica, a tolerância faz-se 

presente e a verdade, agora verossimilhança, é construída  argumentativamente, por 

meio de diálogo que conduza ao consenso ou ao acordo.  

É necessário, portanto, trazer para o campo do conhecimento jurídico a idéia 

de correção material ou substancial, trazer a possibilidade de fundamentação e 

justificativa que pretenda alcançar o consenso, o processo de interpretação jurídica  

e  a escolha  por uma  e não outra solução para um problema posto. Isso porque, o 

raciocínio demonstrativo, por si só, não se mostra condizente com o pensamento 

que escolhe suas premissas, dentre outras opções também possíveis.  

Assim como SOUZA SANTOS339 propõe uma nova prática de conhecimento 

mais democrática e emancipadora, na medida  em que defende um senso comum 

prático esclarecido, esta proposta não é  fugir  das bases da aplicação  e efetivação  

da norma jurídica, cuja força objetiva é retirada do elemento da coercitividade que 

lhe é característico. O que o discurso argumentativo pretende é colocar no devido 

lugar o viés valorativo tão rejeitado pelos positivistas. O discurso da nova 

racionalidade jurídica deve ser capaz de lidar com valores, normativamente 

corporificados sob a forma de princípios.   

O intérprete não é um ser isolado, pois aceita e comunga da existência dos 

outros. Sua verdade não é uma verdade isolada, mas compartilhada, porque só faz 

sentido com a aceitação dos outros, com quem compartilha uma vida social. 

CAMARGO enfatiza que “o que sustenta um discurso decisório como correto é sua 

capacidade de fundamentação e justificativa, de forma que pretenda alcançar o 

                                                 
339 SANTOS, B. de S. Introdução a uma ciência pós-moderna . Rio de Janeiro: Graal, 

1989. p. 41. 
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consenso”340. Ela segue ponto de vista de HABERMAS, para quem “argumentos 

decisivos têm que poder ser aceitos, em princípio, por todos os membros que 

compartilham ‘nossas’  tradições e valorações fortes”341. 

Por essa razão, partindo do problema da decisão judicial como referente 

central do raciocínio jurídico, a maneira como uma lógica jurídica deve se afirmar no 

âmbito de sua finalidade reguladora é através da argumentação e do 

convencimento, que existem como corolários do devido processo legal. E a tentativa 

é buscar nas regras do diálogo, que orientam o processo argumentativo, a 

segurança que o Direito requer. O intérprete precisa poder optar pela melhor decisão 

dentre outras possíveis a partir da eleição de direções e privilegiar  determinados 

aspectos, utilizando-se de todos esquemas argumentativos possíveis.  

 

4. 5  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS  E 

O DISCURSO DECISÓRIO 

 

Partindo do pressuposto que, a partir da Nova Retórica, considerada como 

metodologia jurídica, as atenções voltam-se para a argumentação das decisões 

proferidas pelos juízes, considera-se aqui que argumentar é também a arte de 

convencer e persuadir juridicamente. Convencer é construir algo no campo das 

idéias, é gerir a informação de forma a falar à razão do auditório. Já persuadir é 

                                                 
340 CAMARGO, Hermenêutica e... , p. 377. 
341 HABERMAS, J. Direito e democracia : entre factibilidade e validade.  v. I.  Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 143. 
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construir no terreno das emoções, é gerir a relação discursiva, é falar à emoção do 

outro,  pois visa a sensibilizar o outro342. 

PERELMAN propõe “chamar persuasiva a uma argumentação que pretenda 

valer só para um auditório particular e chamar convincente àquela que deveria obter 

a adesão de todo ser racional”343. A Teoria da Argumentação deixa de ser mera 

técnica verbal, para se apresentar também sob a forma de lógica do convencimento, 

implicando trabalhos práticos da linguagem por meio de esquemas argumentativos 

como instrumento indispensável à aplicação do direito. Desta forma, torna-se 

possível, ao juiz do discurso decisório, dizer o direito de acordo com os ideais da 

sociedade, porquanto ele pode convencer o seu auditório de que julga de forma 

eqüitativa e, como conseqüência, estabelece a paz nos conflitos sociais.  

Considerando o pressuposto da regra de justiça, cujas concepções 

concretas distinguem-se à medida que cada uma constrói valores diversos e define 

com o objetivo de definir a pertinência dos seres a categorias dentro das quais vai-se 

aplicar um tratamento igual, PERELMAN344 ensina que os objetos aos quais se 

aplica a argumentação devem ser intercambiáveis.  E mais, que o que suscita a 

maioria das controvérsias é decidir se as diferenças constatadas são ou não 

relevantes.  Em virtude dessa noção, o discurso decisório argumentativo não é uma 

simples fórmula de ordem, ele é a própria construção das sentenças jurídicas, 

podendo-se afirmar que o Direito existe porque é a prática do discurso.  

Requer-se, portanto, para que o juiz atinja os objetivos da missão definida 

pela Ordem jurídica, que ele conheça o auditório, os valores  dominantes na 

                                                 
342 ABREU, A. S. de. A arte de argumentar : gerenciando razão e emoção. 6. ed. Cotia: 

Atelier, 2003. p. 25. 
343 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 35. 
344 Ibid., p. 248, passim. 
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respectiva cultura, a metodologia  jurídica, as teses reconhecidas, as conseqüências 

deste ou daquele posicionamento e respeite as diferenças de cada caso concreto, 

as contingências  de cada situação. Não é sem motivos que várias têm sido as 

teorias dos direitos fundamentais que se fundam em tese variadas sobre as quais se 

busca um acordo. Conforme ensina Eros GRAU345, os direitos fundamentais 

passaram a suporte fático amplo, ou seja, as características de cada situação devem 

ser  soladamente  consideradas, podendo ser subsumidas à  hipótese de incidência  

de um determinado direito fundamental. Devem ser consideradas como abrangidas 

por seu suporte fático, independentemente da consideração de outras variáveis. 

