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RESUMO

Sugere-se, nesta investigação, a releitura teórico-crítica dos princípios do direito, 

partindo-se do pressuposto jurídico-formal positivo no qual estão assentadas essas 

importantes categorias. Admitido o pressuposto racional-positivo fundamentador como 

suficiente para gerar intrincadas questões a propósito da principiologia, as perspectivas 

de reflexão abertas pela teoria crítica do direito não apenas constataram a limitação da 

experiência e do saber jurídicos assim estruturados, como também foram capazes de 

gerar debates sugestivos concernentes à vulneração de seus mais fortes sentidos, ou, 

dito de outro modo, dos sentidos da objetividade, legalidade e dogmatismo. Da 

compreensão dos princípios face aos aportes críticos propostos, o exame das figuras é 

deslocado para esfera do direito constitucional, sendo tal proceder indicativo da 

superação da função integrativa de forte índole civil até então delineadora das figuras. 

São revalorizados portanto os estudos jurídico-críticos (que lançam mão de concepções 

multidimensionais e das novas fronteiras entre direito e moral), porquanto o panorama 

não só tem como renovado o desgastado cenário da base normativista, como também 

buscado revelar mais intensamente a ausência de distância entre direito e política. Da 

apreciação dos esforços teóricos voltados para a materialização do compromisso 

jurídico-fundamental, por conseguinte, buscou-se demonstrar a atualidade e a 

pertinência de nova racionalidade estruturada pela feição crítico-dialógica nesse 

contexto, porquanto essa conformação da crítica também se liga à praxis, propondo a 

reconstrução de direitos nos limites do Estado liberal, o que se faz possível ante à 

mudança no conceito de razão.
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ABSTRACT

This investigation proposes a theoretical / critical reading of the law principals under the 

positivist judicial-formal assumptions in which these important categories are seated. By 

accepting the rational-positivist support as sufficient for raising intricate questions about 

the study of these principals, the open reflection perspective provided by the legal 

critical theory not only attested the limitations of the structured legal experience and 

knowledge but also came up with some suggestive debates on the vulnerability of their 

strongest senses namely objectivity, legality and dogmatism. From an understanding of 

these principals under the light of the critical approach proposed by this study, their 

examination moves into the constitutional law realm surpassing the strong civil 

characteristic of the integrative function which has so far been delineating them . Thus, 

the judicial-critical studies (which use multi-dimensional concepts and the new 

boundaries between law and moral/ethics) are re-assessed so that the outdated 

normative scenario is renewed and the distance between the law and politics is strongly 

revealed . From a valuation of the theoretical efforts regarding the realization of the 

fundamental-judicial obligation, this study tries to demonstrate how current and pertinent 

this new critical-dialogical structured rationality is within this context. This critical 

confirmation ties itself to the praxis and proposes a reconstruction of rights within the 

limits of the liberal State which is possible through changes in the concept of reason.
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INTRODUÇÃO

“Princípios gerais e grande arrogância estão sempre a 
caminho de preparar grandes desgraças” - Goethe - extraído 
de “Os anos de viagem de Wilhelm Meister”.

Esta investigação vale-se das orientações teórico-filosóficas que 

alicerçam e dão sustentação à teoria crítica do direito. Sua ousadia, se é que existe, 

reside na tentativa de equacionar um esboço dos princípios jurídicos à luz dos 

potenciais reflexivos dessa teoria, de importantes e profundas implicações à teoria 

da sociedade como tese epistêmica voltada para a compreensão do direito.

Como corrente filosófica, a crítica sugere a ruptura com o sono 

dogmático, alicerçando a refundamentação das bases do pensamento humano. 

Como teoria, ela se estrutura em vertentes que lhe dão natureza reflexiva, 

provocando problematizações, porquanto sua tese reside na sociedade, e, logo, 

suas elaborações são desenvolvidas à luz das importantes contribuições a propósito 

da respectiva compreensão dessa realidade complexa, que desafia tentativas de 

estruturação conceituai adequada.1 O marxismo, a sociologia compreensiva de Max 

Weber, o pensamento psicanalítico, além de outros importantes momentos culturais 

como a crítica da razão e a linguística em sua feição neopositivista são contribuições 

do pensamento ocidental dos quais a crítica lançará mão, a fim de formular seu 

estatuto teórico. Como teoria jurídica crítica, crítica jurídica ou pensamento crítico, 

expressões que devem ser relevadas no sentido de resguardar precisão conceituai, 

consoante anota Wolkmer, e mesmo que todas elas sejam similares em certo 

sentido, como atividade da razão, voltada para a juridicidade, ela implica e provoca

1 A propósito advertência de Max Horkheimer e Theodor Adorno. O peculiar conjunto de significações contidas 
no vocábulo, além de seu apelo histórico, dá ensejo a passagem de Nietzsche, segundo a qual: ‘Todos os 
conceitos em que um processo total se resume semioticamente escapam à definição, porquanto só é definível o 
que não tem história’. Friedrich Nietzche, Werke, vol. III, Leipzig, 1910, p.373., Citado por HORKHEIMER, 
Max e ADORNO, Theodor W. In: Temas básicos de sociologia (capítulo III: “Sociedade”), São Paulo:Editora 
Cultrix -  Editora Universidade de São Paulo, 1973, pp.25-33. Tradução de Álvaro Cabral, apud FORACCHI, 
Marialice Mencarini e MARTINS, José de Souza. “Sociologia e S o c ie d a d e Leituras de introdução à 
Sociologia, São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, Ia edição, 21a tiragem, 1999, p. 263.
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“0 profundo exercício reflexivo de questionar o que está normatizado e 
oficialmente consagrado (no plano do conhecimento, do discurso e do 
comportamento) em uma dada formação social, e a possibilidade de 
conceber outras formas não alienantes, diferenciadas e pluralistas de 
prática jurídica. Entende-se, destarte, que o pensamento crítico nada mais 
é do que a formulação ‘teórico prática1 de se buscar, pedagogicamente, 
outra direção ou outro referencial epistemologico que atenda às 
contradições estruturais da modernidade presente”.2

Não constitui preocupação imediata do pensamento crítico, uma vez

relevados esses aspectos, e mais ainda no tocante à crítica do direito, o

conceitualismo e a objetividade jurídicas, mas as transformações e rupturas

histórico-políticas, a análise da ideologia, da presença da técnica racional no

contexto da expansão do processo econômico liberal-capitalista, porquanto essas

foram as determinantes para modelação das atuais e complexas interações sociais

e, também, em intensa medida, para conformação do direito moderno. Nesse

contexto, não são, por sua vez, tão prevalentes as compreensões a propósito do

direito vislumbrado como plano positivo-normativo, ou mesmo ainda como sistema

normativo unitário, ambas por privilegiarem acepções eminentemente formais,

indicativas de orientação diversa de análise, ubicadas nas fronteiras da juridicidade

entendida como ciência. Com efeito, para as inquietações críticas,
‘‘Torna-se, assim, imperiosa, no que se refere ao objeto de seu 
conhecimento, não só a constatação de questões epistemológicas e 
questões político-ideológicas, essenciais para a concretização de uma 
postura antidogmàtica e antiformalista, como também a verificação real 
(comprovação empírica) das possibilidades da edificação de uma crítica 
jurídica com reflexos renovadores que irão atravessar tanto a Teoria Geral 
do Direito, como as respectivas áreas do Direito Público e do Direito 
Privado” 3

É válido destacar, que os aportes críticos voltam-se para o direito 

moderno, formado no bojo da configuração do Estado igualmente assim localizado 

espácio-temporalmente, tendo seu delineamento político-jurídico observável na 
Revolução Francesa.4 O direito é tomado, portanto, como plano ideal, sistematizador 

dos materiais jurídicos e positivado, expresso em genuína experiência normativa,

2 WOLKMER Antonio C. “Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico”, São Paulo: Saraiva, 3a edição revista e 
atualizada, 2001, prefácio, XIV.

3 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., prefácio XIV-XV
4 GRAU, Eros. "La Doble Desestruturación y  La Interpretación Del Derecho”. Tradução de Bárbara Rosenberg, 

revisão de Carlos Cárcova, Barcelona: Editorial M.J. Bosch, S.L., Ia edição, 1998, p. 24.



oJ

que passa a não relevar vários referenciais de compreensão. É por isso que se

busca revelá-lo como instância ideológica, apta à reprodução imperceptível de

códigos comportamentais que incrementam diferenças na sociedade. Como

manifestação do espírito humano, o direito reconhecido pelo Estado e examinado

consoante os parâmetros críticos é avesso ao positivismo. As investigações são

desenvolvidas no sentido de desfazer certezas, mitos e falsas noções, bem como

em demonstrar as limitações de suas características enquanto manifestadas nos

instrumentais da legalidade formal, isso além de explicitar
“A importância da discussão sobre o ‘pensamento jurídico-crítico’ (...) 
porquanto o modelo de cientificidade que sustenta o discurso jurídico 
liberal-individualista e a cultura normativa tecno-formal está em processo 
de profundo esgotamento. Essa disfuncionalidade decorre da própria crise 
de legitimidade, da elaboração e aplicação da justiça, bem como da 
crescente complexidade das novas formas de produção do capital e das 
incisivas contradições sociais das sociedades contemporâneas”.5

As discussões a propósito do modelo jurídico liberal-burguês- 

individualista, suas disposições legais-racionais, suas conseqüências político- 

ideológicas e sociais, são relevadas no contexto da cientifização do direito, da sua 

conformação em bases materiais normativo-dogmáticas, a par dos sentidos dos 

discursos daí originados. Esse relevo destaca o instrumentalismo, a burocratização 

do poder, além de outros sintomas de ocaso da instância normativa simplesmente 

não questionada e aceita pela ótica tradicional. Por meio de articulação 

interdisciplinar que reforça a crítica como estatuto teórico, resta possível tarefa de 

desmistificação das linhas essenciais da juridicidade forjada segundo as raízes 

ocidentais romano-germânicas, guardadas as especificidades desse modelo no 

contexto da afirmação da idéia de direitos naturais inalienáveis e da positividade 

irreversível da lei. Com o acirramento de problemas existenciais/materiais coletivos 

sem precedentes na história do ocidente, sobremodo os ocorridos no último século 

em países periféricos, esses também inseridos no contexto da modernidade 
marcada por interações complexas, tal cultura formal regulamentadora das relações 

entre os homens entra em colapso, hoje confirmada inclusive pela abordagem que 

admite a transição dos paradigmas racionais de fundamentação (jusnaturalismo e

5 WOLKMER, Antonio C., Op. Cit., prefácio, XV.
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positivismo) porquanto “e/es não acompanham as incontestes transformações 

sociais por que passam as modernas sociedades políticas” e

Assim, a focalização do direito, como também de seus princípios, 

nos moldes em que contextualizados criticamente, geram aportes compreensivos 

das figuras, de sorte que elas não possam mais ser identificadas puramente como 

expressão do plano legal-conceitual, sendo mesmo importante destacar as recentes 

contribuições que os concebem como pautas do compromisso político-constitucional. 