A título de exemplificação, tem-se que os princípios constitucionais, pilares 

normativos na tradução dos valores da sociedade, não raro colidem entre si, 

gerando situações para as quais a lógica dedutiva não consegue apresentar 

soluções. Em situações tais, ao proferir seu discurso da decisão, o juiz deve 

recorrer, não só a princípios e postulados de razoabilidade e ponderação que o 

auxiliem a controlar as opções valorativas, mas também a formas de investigar a 

organização do conjunto de argumentos que estribam a sentença. Como afirma 

CAMARGO, “as exigências de cada caso concreto é que determina o seu  raio de 

incidência”346. Todavia, não há como estabelecer seu alcance, deixando-o ao 

comando apenas da razão que se sustenta na ação concreta. Esta conduta é 

sustentada na justificativa das posições tomada como corretas no sentido do bem 

agir.  

Para que o juiz adote uma decisão razoável, que ele também exerça sua 

liberdade de decisão ao escolher entre argumentos que favoreçam um ou outro 

                                                 
345 GRAU, Ensaio e... , p. 64. 
346 CAMARGO, Hermenêutica e... , p. 384. 
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valor.  Para motivar sua decisão, ele é instado não apenas a preferir um princípio a 

outro, uma regra a outra, um precedente a outro, a estender ou a restringir o alcance 

das palavras nos textos legais, mas também a justificar sua decisão por todo tipo de 

argumento para torná-la  aceitável. É a partir do apelo aos lugares-comuns (topoi) e 

à utilização efetiva das técnicas argumentativas que o discurso pode ser otimizado, 

pois flexibilizam a interpretação dos textos normativos347.  

O recurso aos mecanismos da argumentação torna-se requisito essencial à 

formação do juiz da decisão. Este não pode mais ficar restrito à lógica dedutiva das 

fórmulas jurídicas e isento das possibilidades de sua linguagem. Em seu discurso, o 

juiz deve envolver-se nos seus argumentos, conferindo-lhes credibilidade, porquanto 

ela deve partir dele próprio. Em termos argumentativos, sua linguagem não pode ser 

objetiva, apenas espelhando o mundo. Deve ser interpretativa e intencional e 

consistir em indicar um sentido, em colocar as coisas na perspectiva do homem para 

o homem em sociedade e orientar a integração do próprio juiz com o auditório. Pelo 

fato de os argumentos serem ligados à tomada de decisões, eles podem atingir 

decisões que poderão ser questionadas mais tarde. Desta forma mesmo quando o 

juiz encontra meios para a solução do conflito jurídico, ele deve avaliar o sentido do 

direito e atingir uma decisão segundo a regra de justiça348. 

PERELMAN349 considera que o movimento das premissas da argumentação 

se dá pela transposição da adesão inicial que o auditório tem a respeito da opinião 

que lhe é comum para outra de que o orador quer convencer. É nesta fase do 

discurso que se verificam os acordos presentes nas premissas e que são, sobre o 

                                                 
347 VIEHWEG, Tópica e... , p. 49. 
348 CARRILHO, M. M. Itinerários da racionalidade . Lisboa: Dom Quixote, 1989. p. 70. 
349 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação... ,  p. 94, passim. 
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real, expresso em juízos, que são admitidos pelo auditório como fato, verdade ou 

presunção, e sobre o que é preferível, expresso em juízos que estabelecem 

preferência em termos de valor, hierarquia e lugares-comuns. 

A relação entre as técnicas argumentativas e a apresentação dos dados está 

em que esta última consiste na modificação do estatuto dos elementos do discurso. 

Os objetos de acordo podem se beneficiar do tipo de auditório. Os fatos, as 

verdades e as presunções beneficiam-se do acordo do auditório universal. Já os 

valores, as hierarquias e os lugares beneficiam-se do acordo de auditórios 

particulares. Isso se verifica a partir do entendimento que o estatuto de valor é 

atribuído aos sentimentos pessoais e o estatuto de fato é atribuído a valores. Em 

geral, impressões pessoais, sentimentos puramente subjetivos são expressas como 

juízos de valor largamente compartilhados. Esses juízos de valor, mediante técnicas 

de argumentação que dão peso novo ao enunciado, podem ser transformados em 

juízos de fato ou expressões de fato.  Quem qualifica uma solução que considera a 

melhor de única solução opera uma transposição análoga do juízo de valor em juízo 

de realidade, como substituir a qualificação ‘mentiroso’ por ‘pessoa com disposição 

para induzir cientemente em erro’350. 

Os lugares-comuns são o tipo de argumento aos quais o juiz pode ter 

assegurado o acordo já anteriormente estabelecido com o auditório.  No discurso 

jurídico decisório, quer seja a imparcialidade do juiz, a noção de boa-fé, a de 

presunção de inocência até prova em contrário e de interesse, eles dão à sua 

estrutura a flexibilidade de abertura à estrutura discursiva. Possibilitam uma 

                                                 
350 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação... , p. 203. 
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construção discursiva mais livre e criativa, porquanto compete ao juiz-intérprete 

buscar as premissas que lhe sirvam de apoio351.  