Nos princípios, é certo, repousam linhas determinantes de características essenciais 

da juridicidade e, como afirmado por L.A. Barroso, "filosoficamente, poder-se-ia 

percorreras distinções entre princípio e fundamento f...)”7, ao que acrescentaríamos 

evidência a propósito da limitação dos eixos teóricos jusfundamentais (assentados 

quase exclusivamente no positivismo e no jusnaturalismo), que uma vez tidos como 

capazes de absorver significativa parcela das discussões voltadas para sua 

compreensão, não se permitem à abertura de intelegibilidade atualmente 

reconhecida na estrutura principiológica. Basicamente, girando em torno da adoção 

dessas correntes jusfundamentantes tradicionais, isso quando não se opera 

abordagem meramente normativo-dogmática, percebe-se, no tocante às categorias, 

evidente recorrência nas questões suscitadas sobre o tema, o que de resto é bem 

equacionado, a propósito, segundo diagnóstico de Eros Grau, porquanto nos dias de 

hoje, entre os estudos jurídicos, revela-se "em escala razoável, até, o estudo da lei, 

estudo que prescinde de qualquer reflexão a respeito do quanto o pensamento 

jurídico produziu nas últimas décadas; 8

É nesse sentido, entre outros não imediatamente relevados, que a 

orientação crítica se justifica, porquanto repudia abordagem eminentemente

6 WOLKMER, Antonio, C. Op. Cit. prefácio, XV. A propósito da transição paradigmática, Eros Roberto Grau 
assim a equaciona: “(i) expressão de uma substituição de paradigmas (= 66matriz disciplinar” KUHN) onde há 
uma tendência a adoção de um modelo de raciocínio, que transcende os limites disciplinares, buscando a 
universalização); (ii) substituição do uso excessivo do racional -formal por uma consideração consciente do 
irracional; (iii) privilégio da hermenêutica sobre a analítica; (iv) superação do monismo pelo reconhecimento 
do pluralismo jurídico, que conduz à recuperação do direito como uma prática ( linguagem, instância da 
realidade social). Nesse sentido: GRAU, Eros. “La Doble..." p. 17.

7 BARROSO, Luis Roberto. “O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas” -  Limites e
Possibilidades da Constituição Brasileira, Rio de Janeiro: Renovar, 2a edição atualizada e ampliada, p. 295.

8 Nesse sentido: GRAU, Eros Roberto apud FREITAS, Juarez. “A interpretação sistemática do Direito”, São
Paulo: Malheiros editores, 2a edição revista e ampliada, p. 11.
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estrutural-formal do direito, buscando evidenciar sua dupla face, ou seja, as 

implicações sócio-políticas de sua estrutura normativa. Como resultado da epistême 

crítica, é possível afirmar que não apenas aspectos jurídicos foram se 

incorporando/agregando ao plano formal do direito moderno, para neles obter status 

de regras magnas, vale dizer, de princípios. O certo é que pressupostos econômico- 

políticos compatibilizaram-se ao direito formal-racional, alcançando seu plano 

positivo e seu senso comum teórico, passando a reproduzir, simbolicamente, via 

discurso jurídico-político, via legislação, via instituições/decisões, via produção 

doutrinária, ideário conformador do plano do dever ser nas sociedades modernas, 

diferenciadas por assimetrias que hoje causam perplexidades tanto pela 

profundidade, quanto pela sensação de irreversão. A impregnação ideológica dos 

princípios pela juridicidade nesses moldes estruturada preenche e reforça sentidos 

de organização social já determinados, sendo eles mesmos pressupostos 

ideológicos manejados pelas classes hegemônicas responsáveis pela produção 

jurídica. Conquanto não obrigatórios em sentido formal, sua correspondência com 

convicções coletivas é capaz de materializar sentidos no cotidiano das relações 

humanas. A ilustração crítica dos problemas concernentes aos princípios elucida não 

uma sociologia deles, mas perspectiva holística, consoante a qual não 

correspondem unicamente a figuras formais pertencentes à esfera do direito, 

devendo ser levadas em conta no saldo geral das concepções que norteiam 

comportamentos e visões de mundo, visto relacionarem-se, em variados aspectos, 

com convicções humanas, bem como já dito, uma vez no plano do jurídico, com as 

determinantes legais-positivas de como elas devem ser e permanecer.

Há liames, por conseguinte, entre as figuras em sentido geral, tais 

como se manifestam nas ciências, nas mentalidades, em visões-de-mundo de 

determinada época e lugar e as respectivas e possíveis feições jurídicas. Princípio é 
início e expressa aquilo que é fundamental, sendo o grau de problematicidade a ele 

concernente reflexo da própria complexidade teórica arraigada não em sua acepção,
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mas na concepção que o saber ocidental lhe infunde9 Como base de 

fundamentação jurídica, sua problematicidade vem já embutida na dimensão do 

direito. Essa implicação entre fundamentação dos princípios e fundamentação da 

juridicidade é confirmada na idéia exposta por Alípio Silveira, tal como coligida por 

Maria Helena Diniz, ao abordar os princípios ditos gerais, nesses termos, "(...) a 

doutrina dos princípios gerais do direito não é isenta de controvérsias; uns a ligam às 

concepções jusnaturalistas, outros à escola histórica, sociológica e positivista, 

imperando uma certa confusão” ™ Contudo, entre as correntes jusfundamentais se 

desenvolveram reformulações do eterno dualismo direito natural/positivo. Para 

Carlos Cárcova e Vera Karan de Chueiri,11 correspondem, - essas correntes -, a 

momentos esgotados na medida em que se afirma a superação face à consideração 

da pluridimensionalidade do direito, porquanto esse, assim compreendido, 

corresponde a
“Fenômeno positivo, histórico, público, social, pode ser relevado 
eficazmente a partir de uma teoria capaz de ser, ao mesmo tempo, 
interdisciplinar e sistêmica; capaz de dar conta, para dizê-lo em termos 
luhmannianos, da clausura operacional e da abertura cognitiva.”12

Os esforços teórico-críticos confirmam-se por meio de contínuas 

reflexões, como teoria capaz de contra-argumentar e discutir privilegiadamente o 

direito no universo dessa complexidade, por admitir importantes transformações não

9 Para o Great Books of Western World, “dos três caminhos ou maneiras em que os princípios são considerados 
pelo saber ocidental, o mais familiar sentido da palavra é aquele no qual nós falamos de princípios morais, 
princípios de ação ou princípios políticos. A conotação da palavra nesse uso parece ser duplo. Nos pensamos 
nos princípios como regras de conduta ou como stmdards para medir e julgar atos humanos ou eventos 
políticos. Mesma concepção atribui uma certa generalidade aos princípios. Apenas as regras aplicam-se a um 
número indefinido de casos particulares, contudo, qualquer princípio ao qual apelamos como método para 
decidir um problema prático ou para pesar os méritos de uma ação empreendida pode ser aplicada mais de uma 
vez em outras circunstâncias.” Conquanto esses sentidos práticos sejam destacados, a abordagem toma o 
vocábulo desde sua identidade, passando pelas esferas do conhecimento, da lógica, da filosofia, da ciência, da 
dialética, para após enveredar pela especulação das figuras no plano da ordem prática. Para maiores 
desenvolvimentos: The Great Ideas -  A Syntopicon o f Great Books o f the Western World, Chicago: Willian 
Benton, Publisher -  Enciclopaedia Britannica, Inc, 1952, vol. II,pp.420-436.

10 Nesse sentido: SILVEIRA, Alípio. Revista Forense n° CVIII, fase. 522, pp. 465 e 463, apud DINIZ, Maria 
Helena. “As Lacunas no Direito”, São Paulo: Saraiva, 3a edição, 1995, p. 224.

11 A respeito, conferir as idéias expostas em CÁRCOVA, Carlos Maria. “Direito, Política e Magistratura”, 
trad. de Rogério Viola Coelho e Marcelo Ludwig Domelles Coelho, São Paulo: Editora Ltr, 1996, 
principalmente ensaio intitulado Jusnaturalismo versus Positivismo Jurídico: um debate superado, pp. 179- 
213. Nesse sentido também CHUEIRI, Vera K. “Filosofia do Direito e Modernidade” -  Dworkin e a 
possibilidade de um discurso instituinte de direitos, Curitiba: JM editora, 1995, aborda a questão do impasse 
de fundamentação jusfilosófica sob aquilo que designa como a dimensão jurídico-ética da razão, mais 
especificamente no capítulo II, pp. 67 e ss.

12 CÁRCOVA, Carlos Maria. Op. Cit. p.213.
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apenas no plano da sua compreensão geral, mas também quanto às suas 

implicações na sociedade. Se a crítica fosse relegada, uma vez mais o exame sobre 

os princípios jurídicos certamente enveradaria para o conceitualismo, expressando 

fundamentação tradicional, bem como a base formal-dogmática. Mas a releitura do 

direito, consoante os horizontes oferecidos pela teoria crítica, quando propõe não só 

demonstrar a superação das correntes hegemônicas de fundamentação, como 

também o exaurimento da filosofia do sujeito, ataca a objetividade do plano legal- 

racional-dogmático da juridicidade, alcançando os sentidos expressos em 

representações que cumprem o papel de compreensão dessa objetividade. Suas 

implicações, face aos problemas da fundamentação, ao mobilizar esses 

esclarecimentos, diagnosticam a emergência do pluralismo jurídico formado no hiato 

entre a monologia estatal e os reclamos da sociedade civil, bem como a sempre e 

contínua renovação de pressupostos voltados para a compreensão do aspecto 

fundamentador. Assim, se o legalismo-positivista e o imaginário por ele engendrado, 

tais como fundidos nas instituições, nos saberes e no discurso, confirmam 

nitidamente sentidos políticos de resistência, reforçando vetores científicos e 

metadogmáticos (tais como assimilados e tomados junto ao direito natural), suas 

orientações de pensamento e de raciocínio jurídico são construídos sob a dinâmica 

da razão tradicional.13 É nesse sentido que o acirramento entre a monologia e a 

eclosão de novas formas jurídicas conta a seu desfavor com a práxis racional não 

reflexiva e institucionalizada, todavia, “Em paralelo à demanda da sociedade por um 

direito que recupere a ética, a emergência de direitos alternativos (ou seja, outros 

direitos, apartados do direito positivo, posto pelo Estado -  direitos não estatais; 

direitos produzidos por comunidades locais e em nível internacional é incontestável e 

impossível de ser escondido”. '4

13 Expressiva, a propósito, é a passagem de Luiz Fernando Coelho, ao refletir sobre os traços caracterizadores 
da racionalidade do direito moderno. No que tange a um de seus primados superiores, vale dizer, o primado 
da legalidade expresso e desenvolvido no âmbito da dogmática, esse autor destaca a dogmatização de 
princípios, edificados ao plano da conformação da realidade. Com efeito: “É preciso portanto desmistificar 
certos princípios dogmatizados, (destacamos) o primeiro dos quais é justamente o do primado da lei calcado 
na ideologia da racionalidade que define normativamente a realidade e toma o produto de sua definição como 
realidade em sí.” Nesse sentido: COELHO, Luiz F. “Teoria Crítica do Direito”, Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2a ed. 1991, p. 341.