Ressaltam-se aqui os lugares da quantidade e da qualidade. Os da 

quantidade valorizam o que é habitual, a maioria preferível, em detrimento do que é 

excepcional, minoria, porquanto afirmam a preferência por algo fundado na 

valorização da quantidade.  Só é valorizado o acontecimento que perdura. Por isso 

mesmo, os lugares da qualidade, que preferem o que é raro, original, único, 

identificável, ao que é banal, normalmente contestam os lugares da quantidade352. 

Considerando que os elementos do discurso estão em constante interação  

e o discurso persuasivo produz efeitos por inserção,  como um todo,  em situações 

complexas mecanismos de argumentação possibilitam a interpretação das palavras 

do orador e  a supressão dos elos faltantes. Em virtude disso, para identificar a 

articulação dos argumentos e medir sua eficácia persuasiva, PERELMAN353 propõe 

técnicas argumentativas que visam a mostrar que elas podem ser utilizadas para 

evitar os efeitos nefastos já causados pela Retórica em sua versão tradicional. Ele 

as classifica em grandes grupos, a partir dos seus aspectos positivo e negativo. Os 

argumentos podem não só ligar ou romper associações anteriormente estabelecidas, 

como também depreciar algo que era até então um valor aceito, substituindo-o por 

conceito mais condizente com o valor original. Quando há estabelecimento de 

intercâmbio num determinado ponto de vista entre as teses já admitidas pelo 

auditório e as que se desejam promover, os argumentos são de ligação e diz-se que 

as técnicas têm aspecto positivo. Quando se rompe a solidariedade constatada ou 

                                                 
351 CAMARGO, O discurso jurídico e... , p. 9, passim. 
352 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação... ,  p. 94. 
353 Ibid., p. 211. 
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presumida entre as teses admitidas e as que se opõem às do orador, os argumentos 

são de dissociação e as técnicas têm aspecto negativo354. 

Mesmo não sendo a proposta deste estudo voltada à discussão de 

nominalismos dos argumentos, tornam-se pertinentes algumas considerações sobre 

a classificação das técnicas apresentadas por PERELMAN355.   

Os argumentos de ligação são agrupados em três grandes grupos, sendo: 

a) os argumentos quase-lógicos;  

b) os argumentos fundados na estrutura do real;  

c) as ligações que fundam a estrutura do real356. 

Os argumentos quase-lógicos são assim identificados porque sua estrutura 

tem algo em comum com a dos argumentos da racionalidade lógico-dedutiva. A cada 

argumento dedutivo corresponderá um argumento quase lógico, de estrutura 

semelhante Entretanto, como no raciocínio argumentativo não há o rigor da lógica 

formal e a linguagem utilizada é passível de ambigüidades e de várias 

interpretações, os argumentos quase-lógicos não têm valor conclusivo. Sua força 

persuasiva dá-se exatamente na proximidade com o raciocínio lógico-formal, 

dedutivo, no qual o orador é posto em contradição e o discurso é tido como absurdo 

em virtude do discurso da identidade. Na mesma situação, mas utilizando-se de 

racionalidade argumentativa, não se diz que o discurso é absurdo, não se fala em 

contradição, mas em incompatibilidade que permite até que o orador reinterprete os 

termos do seu discurso, como nos exemplos adiante: 
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a) Todo homem é mortal. Machado de Assis foi homem, logo ele também foi 

mortal. – racionalidade lógico-dedutiva (argumento lógico); 

b) Todo homem é mortal. Machado de Assis foi homem, mas tornou-se 

imortal na Academia Brasileira de Letras. – racionalidade argumentativa 

(argumento quase-lógico). 

Além de argumentos como da reciprocidade, da inclusão/divisão e da 

transitividade, alguns princípios que se amparam na evidência da demonstração 

lógica como suporte à persuasão são exemplos de argumentos quase-lógicos. São 

eles: os princípios da incompatibilidade, da identidade e definição. 

São argumentos de reciprocidade quando o intercâmbio entre as teses 

funda-se no estabelecimento de relação de simetria entre duas situações que, para 

serem rejeitadas, é necessário provar que elas são assimétricas. Pode-se tomar 

como exemplo a relação entre o acadêmico de instituição de ensino superior 

particular e a instituição com a qual mantém um contrato de prestação de serviços 

acadêmicos. Quando o contratante atrasa o pagamento da mensalidade de seu 

curso, a contratada o abriga ao pagamento de juros. Quando as condições de 

ensino não obtiverem a credibilidade e os resultados esperados, como técnica 

argumentativa, o acadêmico-contratante pode utilizar-se da reciprocidade para 

cobrar da instituição-contratada o cumprimento de sua parte no contrato. 

Quando o argumento é de inclusão ou divisão, o que se busca é colocar em 

relevo algumas partes do todo para obter o efeito retórico. Sua eficácia se dá 

porquanto a relação entre o todo e as suas partes é variável, ora valoriza-se o todo 

em detrimento das partes; ora enumeram-se as partes que constituem o todo de 

forma exaustiva, como no exemplo: ‘o Estado de São Paulo é a locomotiva 
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financeira do Brasil’. Por sua vez, ‘o Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, é 

uma grande locomotiva’.   

  Quando o argumento é o da transitividade, por ele permite-se passar da 

afirmação que a relação que existe entre A e B, e entre os termos B e C, é  a mesma 

que leva à conclusão de que essa relação existe entre A e C, como no exemplo: ‘os 

parentes do meu marido meus parentes são’. 