14 GRAU, Eros. “Za Doble... ” p. 24.



À teoria crítica da sociedade e do direito forjada embrionariamente 

ao longo das décadas de 60 e 70, somam-se as elaborações recentes de Jurgen 

Habermas. Elas examinam amplamente o panorama do direito moderno, retomando, 

para tanto, em alguns sentidos, a matriz crítica frankfuteana e acoplando, a tal 

exame, as formulações atinentes a novo conceito de razão, isso no contexto das 

tensões entre faticidade15e validade.

A extensão dessa análise que se dá sob as luzes dos pressupostos 

essenciais da teoria da razão/ação comunicativa indica quase irrefutavelmente os 

limites e as possibilidades no manejo solipsista da instância do direito forjado na/pela 

modernidade. A orientação positiva reproduziu a ideologia científica e a metafísica 

(jusnaturalismo), conquanto tenha sido muito apropriada, foi/é incapaz de motivar 

transgressões políticas ou posturas mais radicais. A racionalização técnica e 

econômica coloniza a esfera de liberdade humana. Habermas persegue avanços, 

porquanto o quadro observado não parece ser otimista. A análise habermasiana, 

conquanto complexa, em certo sentido não se divorcia de objetivos teóricos e 

práticos, como de resto qualquer teorização que possa ser reputada crítica.16

Nesse universo, os princípios do/no direito, enquanto figuras que 

permeiam difusamente a juridicidade, passam a ser compreendidos no contexto de 

sua reconstrução. As figuras principiais, dada riqueza de seus potenciais axiológicos 

(hoje concebidas como normas), sugerem um pouco mais que a simples experiência 

formal, e, assim, os potenciais epistêmicos da teoria crítica do direito foram 

projetados/equacionados sobre aquilo que passamos a denominar de questão 

principiológica do direito, vale dizer, uma proposta explanativo-indagativa, deveras 

aberta para a releitura do direito e de seus princípios, ocupada em oferecer visão

15 O vocábulo faticidade não é de fácil conceituação, mas ocupa papel central naquilo que Habermas pretende 
expor. David Macey assim o equaciona: “ Term derived from the German Faktizitat and de French facticité, 
used in PHENOMENOLOGY to describe the fact that being always means being-in-the-world, or what 
Heidegger terms the ‘fact’ or ‘factuality’ DESEIN’S being (1927). The word refers to the non-essential or 
contingent aspects of being. SARTRE defines terms of an individual’s circunstances of birth, class, race, 
nationality, and in individual SITUATION or being-in-the-world (1943a). Whereas transcendence defines 
conciouness movement away from any given state of being in order to achieve its ffedoom and realize its 
potential, facticity restricts and limits freedom by reintroducing the dimension or the fact of being in a 
situation that is not freely chosen or determined.” MACEY, David. 44 the penguim dictionary o f CRITICAL 
THEORY", Londres: Penguim Books, Ia edição, 2000, p. 120.

16 Cf. WOLKMER, Antonio C. Op. cit., prefácio, XV.
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ampla das figuras a partir do plano positivo-dogmático, contudo no contexto da 

perspectiva viabilizada pela crítica voltada para sua elucidação, em paralelo às 

importantes contribuições mais detidas sobre o tema. Face à apropriação dos 

princípios pelo normativismo e diante da obsolência desse modelo, forçoso é o 

resgate da jurisprudência de princípios, quer por meio da atividade hermenêutica, 

quer por meio da reconstrução de direitos consoante estrutura mediadora da razão 

comunicativa. Parte-se das conformações conceituais dos princípios, já se 

antevendo nelas a prevalência racional, fruto da assimilação das figuras pela 

positividade, no mais das vezes correspondentes aos reflexos, senão mesmo 

projeções interpretativas do sistema. Sob inspiração de correntes jusfundamentais 

hegemônicas, a articulação com a experiência positivista determinou essa 

característica, ou seja, a juridicidade positiva limita-se a considerar como jurídicos 

apenas princípios que sejam admitidos pelo plano formal-legal. Não se perde de 

mira, contudo, diante dessa certeza, que entre os objetivos obrigatórios da crítica, 

reside a consistente demonstração “das formas alienantes do fenômeno jurídico 

atual(...)” u

Com o desacoplamento paulatino dos princípios da esfera privada e 

a respectiva elevação ao plano constitucional, as elaborações multidimensionais- 

materializantes demonstraram a superação do modelo estritamente legal, de nítidas 

e induvidosas conseqüências sócio-políticas, provocando profundo reexame quanto 

ao posicionamento das figuras mesmo na esfera normativo-dogmática. A elevação 

ao plano ontológico-político-constitucional enriquece o debate e constitui ponte para 

teorização da jurisprudência de princípios. Essas concepções reorientam a 

compreensão do direito, homenageando os limites do status político originário. A 

materialidade e a legitimação de preceitos fundamentais entram no jogo, para além 

da estrita legalidade. A atividade exegética e de integração são revistas, como 
também os aspectos centrais de regimes democráticos, esses tidos como 

indissociáveis, a partir daí, para a constituição de princípios.

A crítica que releva a tese da sociedade, como a crítica que 

determina abalos face à reformulação da razão em bases comunicativas, na medida

17 Cf. WOLKMER Antonio, C. Op.Cit., prefácio, XVI.
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em que conscientizam os atores sociais, deslocam o direito para o plano da 

interação política. Melhor dizendo, a formulação que releva o apelo à participação, 

ao esclarecimento da origem da opressão e de sua presença quase sempre 

ideológica na sociedade; assim como a que desenvolve os potenciais do perfil 

dialógico e não solipsista da razão, voltados para reconstrução das 

faculdades/ações subjetivas constituem caminho para retomada da necessidade de 

edificação de novo perfil jurídico-político nas sociedades modernas.

O direito, bem como seus princípios, quando inseridos nesses 

debates, reclamam o reconhecimento político fruto da conscientização e da 

aceitação consensual, logo, universal, o que pode ser obtido via pressupostos 

transcendentais da teoria do discurso.18 Esses esforços epistêmico-críticos indicam 

opções face ao processo político moderno, tido como pressuposto para formulação 

dos direitos fundamentais, assim dispostos no plano da principiologia político- 

constitucional. A superação do direito estruturado/compreendido por meio da 

atividade política-convencional expressa-se nas formulações críticas, que aceitam a 

relevância do papel dos princípios, mas não se satisfazem com a mera declaração 

ou formalização jurídica deles.

Essa constatação se torna clara em Habermas. A incorporação, em

seus trabalhos, dos debates das grandes pautas concernentes à crítica do

conhecimento, da sociedade e da cultura, constituem caminho para a compreensão

de nossas circunstâncias. Nas palavras de José Arthur Gianotti:
“Provavelmente, Habermas é o filósofo contemporâneo que mais tenha se 
dedicado a traçar um diagnóstico completo de nosso tempo; é como se 
estivesse pintando um vasto afresco onde tudo pode ser pensado. Sob 
esse aspecto, vincula-se àquela tradição do século XIX para o qual a tarefa

18 Especificamente o tema da razão/ação comunicativa, formulada na proposta habermasiana, na esteira das 
indicações de Juarez Freitas, explicita-se no ensaio sobre razão comunicativa vs. razão centrada no sujeito, 
publicado em Der Philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt am/Aim, Suhrkamp Verlag, 1985. Para 
Freitas, bem expressa está a idéia em Sérgio Paulo Rouanet, em sua obra intitulada As Razões do 
lluminismo. São Paulo, Companhia das Letras, 1987, pp.339-340, em tais termos: “O modelo da relação 
sujeito-objeto só permite pensar o aspecto cognitivo e instrumental do processo comunicativo. Ora, todo ato 
comunicativo inclui dois outros aspectos: o normativo e o estético-expressivo. (...) A razão comunicativa 
adere aos procedimentos pelos quais se debatem as pretensões de validade no campo da verdade factual, da 
justiça normativa e da veracidade subjetiva. (...) Segundo Habermas, esse modelo de racionalidade 
comunicativa só se tomou possível com o advento da modernidade”. Nesse sentido, Rouanet, Sérgio Paulo. 
Op. Cit., apud FREITAS, Juarez. “.4 Interpretação Sistemática do Direito”, São Paulo: Malheiros Editores, 
2a edição revista e ampliada, p.31-32.
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do filósofo consiste em erguer uma enorme catedral, complexa e 
diversificada, povoada de lugares diferentes, cada um se situando em 
relação ao todo arquitetônico e ao percurso deambulatório do fiel”.

Essa é a sensação causada em outros leitores de seus estudos20 

Sua diminuição ocorre quando o filósofo incursiona para o plano da pragmática 

universal, compreendida como a fase atual de suas inquietações. No plano desse 

estatuto teórico, não mais se trata da fala constatativa, ou melhor, das formas típicas 

do logos apophanticos, mas sim da fala enquanto ato ilocucionário, de implicações 

performativas, capaz de tencionar validade por meio da obediência a pressupostos 

transcendentais.

Com o delineamento viabilizador do discurso precursor da 

comunidade comunicativa ideal, livre de coerções (die Ideale 

Kommunikationsgemeinschaft), mercê da refundamentação provocada pela 

racionalidade comunicativa, as ações humanas passam a contar com os espaços de 

sociabilidade frutos do discurso mediador das ações e do entendimento. Ao passo 

mesmo que constata-se o esgotamento da filosofia da consciência, Habermas busca 

estabelecer liames entre ações e pressupostos de fala ideal, propugnando a 

dimensão da razão comunicativa no plano das ações sociais. A fundamentação das 

faculdades subjetivas permeadas pelo discurso pode sugerir a superação do direito 

compreendido como mero instrumento. Sua legitimação, baseada paradoxalmente 

na legalidade, é colocada em pauta, passando a constituir, o consenso, alternativa 

às imposições unilaterais.21 Esses momentos decisivos da crítica, que nesta 

investigação serão entrelaçados em perspectiva, isso a fim de proceder ao exame

19 GIANOTTI, José A. “ Habermas: Mão e Contramão”, Novos Estudos, Cebrap, n° 31, outubro de 1991, p. 7.
20 ROUANET, Sérgio Paulo. “Teoria Crítica e Psicanálise”, Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 4a ed. 