Quanto ao princípio da incompatibilidade, também utilizado como princípio 

da contradição, ele mostra a diferença entre a necessidade e a contingência, ou 

seja, entre um princípio lógico de aplicação cogente e as premissas consideradas 

apenas incompatíveis por corresponderem a situações contingenciais. Seus 

argumentos procuram demonstrar que a tese inicial é compatível ou incompatível 

com a tese principal. O princípio lógico de aplicação cogente é o da não–

contradição, por meio do qual se raciocina que: ‘se a proposição X é verdadeira, é 

falsa a sua negação (-X).  Em sentido quase lógico, pelo princípio da 

incompatibilidade, o argumento utilizado estabelece a necessidade de opção entre 

duas asserções. Como exemplo: ‘Juiz de direito ser candidato a membro do 

Conselho disciplinar da OAB’.    

Quanto ao argumento da identificação lógica e seu correspondente  princípio 

quase-lógico da definição,  a relação que  há é que na primeira a identificação não 

fica sujeita a polêmicas, pois o enunciado é óbvio: ‘X é X’, como no exemplo ‘Sou 

brasileira e você é brasileiro: temos direitos iguais’.  Entretanto, considerando-se que 

a própria essência da justiça, que consiste em dar a outrem o que lhe é devido, 

segundo uma igualdade, prevê não só a igualdade absoluta, mas também  a 

igualdade proporcional, observa-se que, quando se trata do princípio da identificação 

quase-lógica,  nem sempre “X é X”. Há possibilidade de múltiplos enfoques que 
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surgem de escolhas variadas, como se exemplifica pelo debate contemporâneo em 

torno do significado formal e material daquilo que é considerado igualdade na 

Constituição da República do Brasil de 1988357. 

PERELMAN358 ensina que os argumentos fundados na estrutura do real 

referem-se ao real, mas não no sentido ontológico. Eles têm sua base na ligação 

que há entre os muitos elementos do que o auditório acredita que sejam fatos, 

verdades ou presunções, porquanto esses elementos estão associados entre si. 

Desta forma, é possível fundar sobre esta relação uma argumentação que possibilite 

passar de um dos elementos ao outro, como quando se procura associar o caráter 

de uma pessoa a seus atos. Estes argumentos podem ser de sucessão ou por 

coexistência. São por sucessão quando se referem à relação de causa e efeito, 

como quando se atribui valor a uma tese a partir das conseqüências geradas por 

sua adoção. Por sua vez, são por coexistência aqueles que se referem a relações 

que, apesar de envolverem realidades de ordens diferentes, uma é a essência e a 

outra é a manifestação dessa essência, como exemplo dado anteriormente.  

Ainda como exemplo, tem-se o argumento pragmático359, um dos mais 

intuitivamente utilizados nos discursos a juízos de fato incontestáveis. Isso se dá 

pela atribuição do valor de uma tese a resultados causados por sua adoção, 

porquanto esta propicia a apreciação de uma situação segundo suas causas e 

conseqüências. Ao utilizar-se deste argumento, o juiz da decisão judicial deve tanto 

avaliar as conseqüências vantajosas e a utilidade do que se está defendendo, 

quanto apontar a inutilidade do que se está propondo ao criticar postura adversa. 
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Seu forte poder persuasivo do argumento está em  poder-se  recorrer a fatos reais, a 

dados estatísticos, como nos exemplos: ‘as pesquisas  apresentadas nas televisões 

mostram que a grande maioria dos brasileiros considera morosa  a conclusão de um 

processo judicial’-(dados estatísticos). ‘O recurso ao 2º. grau  jurisdicional deu-se 

devido  ao prejuízo causado à parte pelo discurso lógico da decisão no 1º. grau’-

(causa do recurso).   

Quanto às ligações que fundam a estrutura do real360 observa-se que elas 

generalizam o que é aceito a respeito de um acontecimento particular  ou levam para 

um outro domínio aquilo que é aceito num determinado domínio. Os argumentos 

operam como que por indução, porquanto propõem modelos, metáforas, exemplos, 

analogias a partir de casos particulares e estabelecem generalizações  e 

regularidades. Eles procuram estabelecer um vínculo entre um ponto de vista já 

admitido e outro que se pretende promover.  Entretanto, como esse movimento da 

argumentação consiste na transposição da adesão inicial para a outra de que o 

orador quer convencer, nas ligações que fundam a estrutura do real há de se referir 

primeiro às premissas da argumentação, que comporta os dois tipos de acordo: 

sobre o real e sobre o preferível. Como exemplo tem-se o que ocorre com a 

analogia, a metáfora e a argumentação pelo modelo.  

Como exemplo de analogia361, tem-se que o argumento é buscar explicar o 

que é desconhecido pelo conhecido, mostrando sua adequação. Duas situações 

tornam-se semelhantes não devido a relação de semelhança entre elas, mas devido 

a similitude  de relação que se estabelece entre elas. Sua função é esclarecer a 

semelhança do segundo termo com o primeiro, tanto na aparência, quanto no 
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sentido, como por exemplo: ‘a relação que existe entre os jurisdicionados de Pouso 

Alegre e os juízes desta Comarca é semelhante à relação que existe entre os 

jurisdicionados  de Curitiba e os juízes daquela Comarca”. Verifica-se, pelo exemplo, 

que a função da analogia é esclarecer o segundo termo de comparação pelo 

primeiro.  