1998, p. 257.
21 A Teoria da Ação Comunicativa é tida como a Opus Magnum de Habermas. Suas projeções foram levadas a 

efeito, no tocante ao direito, nos termos das elaborações contidas em Direito e Democracia: entre faticidade e 
validade, obra publicada no Brasil pela editora Tempo Brasileiro, em 1992. Segundo o equacionamento de 
David Macey, exposta no the penguin dictionary o f CRITICAL THEORY, a teoria da ação comunicativa resta 
assim explicitada: “The notion of communicative action is an essential feature of HABERMA’S theory of 
interpersonal communication and SPEECH ACTS (1981,1987,1988). Communicative action takes place with 
the LIFEWORLD, as opposed to the systems of power and money where strategic action holds sway, and 
allows subjects to arrive at a communality as mutual comprehension that facilitates shared action because 
they recognize the mutual compability of the validity claims they are putting forward. Because they are open 
to public scrutiny and recognize as being both comprehensible and sincere, these claims to be speaking the 
truth can modified through argument and consensual persuasion. In theory, it is therefore possibile to arrive 
at a full or ideal consensus.” Nesse sentido, MACEY, David. “ the penguim dictionary o f CRITICAL 
THEORY’, Londres: Penguim Books, Ia edição, 2000, p. 69.
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da questão principiológica, parece possível afirmar, equaciona como objetivo geral a 

proposta de contribuir para a continuidade e preservação dos estudos críticos, o que 

de resto sistematiza-os, dando suporte, com isso a objetivos que poderão ser mais 

específicos. É certo que a adoção da crítica como referência, desde logo, assume 

algumas características elementares pré-dispostas em suas teorizações, vale dizer, 

a admissão da crise e das limitações da juridicidade, de sua estrutura, de sua 

fundamentação, além do caráter conservador do seu discurso. Na medida em que a 

crítica como teoria se diferencia com o saber qualificado, de saber que não é 

meramente constatativo, mas também interveniente e infirmador de convicções 

generalizadas a propósito do direito, ao se voltar para a magnitude deste campo de 

limitador de condutas e normatizador de estruturas sócio-econômico-políticas ela se 

demonstra capaz, assim como admitido na maioria dos autores que a cultivam, de 

apontar sentidos ocultos nas formas jurídicas. Ocupada, assim, com a elucidação do 

plano jurídico, na medida em que focaliza categorias específicas, ela pode gerar 

padrões mais profundos de compreensão não apenas a respeito do direito em si, 

mas desses referenciais individualizados em relação a outros igualmente jurídicos, 

de sua pluridimensionalidade informativa, conformadora do direito, delineadora de 

seu discurso e especificadora de seus conteúdos. Perseguimos explicitar, então, não 

apenas a necessidade de recompreensão da questão atinente à principiologia, 

lançando mão do auxílio da teoria crítica disposta em perspectiva. Procuramos 

deixar implícito que por meio dessa recompreensão, sua intelecção deve 

desenvolver-se no pressuposto da transformação que ela pode engendrar nos 

domínios da juridicidade.

Portanto o critério metodológico, de certa forma plasmado na 

argumentação que atinge todo o texto da investigação, não se diferencia dos 

estudos críticos ou teórico-críticos em sua generalidade. Ele consiste em estruturar a 
dialética discursiva que se contrapõe aos aspectos positivos, ou melhor, do direito 

positivo e da dogmática relacionados com os princípios, assim como destacada no 

texto, justamente para informar o paradoxo na medida da utilização dos aspectos de 

negação sobre os quais se assenta a teoria crítica. A fim de que isso seja viável no 

plano teórico, o manejo e a utilização das fontes bibliográficas estão adstritas à 

indicação das fontes diretas e consultadas, permeado de apelo temático
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(relativamente a elucidação da crítica enquanto teoria que se contrapõe à teoria 

tradicional arraigada no direito positivo), e também específico no tocante à 

tematização a respeito dos princípios, vulnerando-se as abordagens críticas, quando 

da necessidade de ilustrá-los em seus contornos elementares.



1. A FUNDAMENTAÇÃO TRADICIONAL DOS PRINCÍPIOS 

JURÍDICOS
1.1 A controvérsia jusfilosófica:

14

A proposta de releitura e reflexão a respeito dos princípios do/no 

direito levada a efeito parte da teoria tradicional. No plano da juridicidade, ela 

desenvolve fundamentação legal-positivista, porquanto aspectos essenciais dos 

princípios são assim concebidos em seu contexto, assumindo nítido perfil teórico- 

dogmático. A irradiação da experiência normativa correspondente à estrutura do 

direito moderno, tida como pressuposto para compreensão crítica das figuras, 

implica, outrossim, no relevo das características dessa esfera cognitiva22. Ela é

22 Para Geuss, as diferenças entre teorias tradicionais científicas e as teorias críticas podem ser apontadas em 
suas estruturas cognitivas. Nesse sentido: “Os membros da Escola de Frankfurt fazem uma nítida distinção 
entre teorias científicas e teorias críticas. Estes dois tipos de teorias são tidos como diferentes em três 
importantes dimensões. Primeiro, elas diferem em seu propósito ou fim, e, por conseguinte, na maneira pela 
qual os agentes possam utilizá-las ou a elas recorrer. As teorias científicas têm como propósito ou fim a 
manipulação satisfatória do mundo exterior; elas têm ‘uso instrumental’. Se forem corretas, elas capacitam os 
agentes que as controlam a competir eficazmente com o ambiente e assim perseguir com êxito os fins por 
eles escolhidos. As teorias críticas visam à emancipação e ao esclarecimento, ao tomar os agentes cientes de 
coerções ocultas, libertando-se assim dessas coerções e deixando-os em condições de determinar onde se 
encontram seus verdadeiros interesses. Segundo, teorias críticas e científicas diferem em sua estrutura 
‘lógica’ ou ‘cognitiva’. As teorias científicas são ‘objetificantes’. Isto significa que pelo menos em casos 
típicos pode-se distinguir entre teoria e os ‘objetos’ a que a teoria se refere; a teoria não é em sí parte do 
objeto-domínio que ela descreve. A teoria de Newton não é ela própria uma partícula em movimento. Por 
outro lado, as teorias críticas alegam ser ‘reflexivas’ ou ‘auto-referentes’: uma teoria crítica é sempre ela 
própria uma parte do objeto-domínio que ela descreve; as teorias críticas são sempre em parte a respeito de sí 
mesmas. Finalmente, teorias críticas e científicas diferem quanto ao tipo de evidência que seria relevante para 
determinar se elas são cognitivamente aceitáveis ou não, isto é, elas admitem e requerem tipos diferentes de 
confirmação. As teorias científicas requerem confirmação empírica por meio da observação e do 
experimento; as teorias críticas são cognitivamente aceitáveis apenas se elas sobreviverem a um processo 
mais complicado de avaliação, cuja parte central é uma demonstração de que elas são ‘reflexivamente 
aceitáveis’ ”. Nesse sentido, GEUSS, Raymond. “Teoria Crítica” -  Habermas e a Escola de Frankfurt, 
Campinas: Papirus Editora, 1988, p. 91-92.
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tomada sob advertência das diferenciações epistêmicas entre teorias, entre crítica e 

objetividade científica23

É necessário reafirmar nesse sentido, que o discurso crítico do 

direito não se afasta inteiramente dos paradigmas da positividade e do 

jusnaturalismo. Admite-os como correntes hegemônicas que foram decisivas para 

conformação do direito atual, hoje questionado em sua estrutura, bases de 

fundamentação e disposições formais 24 Esse relacionamento entre o tradicional e o 

crítico, para além das discussões que relevam ambas as esferas como teorias que 

se colocam face ao dilema do conhecimento, da interpretação da sociedade e da 

cultura, mais especificamente no tocante ao direito, aponta para certa distinção, pois 

a crítica relativiza o

23 Num sentido ilustrativo: BENJAMIN. Walter. “O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão", 
tradução, introdução e notas de Márcio Seligman-Silva, São Paulo: Ed. Iluminuras Ltda, 2a edição, 1999, 
p. 19. O reforço do sentido epistemológico-gnosiológico afeto ao conceito de crítica de arte é assim 
demonstrado, o que na esteira das formulações benjaminianas bem equaciona a importância de que até 
mesmo das bases conceituais se assentam em pressupostos gnosiológicos. Muito tenha sido plano de 
indagação de Walter Benjamin absolutamente diverso, materializado em sua tese de doutoramento, intitulada 
“O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão", o modo por meio do qual o notável escritor, 
ensaísta e filósofo, ligado também à Escola de Frankfurt, aborda a idéia de conceito parece ser o modo como 
essa idéia é concebida universalmente no plano dos problemas filosóficos, porquanto o conceito pode ser 
apreendido ou mesmo construído em vários planos do saber, inclusive o filosófico, mas isso está a depender 
ainda dos problemas enfrentados pela filosofia em determinado tempo e lugar. Determinante na lição de 
Benjamin, é que para que isso se dê, isto é, para que o conceito -  no seu caso o conceito de crítica de arte 
restasse explícito, haveria que se operar certa correspondência face àquilo que ele destacara como 
pressupostos gnosiológicos, nada mais que pressupostos epistemológicos, porquanto, gnosiologia, em língua 
alemã, corresponde a nossa epistemologia ou teoria das ciências. Benjamin expõe e assevera que tais “não 
poderão nunca ser perdidos de vista”, porquanto essa diferenciação constitui o ponto de partida do qual ele 
constrói a apreensão da idéia de crítica de arte, considerando a intuição dos românticos de Jena. Nas palavra 
de Benjamin: ‘“(...) o conceito como tal -  como afinal qualquer conceito que com razão assim seja 
denominado -  assenta-se em pressupostos gnosiológicos”’. Para Coelho, termo epistemologia -  em 
francês èpistemologie; em alemão wissenschatslehre -  designa a filosofia das ciências’. E, pois, ‘uma teoria 
da ciência, um estudo sistemático dos pressupostos, da natureza e valor do conhecimento científico; é, 
também, o estudo de cada ciência em particular, a definição de seu objeto, método, natureza, importância e 
relações com as demais ciências (...)’”. COELHO, Luiz F. Teoria da Ciência do Direito, São Paulo: Saraiva, 
1974, p. 6, apud CLÈVE, Clémerson Merlin. “O direito e os direitos” -  Elementos para uma crítica do 
direito contemporâneo, São Paulo. Editora Acadêmica, Ia edição, 1988, p. 18.

24 Em outras palavras é o que sustenta Wolkmer, com o auxílio de José Eduardo Faria: “A lógica linear da 
moderna estrutura do saber jurídico desdobra-se em dois paradigmas hegemônicos: o racionalismo 
metafísico-natural (o jusnaturalismo) e o racionalismo lógico-instrumental (o positivismo jurídico). O 
esgotamento e a crise do atual paradigma da ciência jurídica tradicional ( quer em sua vertente idealista- 
metafísica, quer em sua vertente forma-positivista) descortinam, lenta e progressivamente, o horizonte para a 
mudança e a reconstrução de paradigmas, modelados por contradiscursos crítico-desmitificadores. Desse 
modo, ‘ao acelerar a identificação das contradições do senso comum, realizando análises fragmentárias 
próprias de um processo de produção de um novo conhecimento científico, os contradiscursos intervêm 
decisivamente no pensamento dogmático, estimulando a revisão e a mudança de seus pressupostos 
metodológicos e temáticos”. Nesse sentido: José Eduardo Faria, (org.), A Crise do Direito numa Sociedade 
em Mudança, Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1988, p. 24, apud WOLKMER, Antonio C. “Introdução 
ao Pensamento Jurídico Crítico” , São Paulo: Ed. Saraiva, 3a edição revista e atualizada, 2000, p.2.
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“que é entendido por ‘teoria científica’ com grau de objetividade, 
sistematicidade e universalidade, a ‘ teoria crítica’, torna-se importante na 
medida em que se atribui relevância ao sentido sociopolítico do direito, ou 
seja, a plena eficácia ao discurso que conteste o tipo de justiça 
apresentado por determinado ordenamento jurídico. Deve-se revelar uma 
fórmula aceitável e satisfatória como discurso que aponte o sentido 
ideológico do direito, na medida em que for responsável por prescrições 
normativas distorcidas das relações sociais.’25

Sob o enfoque da fundamentação tradicional,26 todavia,os princípios 

são compreendidos como figuras essenciais do direito. Na leitura de Bonavides, “sua 

juridicidade pode ser vislumbrada em três distintas fases: A jusnaturalista, a

positivista e a pós-positivista” 27 É na retomada dos estudos em torno de sua 

compreensão que a crítica necessariamente orienta-se, isso para estabelecer a 

possibilidade da rutura do perfil teórico que os envolve. Para Bonavides uma vez 

mais, entre os seis diferentes conceitos de princípios formulados por Ricardo 

Guastini28, nenhum deixa de se vincular às disposições de natureza normativa, o 

que leva o constitucionalista a afirmar que isso “compreende todas aquelas variantes 

do conceito de princípio, considerado à luz de sólidas reflexões feitas ultimamente 

acerca desse tema. A importância do assunto é fundamental, ocupando cada vez 

mais a atenção e o interesse dos juristas”.29 Os princípios desempenham papel 

pluridimensional, guardando, nessa ótica, correspondência junto aos sentidos que 

mais fortemente incorporam e reproduzem a juridicidade. Na conformação 

codificada, base estrutural-positiva na qual se manifestaram primitivamente,

25 CORREAS, Oscar. “Teoria dei Derecho”, Barcelona: Bosch, 1995, p. 277-9, apud WOLKMER, Antonio 
Carlos. Op. e Loc. Cit. p. 17.

26 Para WOLKMER, consoante lições coligidas em Emildo Stein, Horkheimer, Adorno e Habermas: “Não 
existe uniformidade entre os teóricos críticos quanto à compreensão da teoria tradicional. Habermas, por 
exemplo, a identifica com a tradição das formulações metafísicas que vêm desde Aristóteles, maracadas pelo 
tom puramente abstrato e contemplativo. Já Horkheimer a associa ao modelo de racionalização cartesiana, 
delineada como dinâmica de 4 reflexão que não sai do sujeito propriamente falando e daí opera sobre a 
realidade enquanto objeto. Assim, ela não se percebe como atuante num contexto social. É uma teoria que 
repete (...) a idéia do motor móvel, do pensamento que se pensa a sí mesmo e nisto se autocompraz, nisto 
encontra sua felicidade e plenitude. Essa idéia de teoria tem como consequência fundamental o seguinte: a 
natureza, o mundo ‘exterior’ é o objeto. A Teoria Tradicional, neste sentido, expressa o objetivismo da 
metafísica clássica (...) A autosuficiente afirmação da Razão de onde brota a Teoria, é o elemento 
fundamental da tradição cartesiana. A Teoria Tradicional (...) se recusaria a perceber o trabalho de nossa 
razão, seja como processo histórico, seja na dimensão de processos pulsionais, inconscientes”. Nesse 
sentido: WOLKMER, Antonio Carlos. 44Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico”, São Paulo: Saraiva, 3a 
edição revista e atualizada, 2001, p. 6.

27 BONAVIDES, Paulo. 44Curso de Direito ConstitucionaT\ São Paulo: Malheiros editores, 7a edição, 2a 
tiragem, p.232.

28 GUASTINI, Ricardo. Dalle Fonti alie Norme, Turim, 1990, p. 112, apud BONAVIDES, Paulo. Op.Cit. p.230.
29 BONAVIDES, Paulo., Op.Cit, p. 231.
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enquanto figuras plenamente admitidas pela conformação jurídica, seu conteúdo

privatista desempenha fins interpretativos e integrativos. Esses aspectos teóricos

assim vislumbrados generalizadamente não delimitam o panorama almejado e não

se coadunam aos aportes que a crítica passa a gerar. É ilustrativo, a propósito, o

olhar cético que Miranda Coutinho lança sobre as figuras principiais, isso no contexto

dos sentidos e dos pressupostos para o pensar: "pensar em princípio (do latim,

principium), como sendo início, origem, causa, gênese pode-se pensá-los, - já

no terreno dogmático -, como 'motivo conceituar, que constitui etapa sem a qual a

compreensão sistêmica de campo específico do direito não se edifica logicamente.

Mas os princípios não podem ser tomados como origem a respeito de algo sobre o

qual não pairem dúvidas, já que
“Sempre se teve presente que há algo que as palavras não expressam; 
não conseguem dizer, isto é, há sempre um antes do primeiro momento; 
um lugar que é, mas do qual nada se sabe, a não ser depois, quando a 
linguagem começa a fazer sentido. Nesta parca dimensão, o mito pode ser 
tomado como a palavra que é dita, para dar sentido, no lugar daquilo que, 
em sendo, não pode ser dito. Daí o big-bang à física moderna; Deus à 
teologia; o pai primevo a Freud e à psicanálise; a Grundnorm a Kelsen e 
um mundo de juristas, só para ter-se alguns exemplos. O importante, sem 
embargo, é que, seja na ciência, seja na teoria, no principium está um 
mito; sempre! Só isso, por sinal, já seria suficiente para retirar, dos 
impertinentes legalistas, a muleta com a qual querem, em geral, sustentar, 
a qualquer preço, a segurança jurídica, só possível no imaginário, por 
elementar o lugar do logro, do engano, como disse Lacan; e aí está o 
direito.’30

A experiência positivo-normativa institui, como examinaremos, o 

imaginário por meio da realidade fundada na estrutura legal que pretende fundar 

também um modelo de sociedade ordenada. Entre a forma ideológica cristalizada 

nessa estrutura e o mito dela capaz de formar-se não se estabelecem diferenciações 

de monta, antes eles se confundem naquilo que pretendem preservar, no mais das 

vezes por meio de conceitos que não mais explicitam as razões de sua existência, e 

assim:
“O discurso ideológico e o discurso mítico se aproximam na medida em 
que ambos instauram um horizonte objetivo para comportamentos e 
atitudes do homem, embora o primeiro se insira e viva na História e o 
segundo se desenvolva em uma realidade não-histórica, atemporal e sem 
espaço. O mito aparenta ser uma revelação (grifo de Eros Grau) do que 
foi e permanece sendo. Não obstante, o mito funciona como recurso

30 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. Introdução aos Princípios Gerais do Processo Penal Brasileiro. 
In: Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, ano 30, n° 30, 1998, p. 164.
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linguístico no discurso ideológico de quem tem condições de, através dele, 
exercer dominação” 31

É nesse sentido que ele pode ocupar, ficticiamente, aquela

expressão de valores distante de toda comunicação controlada típica das

sociedades contemporâneas, porquanto estranha às exigências das sociedades de

consumo.32 Se na vertente psicanalítica o direito corresponde à sublimação das

insatisfações egoísticas reprimidas, assim como a democracia é sublimação dos

instintos no plano político, os remédios para os males sociais são mediados pela

crença no direito, porquanto as proibições são fruto da natureza humana.33
“(...) a psicanálise demonstra que a norma é produto da natureza humana e 
não criação racional; e assim, há um corte epistemológico, em relação aos 
princípios da autonomia e racionalidade do direito que nos vem desde 
Platão e Aristóteles”.34

Somente em bases positivas o princípio jurídico pode então ser

compreendido do ponto de vista de sua certeza como premissa científica, como

também àquele ponto fixo teoricamente representativo do primado da norma

fundamental do direito. Assim é que,
“a norma jurídica, que os juristas não sabem o que é, é um sistema de 
regulações que se inventam para facilitar os mecanismos do super-ego da 
cultura. Não há objeto real no sistema jurídico. Todavia, se os juristas 
afirmarem que se trata de invenção, a sociedade fica ameaçada; daí que o 
aparato jurídico é apresentado como um bem, e os técnicos do jurídico 
fazem crer que não se trata de simples crença, mas algo científico e 
racional” 35

No plano da racionalidade jurídico-positiva, o princípio constitui o 

pressuposto lógico-transcendental de validade da ordem normativa. Esse 

pressuposto legitima, por sua vez, as demais disposições jurídicas, afinal, "(...) são 

‘princípios’, ou seja, ‘porque estão ao princípio’, sendo as premissas de todo um 

sistema que se desenvolve more geométrico”.36 "Como princípios de um

31 GRAU, Eros Roberto. “O direito posto e o direito pressuposto", São Paulo: Malheiros Editores, 1996, pp. 
128-29.

32 Cf. MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade industrial (O homem unidimensional). Trad. Giasone 
Relená, 6a ed., 1982., Rio de Janeiro: Zahar Editores, p. 227, apud Coelho, Op. Cit., p. 87.

33 Cf. COELHO, Luiz Fernando. “Teoria Crítica do Direito”, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2a 
edição, 1991, p. 87-88.

34 COELHO, Luiz Fernando. Op. Cit. p. 87.
35 Idem., Op.Cit.p.88.
36 BONA VIDES, Paulo. Op. Cit. p. 229.
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determinado Direito Positivo”, enfatiza Luís Diez Picazo, "têm eles, dum lado,

‘servido de critério de inspiração às leis ou normas concretas desse Direito Positivo”’

e, doutro, de normas obtidas ‘mediante um processo de generalização e decantação

dessas leis’” 37 Consoante a lógica do pensamento kelseniano, mesmo os

enunciados abertos, mais assemelhados a princípios que propriamente a

determinações legais, cujo conteúdo já foi preestabelecido, não podem romper a

lógica normativa, porquanto seu objeto corresponde ao conjunto de normas jurídicas

e esse não mais surge de modo desorganizado, mas, contrariamente, muito

“fortemente estruturado, o que explica a construção piramidal à qual vai levar a

teoria pura do direito” 38 Na leitura levada a efeito por Eros Grau, nesse plano formal

destacam-se estruturas que podem conter princípios:
“Os diferentes elementos de uma norma podem estar contidos em diversos 
produtos do processo legislativo e expressar-se linguisticamente de 
maneiras muito diversas; assim, v.g., quando o legislador proíbe o roubo, 
pode inicialmente definir o conceito de roubo valendo-se de várias frases 
que compõem um artigo de um código e após definir a sanção em outra 
frase, que pode integrar parte de outro artigo do mesmo texto ou, inclusive, 
de um texto legal distinto; esta última frase geralmente não assumirá a 
forma linguística de um imperativo ou de um juízo que expresse um ‘dever 
ser', mas sim a predição de um acontecimento futuro” 39

Grau conecta essa passagem de Kelsen à compreensão das normas 

programáticas ou mesmo normas preceptivas, lançando mão, em reforço, da opinião 

de Larenz, a propósito do "princípio em forma de norma jurídica”.40 Na medida em 

que são coligidas as conformações dos princípios no âmbito dos estudos legais- 

dogmáticos, percebe-se a paulatina renúncia da perquirição da essência deles 

enquanto tais e enquanto figuras dispostas na tensão entre os planos jusnaturalista 

e jurídico-coercivo, de sorte a que sua busca se restrinja ao interior dos sistemas 

normativos. Enquanto as correntes hegemônicas de fundamentação se 

demonstraram incapazes de refrear a sedimentação de conteúdos conservadores no

37 PICAZO, Luiz Diez. Los princípios generales des Derecho en el pensamiento de F. de Castro. IN: Anuário de 
Derecho Civil, t. XXXVI, fase. 3°., outubro-dezembro/83, pp. 1.267 e 1.268, apud BONAVIDES, Paulo. 
“Curso de Direito ConstitucionaV\ São Paulo: Malheiros editores, 7a edição, 2a tiragem, p.229.