Quanto ao argumento fundado na metáfora, ele surge de uma analogia, pois  

se dá em virtude do transporte do sentido de uma palavra para outra. Segundo 

PERELMAN, a metáfora é “uma mudança bem-sucedida de significação de uma 

palavra por meio do transporte da significação própria da palavra para outra 

significação, que só lhe convém  em virtude de uma comparação que existe na 

mente”362. Consta em sua obra o exemplo adiante: “o que a velhice é para a vida, a 

noite é para o dia” – analogia.  “A noite é velhice do dia e a velhice é a noite da 

vida”.- metáfora363. 

Quanto à argumentação pelo modelo, propõe-se a imitação de modelos para 

chegar-se aos anti-modelos, como no exemplo adiante:   “o valor da pessoa humana 

ressaltado no Direito Natural  constitui premissa de onde se tirará uma conclusão 

preconizando um direito positivo humanizado’.  

Diferentemente dos argumentos de ligação apresentados, PERELMAN 

ensina que “os argumentos são de dissociação de noções quando buscam 

solucionar incompatibilidades do discurso por meio do restabelecimento de visão 

coerente da realidade”364. Eles são resultantes da depreciação do que era 

considerado valor até então aceito, com a respectiva substituição por conceito 
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coerente com o valor original. Desta forma, em situação de contradição, o orador 

busca  construir um outro conceito para julgar aquilo que aparenta ser, considerando 

válidas as que se conformarem  entre si.  

Por fim, PERELMAN365 ressalta a premência da interação dos argumentos e 

enfatiza que a justiça deve trabalhar com um desenvolvimento formalmente correto 

de um ou mais valores.Ele estabelece como regra de justiça a igualdade formal. Esta 

requer a aplicação de tratamento idêntico a seres ou situações que são integrados 

numa mesma categoria. Contudo, como desacordos nascem no momento em que se 

procura determinar as características para a aplicação da justiça, as divergências 

surgem no momento de passar de uma fórmula comum de justiça concreta para 

outras fórmulas também concretas, especialmente quando se trata de uma 

sociedade democrática que propugna pela igualdade material.  

Considera-se neste estudo que, é nesse momento, que os princípios de 

razoabilidade, de ponderação, associados à noção de igualdade material devem vir 

à tona e o juiz da decisão judicial deve atentar-se para não contaminar seu discurso 

decisório com as sutilezas da sofística e cair nas armadilhas de argumentos 

falaciosos, como:  apelar ao populismo (falácia ad populum), desprezar as  exceções 

(falácia de acidente), dar como causa de um fato algo que não é efetivamente causa 

(ignorância da causa),  dar por provado aquilo que ainda precisa  provar-se (petição 

de princípio), induzir o depoente à resposta auto-condenatória (pergunta complexa),  

não valorizar a diferença essencial (falsa analogia), atacar a pessoa e não os fatos 

(ad hominem), dentre outros. Deve, enfim, evitar ser ambíguo, pois é a ambigüidade 

que acaba gerando interpretações incorretas, discursos confusos, transformando as 

possibilidades da racionalidade argumentativa em falácias.    
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CONCLUSÃO  

 

A felicidade dos membros de uma sociedade politizada  não pode  ser mera  

referência de norma programática; não pode ser abstrata, pois trata-se de um 

organismo político. O fundamento de todas as relações jurídicas é o discurso, pois 

com palavras se absolve e se condena. Nessa perspectiva, é a linguagem, como 

componente das tradições de um povo e acordo sobre o uso de termos que se 

referem à concepção do real e à visão do mundo ligado a situações histórico-sociais, 

que é capaz de estabelecer distanciamento entre juízos de realidade e juízos de 

valor. Portanto, no discurso de sua decisão, o juiz deve possibilitar que os anseios 

de uma comunidade justa sejam realizados. 

Partindo do pressuposto que apenas uma argumentação que não seja 

coerciva, nem arbitrária pode conferir sentido à liberdade humana, porque oferece 

condição de exercício de uma escolha racional, conclui-se que, a partir da utilização 

da associação da racionalidade argumentativa à racionalidade dedutiva, o juiz do 

discurso decisório contemporâneo pode escapar do dilema de aderir a uma verdade 

objetiva e universalmente válida ou recorrer à racionalidade argumentativa para 

fazer que se admitam suas decisões366. 

PERELMAN367 ao criticar os limites colocados pelo raciocínio lógico 

dedutivo, apresenta a retórica como metodologia destinada a ampliar a possibilidade 

de reflexão no direito.  A partir da Nova Retórica, a Teoria da Argumentação é 

considerada como uma teoria geral da razão prática, da razão jurídica, ética e 

política, porquanto tratar de discurso decisório sob a racionalidade argumentativa 
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implica fundamentar-se na idéia de evidência enquanto força diante da qual o 

pensamento do homem tem de ceder, implica opor-se à demonstração e à 

impessoalidade do discurso analítico. 

Como se viu, não tivemos aqui a intenção de analisar técnicas de 

convencimento e persuasão de forma prática, pela sua eficácia, mas principalmente 

de mostrar que a teoria da decisão jurídica abre-se a novas perspectivas discursivas 

a partir de Perelman, embora não parem nele. Todavia, consideramos que a 

utilização da racionalidade argumentativa a partir dessa metodologia propicia a ação 

sobre os espíritos dos jurisdicionados e a sustentação da eficácia desejada por meio 

do discurso.   