38 Cf. MIALLE, Michel. “Introdução Crítica ao D ireitd\ tradução de Ana Prata, Lisboa: Editorial Estampa, 2a
edição, 1994, p.303.

39 KELSEN, Hans. Teoria General dei Derecho y dei Estado, trad, de Eduardo Garcia Maynez. Imprenta 
Universitária México, 1949, p. 46, apud GRAU, Eros Roberto. "A ordem econômica na Constituição de 
1988” -  Interpretação e Crítica -  São Paulo: RT, 3a edição, 1997, p. 110.

40 GRAU, Eros Roberto. “A Ordem Econômica na Constituição de 1988” -  Interpretação e Crítica, São Paulo:
Malheiros editores, 3a edição, 1997, p. 16.
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bojo do direito moderno, sendo mesmo o processo de cientifização decisivo para 

esse fato, alguns esforços teóricos, ainda que não marcadamente críticos, já 

vislumbravam o exagero do normativismo sobremodo o privatista, propugnando a 

existência de sentidos éticos no plano das estruturas legais41 Para a crítica, o 

projeto de sociedade estampado na esfera do direito assim conformado evidencia 

que seus princípios incorporam sentidos de variada ordem (econômicos e de poder) 

convenientes às classes hegemônicas, deveras os caracterizados no discurso e nas 

argumentações racionais que traduziram os imperativos da visão de mundo 

emergente a propósito da modernidade ocidental.42

A modernidade jurídica, tal como é equacionada por Eros Grau por 

meio de algumas peculiaridades, releva no modelo a forma de produção capitalista, 

que se edifica também na universalidade abstrata, na igualdade, na abstração das 

formas jurídicas, bem como na legalidade.

41 Esses esforços partem da reconceituação da idéia de sistema e de princípios já no plano político- 
constitucional. Nesta investigação, são examinados no contexto das teorias multidimensionais do direito.

42 A propósito de uma síntese da modernidade: MERQUIOR, José Guilherme. “Arte e Sociedade em Marcuse, Adorno e 
Benjamin55 -  ensaio crítico sobre a escola neohegeliana de Frankfurt, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1969, pp.287 e ss. 
Sobre a modernidade jurídica, Marques Neto busca demonstrar os sentidos político-jurídicos da positividade e da 
codificação: “Para delinear a importância do positivismo na Filosofia do Direito, é instrutivo considerá-lo desde as 
circunstâncias históricas de sua emergência. Como se sabe, a burguesia ascendente, para tomar o poder das mãos da 
aristocracia decadente -  objetivo para cuja realização a aliança com a classe trabalhadora era absolutamente 
imprescindível -, valeu-se de um discurso de cunho eminentemente jusnaturalista, de caráter universalizante. Ali onde o 
Antigo Regime enunciara um discurso particularizante, consagrando expressamente a desigualdade não apenas 
econômica, social e política, mas também jurídica, entre nobres e plebeus e reservando aos primeiros todo um conjunto 
de privilégios dos quais os segundos estavam legalmente excluídos, os burgueses revolucionários falavam da igualdade 
de todos perante a lei e da liberdade contratual como os valores superiores, os princípios cardeais (grifamos) norteadores 
das novas relações entre as pessoas. Isso, como se sabe, é uma mistificação ideológica da classe dominante que, ao 
enunciar que todos estão em posição de igualdade perante a lei, já garantiu previamente, para sí própria o controle das 
condições e das oportunidades concretas, sem as quais toda atribuição formal de direitos não passa de letra morta. E tanto 
é assim que, uma vez instalada no poder, a burguesia triunfante logo trocou aquela fundamentação jusnaturalista que 
tanto a ajudara durante o processo revolucionário, por uma fundamentação positivista, mantendo contudo o caráter 
universalizante de seu discurso. Trata-se, agora, não mais de conquistar o poder, mas de mantê-lo. E este momento em 
que o revolucionário se transforma em conservador, e mesmo em reacionário (...) .Assiste-se, então, a todo um trabalho 
exaustivo de positivação do Direito Natural, que se estendeu desde as Declarações de Direitos individuais, atingindo seu 
ápice no movimento que ficou conhecido como codificação, cujo marco inaugural é o Código Civil francês de 1804, 
conhecido como Código Napoleão. O ideal do direito por excelência, a partir de então, vai deixando de ser o Direito 
Natural, a cujos princípios e regras se acederia mediante o uso da razão e que, por isso mesmo, a todos se imporia 
livremente, e vai passando a ser, progressivamente, o conjunto das normas jurídicas escritas, sobretudo aquelas 
formalizadas em códigos que esgotassem o disciplinamento de ramos inteiros do Direito. Com a lei escrita, com o código, 
o positivista da norma está de posse, enfim, do seu objeto concreto, existente independentemente de seu mundo objetivo, 
representacional. Instaurado esse lugar de ‘objetividade5, ele já tem uma âncora que lhe parece segura para empreender o 
trabalho de construção de sua ciência jurídica. Não há mais, então, porque procurar direitos fora dos códigos. O valor 
predominante que está por trás desse processo já não é mais o valor justiça, como no jusnaturalismo, mas os valores 
certeza do sentido das normas e segurança , daí decorrente, nas relações jurídicas. Segurança, principalmente, da classe 
dominante, no sentido de garantir para sí mesma o lugar de dominação (...). Em nome da certeza e da segurança, admite- 
se que, quando as circunstâncias assim o exigirem, o valor justiça seja deixado de lado, o que é uma verdadeira 
reviravolta em relação ao pensamento jusnaturalista55. MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Sobre a Crise dos 
Paradigmas Jurídicos e a Questão do Direito Alternativo. IN: Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, a 30, 
n.30,1998, pp. 87-88.
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“Sobre esses pressupostos é construída a noção de Estado de direito, ao 
qual cabe proteger as instituições básicas chamadas por VON JHERING 
de comércio jurídico, em especial, o contrato e a propriedade. 0 direito 
moderno conta também com outra peculiaridade, que se expressa sob 
forma de domínio racional, capaz de especificar a possibilidade de 
previsão e calculabilidade -  correspondendo, assim, a racionalidade do 
mercado. O desenvolvimento capitalista assim as reclama” 43

Na medida em que direito solidifica como vetores de ação cânones

científicos e racionais fundamentados por meio da lei, assim como legitimados por

meio da autoridade, isso passa a redundar na materialização do exercício subjetivo

de faculdades tais como delineadas no bojo de transformações decisivas e

conformadoras da sociedade na qual vivemos. Parece importante insistir nesse

ponto, porquanto o equacionamento dos direitos subjetivos, sempre identificados

com o exercício ou postulação de direitos perante a ordem jurídica reconhecida

infunde-nos a sensação de perseguição de direitos violados, ou mesmo de direitos

conferidos e reconhecidos aos sujeitos. Ao tempo mesmo que isso se dinamiza

segundo regras e princípios, não é exagero, senão elementar, admitir que esse

exercício se dá nos limites da ordem reconhecida, mesmo que não exista previsão

legal, o que força a autoridade a lançar mão dos mecanismos coercivos. Contudo, a

compreensão que situa temporal, política e teoricamente a elaboração da idéia de

subjetividade reconhecida ao cidadão, bem dimensiona o conteúdo dos interesses

que assim foram protegidos na moldura dessa categoria jurídica essencial.
“Como se sabe, foi a partir do século XVIII que a doutrina clássica do 
Direito Natural reconheceu e fortaleceu a condição dos direitos subjetivos, 
encarados como 'a possibilidade de fazer ou pretender algo, de forma 
garantida, nos limites atributivos da regra de Direito’.”44
(...)
“Reconhece Georges Sarotte que os direitos subjetivos implicam aquelas 
faculdades físicas e morais atribuídas às pessoas ‘que lhes permite agir

45em defesa dos seus interesses materiais e morais’”.
(...)
“De qualquer modo, pode-se compreender direito subjetivo como uma 
noção metafísica, uma convenção valorativa criada pela doutrina jurídica 
burguesa para expressar vontade livre e autônoma que reivindica e requer 
direitos negados. Em suma, os direitos subjetivos estão diretamente 
vinculados às formulações da ‘autonomia da vontade’ e ao ‘interesse 
juridicamente protegido’. É nessa perspectiva que é preciso situar, como

43 GRAU, Eros R. “La doble... ”. p. 19.
44 BESSA, Paulo. Uma Nova Introdução ao Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1986, p. 147., apud WOLKMER, 

Antonio C. “História do Direito no Brasi T. Rio de Janeiro: Forense, 2a edição, 1998, p. 30.
45 SAROTTE, Georges. O Materialismo Histórico no Estudo do Direito. Lisboa: Estampa, 1975, p. 264. apud 

WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 30.
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faz Michel Mialle, que a noção de direto subjetivo é inseparável da 
‘concepção de sujeito de direito revelado claramente pela revolução 
política de 1789. As reivindicações políticas trouxeram consigo a utilização 
do termo direito, embora a palavra desejo ou possibilidade tivesse sido 
mais justa. Ter-se-ia, pois, transformado em direitos os que não eram mais 
do que casos de proteção concedida pela lei a certos interesses’”..46

O direito compreendido e edificado sob alguns desses primados 

invoca seus princípios sempre que exsurge ferimento à norma. Como a ciência 

deposita nela suas razões fundamentadoras, ao longo de sua expansão, 

desenvolve-se consoante essa acepção legal-técnico-formal, partindo do primado 

(ou princípio) da plenitude do sistema ou ordenamento. Reconhece-se nele a 

compatibilidade da legislação aos mandamentos magnos, porquanto a par do papel 

de princípio fundamental (norma fundamental), eles informam pressupostos lógico- 

formais para validade das normas subjacentes, além do intrincado aspecto 

decorrente da admissão das lacunas da lei, desempenhado, os princípios, nesse 

quadro, importantes funções.

A propósito, o problema da localização histórica das lacunas é

decisivo e, conquanto ela remonte, consoante Gillissen, ao período das ordálias, o

panorama atual é bem diferente. Por meio das lições de Ferraz Júnior, coligidas por

Souza, temos que
“(...) o fenômeno da positivação do direito, já nos fins do século XVIII, lança 
as bases para a consolidação do problema das lacunas, como o 
entendemos hoje. Os princípios de organização política, incorporados pelo 
direito, a idéia de soberania nacional e de separação de poderes, somados 
ao primado da lei, como expressão da vontade popular, e a concepção do 
direito como sistema normativo, propiciam as condições políticas e 
jurídicas para o amadurecimento das reflexões acerca das lacunas” 47

É no contexto de problemas e na concepção do sistema, tais como 

apresentados ao intérprete por meio das perspectivas científicas que os 

princípios são compreendidos. Karl Engisch vislumbra-os como parte desse sistema

46 MIALLE, Michel. “Uma Introdução Crítica ao Direito”, Lisboa: Moraes, p. 142., apud WOLKMER, 
Antonio C. “História do Direito no BrasiF\ Rio de Janeiro: Forense, 2a edição, 1998, p. 31

47 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Localização histórica e sistemática do problema das lacunas, mimeo, 
s.d., apud SOUZA, Luiz Sérgio Fernandes de. “O papel da ideologia no preenchimento das lacunas no 
direito”, São Paulo: RT, p. 152. Esse autor parte, segundo explanação de Souza, da obra de Gilissen, Le 
problème des lacunes en Droit, ed. Perelman, Bruxelas, 1968, pp. 197 e ss.
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sendo manifesta a face do aspecto lacunar. Considerando-os como complexos, 

indica a necessidade de abordagem esquemática, porquanto, em face ao grau de 

abstração, eles podem ser resultado de diversas fórmulas, radicando no 

ordenamento jurídico, haurindo nele sua validade geral, ou ainda vinculados a 

natureza histórico-concreta, sendo mesmo gerais e decorrentes do direito natural. 

Deve-se tê-los em vista, todavia, como “de validade absolutamente geral, ou pelo 

menos máximas formais f...)”.48 Admitida a respectiva existência, os princípios 

formam-se por meio da “Sobreposição de camadas que vão se sobrepondo no 

decurso da evolução histórica do Direito e nas quais vão encontrando estratificação 

princípios diferentes, bem como das transformações ora graduais, ora abruptas e 

revolucionárias.’’ Contudo, conclui, (na hipótese do Direito alemão), “que a lei 

enformada pelo antigo espírito permanece com bastante freqüência em vigor ao lado 

da lei nova’’.49 Especificamente no tocante às lacunas, compreendidas por Engisch 

como tradutoras de contradições no ordenamento, os princípios tomados em sí 

mesmos também podem ensejar contradições, porquanto correspondem a 

“desarmonias no seio da ordem jurídica em virtude de princípios imcompatíveis entre 

sí tomados como fundamento.”50

Em face à riqueza semântica da vocábulo princípio, poderia se 

admitir que o estabelecimento dos contornos de orientação positiva não sacrificaria 

seus sentidos mais autênticos, pois mesmo os
juristas controvertem acerca de sua natureza e fundamento. A 

expressão princípio é imprecisa. Carrió aponta sete focos de significação: 
a) propriedade fundamental ou parte integrante de algo; b) regra, guia ou 
orientação; c) causa, origem; d) finalidade, propósito; e) premissa, axioma, 
essência; f) regra prática de conteúdo evidente; g) máxima, aforismo” 51

Cingida todavia a experiência principiológica à esfera das normas, 

as figuras são afuniladas, porquanto ressentem-se da intenção estrutural-formal 

delas, e assim:

48 ENGISCH, Karl. “Introdução ao Pensamento Jurídico”, tradução de João Batista Machado. LisboaiFundação 
Calouste Gulbenkian, 6a edição, 1988, p.304.

49 ENGISCH, Karl. Op. Cit., p. 319.
50 ENGISCH, Karl. Op. Cit., 2a edição, 1968, p.254, apud COELHO, Luiz F. “Teoria...”, p. 330.
51 CARRIÓ, Genaro. Princípios jurídicos y positivismo jurídico. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, s.d., pp. 33 e 

34, apud SOUZA, Luiz Sérgio Fernandes de. Op. Cit., p. 233.
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“0 direito do qual e sobre o qual falam os juristas, é associado 
exclusivamente a noção de norma jurídica. O direito, por conseguinte, é 
pensado, estritamente, como um conjunto de normas sancionadas e cada 
norma que o integra tem por ‘essência’ a característica de estar dotada de 
uma sanção. 0 direito, em sua globalidade não é pensado pelos juristas: 
seu objeto de indagação é a norma jurídica, que se caracteriza como 
jurídica porque é juridicamente sancionada. A norma jurídica, portanto, é a 
instância jurídica, se transforma em fetiche, como o que ocorre com o 
comércio, que é fetichizado na instância econômica” 52

A objetivação do direito restringe então não só o campo

metodológico que o compreende (assim como seus princípios). Ele se vê, a certa

altura, decisivamente marcado também pela racionalidade disposta nos sentidos da

codificação.53 À evidência da presença induvidosa dos princípios no plano da

positividade do direito, pode-se indicar sua obediência aos procedimentos de

cognoscibilidade desse plano formal, assim voltados para sua auto-criação, o que de

resto é a característica marcante na esteira dos traços essenciais do direito

moderno, compreendido por Habermas:
“Como um direito convencional, legislado, positivo e legal, que supõe a 
obediência geral às normas, em ignorância a qualquer motivação ética dos 
sujeitos jurídicos, correspondendo ainda o formalismo como definidor das 
esferas de arbítrio legítimo das pessoas, esferas eticamente neutras, 
vinculadas a consequências jurídicas e a generalidade, como composição 
de normas gerais que naquilo que é essencial, não permitem nenhuma 
exceção ou privilégio” 54

Dois aspectos devem ser aqui destacados antes de insistirmos em

contornos do saber tradicional, na medida em que eles são enfrentados em sua

disposição estrutural pela postura crítica. O primeiro deles é relevado na esteira da

lição de Clève a propósito da estruturação positiva do direito e o segundo diz

respeito a sua base material, ou melhor, a dogmática. Para esse autor:
“O pensamento jurídico tradicional, de uma maneira ou de outra, reduz o 
campo de estudo do jurista. Assim acontece com várias teorias 
sociológicas e normativistas. Estas, embora procurem fundamentos 
epistêmicos diversos, guardam certa semelhança entre sí: o positivismo. O 
direito é apenas o direito positivo, e este é prisioneiro do universo estatal. 
Aqui, apenas a forma teórica de reconhecer o direito difere.

52 GRAU, Eros R. Op. Cit. p. 19.
53 Compreendida como um “trabalho de racionalização do direito”. Este “(...) atinge seu momento culminante 

nos movimentos de codificação, que se seguiram às revoluções burguesas; os códigos modernos 
representaram, para seus elaboradores, como para seus exegetas, a concretização dos ideais jusnaturalistas 
estruturados em princípios eternos e imutáveis que estariam ao alcance da razão”. Nesse sentido: COELHO, 
Luiz Fernando. “ Teoria Crítica do Direito”, Porto Alegre: SAFE, 2a edição, 1991, p. 306.

54 GRAU, Eros R. Op. Cit. p. 19.
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Entretanto, este aspecto não resulta de nenhum condicionamento 
ideológico, que, porventura, possa ser ultrapassado por uma crítica 
veemente, ou por um conhecimento desideologizado’. Na verdade, o 
positivismo é a forma através da qual o direito burguês contemporâneo 
aparece. Este, necessariamente, é um direito positivado.’65

Por conseguinte, mesmo que a limitação do exame dos princípios se 

opere neste terreno científico-positivo, ele poderá ensejar, na medida em que são 

vislumbrados num complexo plano estrutural, variadas questões,56 porquanto como 

expressão material do conhecimento jurídico de fundamentação assim concebida - 

sua expressão material, ou seja, a dogmática, passa a explorá-los consoante 

formulação conceituai, revelando conteúdos a partir da trama jurídica. Se a 

pluridimensionalidade de suas funções confirma-se, todavia, se desenvolve nos 

moldes dessa esfera,57ou seja, no esteio de seu amplo campo de indagação, tal 

como forjado ao longo dos séculos XIX e XX, pressuposto como experiência

55 CLÈVE, Clémerson Merlin. “O direito e os direitos” -  Elementos para uma crítica do direito contemporâneo, 
São Paulo: Editora Acadêmica, Ia edição, 1988, p. 140.

56 A palavra questão não pode ser utilizada, sobremodo para os propósitos aqui traçados, sem a necessária 
contextualização. Seu sentido mais singelo, contudo, não afasta, nem mesmo prejudica aquilo que temos em 
mente, ao nos valermos dela no sentido de discorrer sobre os princípios, ou melhor, sobre a principiologia do 
direito enquanto questão. Relevando e tendo os princípios como questão principiológica, isto é, “(Do lat. 
Quaestione.) S.f. 1. Pergunta, interrogação. 2.Tese, assunto, tema em geral, sujeito a meditação, estudo, etc.: 
.” Nesse sentido: HOLANDA FERREIRA, Sérgio Buarque de. “Novo Aurélio” -  O Dicionário da Língua 
Portuguesa -  Século XXI, Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira S. A., 3a edição totalmente revista e 
ampliada, 1999, pág. 1684. Pretendemos angularizar a compreensão dos princípios no sentido de retomar 
alguns posicionamentos teóricos que os abordam em (a) em tom sistemático, como elementos componentes 
do sistema jurídico, como (b) premissas na esfera do pensamento problemático; (c) pressuposto ideológico do 
direito, locus teórico em que reside o horizonte maior de nossa indagação, vale dizer, inspirada nos moldes 
cognoscitivos da teoria crítica do direito. A teoria crítica e sua capacidade de possibilitar propostas em tomo 
do pensar e do refletir sobre o objeto cognoscível edifica, para além de qualquer conceituação, aquilo que 
uma vez mais se mostra cativo do positivismo. A instância da práxis, que é ineliminável para a crítica, já 
apontara o flanco divórcio entre a juridicidade tal como concebida/construída em moldes dogmático- 
científico-racionais, sobretudo a partir não da simples constatação da revolta do fatos em face da lei, mas ante 
o descompasso nada aparente entre o ambiente convencional de gênese da lei e os mecanismos reprodutivos 
da esfera do direito relativamente ao contexto social ao qual ela se dirige. Não se trata de uma constatação 
simples, justamente em razão da eclosão, senão mesmo da emergência de novas formas de juridicidade, 
formadas no hiato decorrente da crise do direito e do Estado, abalando, senão mesmo apontando com 
contornos definitivos o idealismo de um saber. Se trata da busca, portanto, de debater, junto ao senso 
comum teórico de juristas e investigadores, a aceitação, não raro recorrente, de figuras principiológicas, 
inclusive como base fimdamentadora do direito, tida como momento intrincado desse plano, porém 
circunscrito à ele.