Nessa perspectiva, ao investigar a organização dos argumentos que 

estribam as sentenças, verificamos que o que se busca é a decisão prevalecente, e 

não, a obtenção da decisão verdadeira,  nos moldes da concepção saída do 

pensamento cartesiano. Este seria a matriz da existência por considerar-se o sujeito 

aquele que produz o pensamento, daí sua característica ser o cogito, ergo sum368, 

instigando a decomposição do objeto de conhecimento em partes, de acordo com 

um método,  para se chegar a resultados capazes de retratar a verdade. A tese era 

logicizar o direito, rechaçando toda a metodologia tópico-retórica trazidas pelos 

clássicos369. 

Na dimensão discursiva, o raciocínio analítico era tido como o único válido 

para o conhecimento porquanto partia de premissas consideradas verdadeiras para 

                                                 
368 DESCARTES, Discurso do... , p. 29. 
369 Para Maria Francisca CARNEIRO; Fabiana Galera SEVERO e Karen ELE: “No século 

XIX, auge da tentativa de igualar o Direito às Ciências Naturais, o Direito deixou-se guiar pela lógica 

dedutiva, o que motivou a retirada da tópica ( como modo de pensar) e da retórica (como techne ou 

ars inveniendi ). (Teoria e prática da... , p. 82.) 
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chegar-se demonstrativamente a resultados necessariamente verdadeiros, 

considerando que o que puder ser demonstrado não pode ser questionado.  Para 

CURI, “a legitimação do direito perante a razão matemática consistia em uma 

redução das proposições e relações lógicas com o pressuposto da formulação de 

leis naturais, com validade universal”370. Aparentemente exata, essa validade gera, 

para cada caso concreto semelhante, um discurso com uma única solução correta, 

fundamentada numa norma hipotética fundamental.  

A aplicação analítica dos dados torna o sistema fechado. Não leva em conta 

a possibilidade de ambigüidade da linguagem, de lacunas na lei,  de  antinomias  e 

colisão de princípios, de divergências e de tendências variadas, capazes de produzir 

diversidade de conclusões que devem manifestar a adaptação do direito à estrutura 

do real concebida pelos sujeitos onde ele se insere. Daí a pretensão da verdade 

indiscutível na sentença, sem qualquer pretensão de propósito de obtenção da 

adesão de parcela da sociedade interessada na solução do conflito. Nesse 

paradigma, o discurso decisório surge de uma pauta interna lógica de soluções, 

quase sempre retrospectivas, pois remetidas a fatos já determinados pelo próprio 

sistema371.   

A concepção contemporânea, derivada do sistema constitucional aberto e 

pronto para receber novos dados372, considera que uma decisão deve absorver a 

insegurança, não porque elimine o conflito, mas porque o transforma. Em vista disso, 

                                                 
 370  CURI, Dilemas do... , p. 52. 

371 CURI, I. G. (Coord.). Estudos de teoria geral do direito : teoria da argumentação e 

direito. Ledo Paulo Guimarães Santos. Curitiba: Juruá, 2005. p. 105, passim. 
372 CANOTILHO, J. J. G. Constituição dirigente e vinculação do legislador . Contributo 

para a compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra Editora, 1982, p. 

13, passim. 
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as conseqüências surgem também após o resultado e o discurso da decisão judicial 

é um resultado que produzirá conseqüências, portanto, deve ser avaliado também 

de acordo com o sistema ético vigente em determinado tempo e lugar373.  

A Nova Retórica de Perelman põe fim à excelência da razão monológica  a  

partir do problema da justiça e concentra-se sobre o da relatividade dos valores, em 

que o  discurso jurídico desenvolve-se dentro de um modelo jurídico metodológico 

capaz de dissolver os sistemas de pensamento prefixados e pô-los novamente em 

movimento. A preocupação é mais com os fundamentos do discurso da decisão do 

que com as próprias condições, possibilidades e função da argumentação. As ações 

éticas não são definidas apenas pela virtude, pela obrigação e pelo bem. Elas 

pertencem também à esfera da realidade social na qual cabem a deliberação e a 

decisão.  Assim, quando o homem delibera e decide sobre aquilo que, para ser e 

acontecer depende da sua ação e vontade, ele decide e decide sobre algo que pode 

ser ou deixar de ser374.  

Num Estado de Direito Democrático, é princípio basilar o conhecimento e a 

não-arbitrariedade do discurso da decisão. O direito contemporâneo apresenta-se na 

forma de textos normativos constituídos de regras jurídicas e de princípios 

normativos e, também, de casos e problemas que especificam os textos. Não se 

pode recorrer a um experimento empírico, nem à violência. Deve-se estar aberto à 

interpretação que dá margem à argumentação. Sob a ótica da racionalidade 

dedutiva, se um dos destinatários não aceitar o que é falado por não acreditar no 

que é falado, o conteúdo que é transmitido não poderá ser tido como verdadeiro, 

pois não houve assentimento sobre a veracidade do ato de comunicação. Desta 

                                                 
373 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 76. 
374 CHAUÍ, M. Convite à filosofia . São Paulo: Ática, 2000. p. 341. 
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forma, a pretensão de verdade por ela gerada não alcança êxito nos dias atuais, não 

atende aos clamores daqueles que procuram segurança para a sociedade por meio 

de decisões judiciais. 

Em conseqüência, o homem contemporâneo requer a relação da 

racionalidade formal com a racionalidade dialético-argumentativa, porquanto o 

Direito subsume princípios éticos. Assim, consideramos que conceitos normativos 

dependem de preenchimento de conteúdo axiológico a ser realizado pelo intérprete 

das proposições jurídicas. Ressurge, desta forma, a exigência de uma lógica 

jurídica, uma metodologia do discurso decisório para o entendimento e valorização 

dos fenômenos fáticos e axiológicos que ocorrem subjacentes ao sistema que gera o 

discurso da decisão. 

PERELMAN afirma que “o juiz não poderá limitar-se ao cálculo de um 

autômato. Se assim fosse, uma sentença judicial poderia ser fornecida por uma 

máquina”375. Compreendemos, portanto, que palavra e discurso decisório na práxis 

jurídica são interdisciplinares e requerem reflexão que transcenda a de um técnico 

operador. O Direito pode ser oferecido como exemplo de silogismo dedutivo. 

Todavia, a teoria crítica do direito contemporâneo requer ir além, atualizando o 

projeto de discurso que promove identificação racional e emocional entre o ouvinte e 

o que é dito, com respeito à interpretação que é capaz de levar a diferentes 

situações, privilegiando  sua dimensão pragmática.  

Para FERRAZ JR.376, a racionalidade argumentativa privilegia a dimensão 

pragmática do discurso jurídico, sendo ele aquele que tem como objeto a 

preocupação com o comportamento e convencimento dos  seus destinatários, visto 

                                                 
375 PERELMAN, Ética e... , p. 516. 
376 FERRAZ JÚNIOR, Direito, retórica e... , p. 16. 
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que  a regra suprema do discurso jurídico deve ser a de responder por aquilo que se 

fala ou afirma. O objeto debatido no discurso é o próprio destino dos que discutem e 

a utilização de técnicas argumentativas são um meio de melhor compreensão, pois a 

questão da decisão gira também em torno do sentido jurídico. 

Concluímos que, na perspectiva da Constituição Federal de 1988, a visão de 

aplicação do Direito há de ser aquela que tenta dialogar o direito com uma verdade 

possível, recheada da nova visão da retórica, capaz de distingui-la de sofisma ou de 

falácia, abrindo possibilidades para que uma interpretação não exclua outras e a 

dimensão social do texto constitucional não seja negligenciada.  A sociedade evolui 

e o Direito precisa absorver suas transformações a partir do que o juiz decide no 

processo, não frustrando as expectativas dos membros da comunidade  por causa 

da vagueza normativa  ou por causa de uma interpretação  insuficiente. A solução 

está em uma interpretação argumentativa que tenha base retórica. Sem a busca da 

decisão prevalecente, não há sentido na configuração de um Estado que propugna 

pela dignidade da pessoa humana como princípio informador do texto maior  e eixo 

central de toda a discussão do ordenamento jurídico.  

Também. verificamos que, em 1958, ao reatar a tradição da retórica, 

PERELMAN377 já começava a crítica pós-moderna da razão. O encadeamento das 

idéias no raciocínio e a evidência com que estas se impõem ao espírito já se 

mostravam insuficientes. A teoria constitucional tem trazido contribuição louvável em 

categorizar os princípios como espécies normativas dotadas de coercitividade, ao 

contrário das teorias tradicionais, que distinguia as normas dos princípios, 

esvaziando significativamente a sua força e desprezando seu conteúdo.Todavia, 

                                                 
377 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação ..., p. 2. 
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verifica-se que para o Direito, a questão hermenêutico-valorativa repercute na 

tensão existente entre segurança e justiça, concentrada que está no problema da 

aplicação dos princípios, o que leva ao desafio de conjugar esses dois valores 

indispensáveis.  

Considerando que a utilização de critérios de validade da racionalidade 

dogmática promovem violência simbólica ao impedir o mover da mente do juiz da 

decisão, concluímos que o enfoque da aplicação do direito sob a perspectiva da 

Nova Retórica não privilegia apenas a racionalidade dogmática, mas principalmente 

a racionalidade argumentativa no discurso. A utilização de critérios de validade da 

racionalidade dogmática promovem violência simbólica ao impedir o mover da mente 

do juiz da decisão. Quando a renúncia à violência simbólica dá-se por meio da 

racionalidade argumentativa, o ponto de partida do critério da validade torna-se o da 

revivescência da retórica, numa perspectiva pós-positivista.  

Partindo do pressuposto que a sentença judicial cria direito novo, 

entendemos que ela deva operar prospectivamente.  E foi a partir dessa perspectiva 

que refletimos sobre a dimensão argumentativa do discurso jurídico decisório, 

considerando o atual estágio da teoria crítica da decisão, geradora de candentes 

expectativas sociais378.Tal conjuntura requer do aplicador do Direito que o Direito 

prove sua serventia para dar conta dos conflitos a partir de um padrão metodológico 

e de objetividade capaz de não colocar a certeza e a segurança do direito em perigo. 

Nossa conclusão é no sentido de esperar-se daquele que tem a incumbência 

de fazer a composição de um conflito jurídico por meio do discurso decisório, a 

prerrogativa de reforçar valores estabelecidos socialmente, pois seu discurso cria e 

realiza o Direito. Quando este realizar dá-se pela mediação decisão-juízo, por meio 
                                                 

378 SOUZA NETO, Jurisdição constitucional... , p. 67. 



 148 

do modelo metódico do discurso retórico-argumentativo, levam-se em conta a 

adesão do auditório sem o uso da coação física ou moral e a segurança jurídica,  

pois o  juiz do discurso pode se posicionar  ao lado do auditório  de forma 

imparcial379. 

A recusa à mera subsunção surge do debate jurídico instalado em torno da 

necessidade de adequação ao novo modelo de discurso, que possibilita  e exige dos 

juízes  maior contato com a realidade social.  O modo pelo qual eles chegam ao 

termo dos conflitos e até que ponto suas decisões seguem os preceitos lógicos 

necessários apontados por uma crítica metodológica ao positivismo jurídico, situam 

esta reflexão além dos posicionamentos  tradicionais do debate jusfilosófico. Nela se 

casam valores e comportamentos numa dimensão que leva o juiz a transitar entre o 

discurso, a argumentação e a justiça, pois o Direito é principalmente um sistema 

dialético, ordenado a conflitos, uma recompilação de pontos de vista sobre conflitos 

em permanente movimento.  

O Direito pressupõe decisões das quais não se excluem os fatores políticos, 

sócio-culturais, econômicos, históricos. O discurso decisório deve ser, portanto, 

ideológico, visto que carrega opções, agrega valores, impõe condutas, conduz 

instituições, movimenta riquezas e opta por visões de mundo que sustentam uma 

ideologia. A racionalidade dogmática, portanto, conduz para um discurso normativo; 

a racionalidade discursiva, para um discurso decisório marcado pelas características 

da dogmática da decisão. 

                                                 
379 Segundo PERELMAN: “Ser imparcial implica ser justo, significa que os critérios da 

argumentação convenceriam ao maior número possível de interlocutores, significa que em 

circunstâncias  semelhantes, o juiz agiria da mesma forma”. (Ética e... , p. 61.) 
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DESCARTES380 via no raciocínio um encadeamento de idéias, de tal 

maneira que a cadeia das proposições não pode ser mais sólida que o mais frágil 

dos anéis; basta que se rompa um dos anéis para que a certeza da conclusão se 

desvaneça.  Ao contrário, PERELMAN381 considera que a estrutura do discurso 

argumentativo se assemelha à de um tecido: a solidez deste é muito superior à cada 

fio que constitui a trama. Uma conseqüência disso é a impossibilidade de separar 

radicalmente cada um dos elementos que compõem a argumentação. 

Em sua lógica de valores, PERELMAN382 procura definir se os julgamentos 

de valor apenas expressam emoções, interesse e impulsos do julgador, inserindo, 

assim, o processo de aplicação do direito no campo do irracional, ou se existiria uma 

lógica destes julgamentos. Inicialmente, entendia que os julgamentos de valor 

apresentam-se inteiramente arbitrários, insusceptíveis de tratamento racional. 

Depois, percebe que considerar irracional a aplicação do direito importava renunciar 

a qualquer filosofia prática e abandonar a disciplina da conduta humana ao sabor de 

emoções e interesses, ou seja, confiá-la à  violência.      

O ato de argumentar é ato lingüístico capaz de orientar o discurso no sentido 

de determinadas conclusões. Tanto a argumentação, como atividade estruturante do 

discurso, quanto a  análise das suas  técnicas contribuem para o juiz da decisão, na 

medida em que elas as responsáveis por coordenar e conectar  as informações do 

discurso e serem responsáveis pela sua eficácia. Elas têm a finalidade de persuadir 

o auditório, atingindo seu sentimento, convencer o juiz-orador e apoiar a tese 

apresentada. A conseqüência é uma inversão da racionalidade dedutiva da tese 

                                                 
380 DESCARTES, Discurso do... , p. 34. 
381 PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, Tratado da argumentação ..., p. 354.  
382 PERELMAN, Lógica jurídica , p. 56. 
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válida. Consideramos, portanto, que as técnicas argumentativas permitem provocar 

ou aumentar a adesão às teses apresentadas e seus graus de adesão não podem 

ser apresentados a priori em relação à verdade da conclusão. Tal inversão se dá na 

medida em que a metodologia argumentativa, cuja análise dos raciocínios é a 

posteriori e possibilita o desenvolvimento das técnicas argumentativas, contribuindo 

com diferentes análises dos esquemas caracterizados pelos processos de ligação de 

dissociação.       

Como afirma Cândido DINAMARCO, “o juiz da decisão deve ter em mente 

que seu discurso decisório precisa ser apto a dar a quem tem um direito, na medida 

do que for praticamente possível, tudo aquilo a que tem direito e precisamente aquilo 

a que tem direito”383. Nessa perspectiva, entendemos a razão pela qual o critério 

verdadeiro-falso perde espaço para a racionalidade argumentativa, que deixa de ser 

considerada como mero paliativo quando não se consegue encontrar 

Reputamos que a importância da reabilitação da retórica para o processo 

discursivo jurídico-decisório está em que a Nova Retórica,  como saber sério, 

construído por regras específicas  e critérios de adequabilidade dos meios  próprios 

da norma  posta, visa provocar reflexão  epistemológica desse saber com base na 

argumentação. A partir de concepções que fundamentam a argumentação no plano 

da ação e a legitimam como um discurso prático por meio de outras racionalidades, 

ela mostra que não há hierarquia ente os dois modos de raciocinar apresentados 

desde a Antiguidade clássica e que o convencimento envolve inferências que podem 

levar o auditório à adesão dos argumentos apresentados.  

                                                 
383 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo . São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1987. p. 426. 
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Desta forma, numa ordem jurídica estabelecida em princípios fundamentais 

individuais e coletivos, o compromisso do juiz da decisão deve ser também com os 

meios de sustentar seu discurso dialógico, não só de acordo com o direito posto, 

mas também em face de outras possibilidades lingüísticas e de desenvolvimento de 

raciocínios igualmente cabíveis, compatíveis com o senso comum e a ética coletiva. 
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