57 Invocando Warat, Clève indica três fases históricas na constituição dos saber dogmático, tendo-o como saber 
e discurso jurídico competente que ocupa lugar especial no quadro da epistemologia. Elas são assim 
ilustradas: a) o momento exegético ou da conceitualização; b) o momento da dogmática propriamente dita ou 
das construções jurídicas; e c) o momento da sistematização. Nesse sentido: CLÈVE, Clemerson Merlin. “O 
Direito e os Direitos -  Elementos para uma Crítica do Direito Contemporâneo", São Paulo: editora 
Acadêmica, Ia edição, 1988, p.48-9 .



totalizadora e hermética 58 Afinal, como componente do saber jurídico tradicional,

“uma teoria dogmática, isto é, aquela teorização que leva às últimas conseqüências

a práxis do raciocínio dogmático, só foi possível em face da gênese de um fenômeno

designado por positivismo” 59 As formulações assim postas na pauta dos

questionamentos não vulnera a ótica legal dos princípios, porquanto o saber

dogmático ocupa-se com a sua elaboração 60 Esses sentidos são explanados por

Warat e Cunha ao destacarem o campo operativo desse saber
“a dogmática tem como objeto um sistema normativo não suscetível de 
verificação. Seu discurso constitui uma conjunção de opiniões que se 
avocam o rótulo de ciência e que, não persegue o ideal científico de 
objetivação progressiva. É claro que o descompromisso com a verificação 
empresta às teorias dogmáticas um perfil bastante autônomo, propiciando- 
lhe imensa liberdade para recriar seu objeto, com o pragmatismo 
necessário à reprodução do sistema institucionalizado” 61

O tom recapitulativo e retrospectivo que molda o direito como 

medida desse saber discrepa dos esforços crítico-reflexivos, “que refletem a 

superação da racionalidade idealista e o desmantelamento do formalismo lógico- 

positivista, descortinam o espaço crescente para os horizontes do discurso teórico 

crítico e da prática pluralista no Direito” 62 Os esforços críticos estão, portanto, 

voltados para os traços essenciais da juridicidade, mas propõem a observação da 

sociedade como instância na qual se projetam as formas de poder e na qual se 

vislumbram as contradições do fluxo histórico, porquanto reputa-se que,

26

58 Para Coelho: “Na concepção dogmática, o direito uno e estatal é ele próprio transformado em fim, racional 
em si e uno para si mesmo; e nesse contexto foija-se o princípio da racionalidade, que tende a manifestar-se 
na própria objetividade e realidade transparente do direito, enquanto norma racional, ordem racional e 
sistema racional ” Nesse sentido: COELHO, Luiz F. Op. Cit. p. 302.

59 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. “Função Social da Dogmática Jurídicd\ São Paulo, RT, apud Clève 
Clève, Clemerson Merlin. “<9 Direito e os Direitos -  Elementos para uma Crítica do Direito 
Contemporâneo”, São Paulo: editora Acadêmica, Ia edição, 1988, p. 48.

60 No entendimento de Coelho, parece correto afirmar, que a superação resta possível no instante da decisão, a 
depender da orientação assumida pelo intérprete (juiz). Contudo, os efeitos do dogma da plenitude do 
ordenamento intimida a rutura com a ordem e legitima a conformação da hipótese fálica à ela. Nesse sentido. 
“ O dogma da plenitude serve para induzir os espoliados à apatia: nada vêem a reclamar. O juiz, caso chegue 
até ele a solicitação por direito que não está explícito no ordenamento, poderá, constatando lacuna, decidir 
favoravelmente aos humildes, ou não. Utilizará juízos de valor. Mas ideologicamente tenderá para a classe 
dominante. O juiz declara não haver norma explícita e pode optar entre os princípios gerais existentes, ou 
fingir que eles nada valem. Tem Uberdade de escolha ” A propósito, para maiores desenvolvimentos. 
COELHO, Luiz F. Op.Cit. p. 334, especialmente capítulo VIII.

61 WARAT, Luiz Alberto e CUNHA, Rosa Maria Cardoso da. “Ensino e Saber Jurídico”, Rio de Janeiro: 
Eldorado, 1977, p. 28.

62 WOLKMER, Antonio, C. “Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico”, São Paulo: Saraiva, 3a edição revista 
e atualizada, 2001, p. 21.
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“Os fenômenos jurídicos e políticos não se dissociam. A criação da ordem 
jurídica, historicamente, depende sempre de Mos políticos, e, portanto, ‘a 
armação política corresponde, num sistema jurídico, à sua implantação 
soberana em determinado território’ 63

É nesse sentido que se impõe questionamento do modelo social

calcado na capacidade integrativa do direito positivo. Na medida em que afastado da

realidade histórica e mercê do artificialismo da cientifização propugnada por essa

corrente, desconsidera os aspectos relevantes da política e do poder, que acabaram

por dissimular os sentidos ideológicos, inclusive por meio da invocação da “vetusta

teoria das fontes do direito, que tem resistido às mais notáveis tentativas de

revisão’’ 64 Fonseca preconiza nesse contexto a desconfiança da construção

histórica não apenas das fontes, mas dos conteúdos de reflexão que captam a

evolução do direito em completo desprendimento de
“Uma ‘trama histórica’, senão aquela tecida de modo a resultar numa 
historiografia harmônica, coerente, lógica e concatenada, ignorando a 
verdadeira complexidade com que os fenômenos vão se apresentando no 
tempo, num campo onde na verdade o único instante de efetiva harmonia 
está na forma como esta própria historiografia descreve todos esses 
processos”65

Essa harmonia é refletida na lógica das situações fáticas tomadas 

como pressupostos formais pelo direito, por ele delineadas na objetividade de suas 

normas. Os princípios sugerem, assim, mercê do reforço que lhes dá o recurso às 

fontes históricas, aquele plano informativo moldado nos limites da concepção 

tradicional dessas fontes, já devidamente assimiladas pela positividade. É inegável e 

lógico, assim, que a reprodução das concepções do direito não vulneram suas bases 

históricas, operando-se uma implicação constante entre a base histórica admitida e 

tomada como fonte e a ordem jurídica que é reconhecida pela autoridade estatal que 

incorpora aquela base.66

63 Nesse sentido: SALDANHA, Nelson. Sociologia do Direito, São Paulo, RT, p. 141, apud COELHO, Luiz F. 
“Teoria Crítica do Direito”, Porto Alegre: SAFE, 2a edição, 1991,p.316.

64 COELHO, Luiz Fernando. “Introdução a Teoria Crítica do Direito”, Curitiba: Livros HDV, 1983,p. 20.
65 FONSECA, Ricardo Marcelo. Walter Benjamin, a temporalidade e o Direito. In: “A Escola de Frankfurt no 

Direito”, Curitiba: Edibej, 1997, p. 83.
66 A propósito de uma perspectiva histórico-tradicional: FRANÇA, Rubens Limongi. “Princípios Gerais de 

Direito”, São Paulo: RT, 2a edição, 1971, pp. 21 e ss.
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Por outro lado, uma vez mais, o sistema positivo de direitos destaca 

como possível o manejo do plano normativo e dos mecanismos de integração, esses 

admitidos como etapa que deve ser levada em conta quanto à indicação das figuras 

principiais, posto ser “(...) necessário transcender os limites da dedução, 

reconhecendo que as normas haverão de ceder espaço aos princípios, mais 

flexíveis, e que a casuística judicial haverá de romper a clausura da 

codificação.”67Mesmo que essa ruptura se dê, por meio da teorização tradicional que 

se vale do saber dogmático, na ótica da crítica essa base material nada mais faz que 

ocultar “a realidade de um direito que jamais está pronto, que não pode ser 

exaustivo numa sociedade em transformação.” No relevo do problema lacunar, 

citam-se elas como “ existentes na lei, mas não no direito. Assim, sempre haveria, 

no ordenamento jurídico, técnicas para o preenchimento das lacunas constatadas. 

Mas enquanto não constatadas, são inexistentes?”68

Dessa limitação da experiência normativa, teóricos como Fachin são 

levados a examinar, tal como o faz quanto à moldura civilista, as possibilidades do 

pensamento de cunho científico-dogmático ainda reproduzido entre nós, porquanto 

este equaciona a forma mentis do investigador e do aplicador do direito, o que nos 

autoriza concluir pelas dificuldades, senão pela ortodoxia do procedimento de 

ruptura, de genuína ascese racional negativa sob a ótica do pensar o direito. Resta 

assumido o peso de um modelo abstrato delineador das relações sociais que toma a 

faticidade dessas relações na medida da qualificação dada pela forma contida em 

seu modelo.
“Uma radiografìa do Direito Civil e, portanto, do Código, colocaria à mostra 
a verdadeira ossatura desse sistema. O exame muito mais do que analisar, 
o chama para reproduzi-lo. Com efeito, essa reprodução, não raro, se dá 
pela adoção de um conjunto de categorias. Essas procuram evidenciar-se 
por meio de uma classificação que vai colocar para a visualização aquilo 
que tem de função fundamental: organização desse sistema, a suposta 
estabilidade e a segurança de valores.

Nesse plano, formam-se categorias que vão emoldurar alguns conceitos 
básicos para que esse mister se tome exequível. É assim que o sistema 
recolhe os fatos que lhe são relevantes, dando-lhes o nome de fatos 
jurídicos. Numa formulação lógica, não há fato indiferente ao Direito. O

67 SOUZA, Luiz Sérgio Fernandes de. “O papel da ideologia no preenchimento das lacunas no direito”, São 
Paulo: RT, Ia edição, 1993, p. 112.

68 COELHO, Luiz F. Op. Cit., p.332.
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Direito faz um juízo de valor sobre eles, e alguns ficam à margem do que o 
sistema estatui como uma condição de ser.

Temas contemporâneos que sinalizam para a superação do modelo 
racional codificado não podem olvidar das fontes. Seria, aliás, um 
despropósito fazê-lo, sob pena de perder-se no ar o relevo da História, 
campo fundamental de aprendizado para o jurista 69

Na consideração das fontes do Direito Civil, tem sido deferido lugar 
privilegiado às normativas. A corporação legal proclama supremacia que 
não se sustenta. Não apenas para integração de lacunas, mas para a 
própria compreensão das leis e normas, não podem ser relegados 
princípios e valores que dão base ao sistema. Mais ainda, práticas e fatos 
se põem em tráfego para construir o que posto ainda não está. A força 
legal absoluta é um desfavor à concretização do Direito. Lugar especial, 
para além da mecânica hemenêutica, há de ser dado à jurisprudência, a 
ensejar um sistema aberto e democrático” 70

Nessa ordem de idéias, os sentidos da racionalização 

caracterizadores do universo positivo do direito encontram na codificação seu 

momento culminante, como fundamento da juridicidade materializada na certeza 

objetiva, capaz de, por extensão lógica, sustentar a incontestabilidade de conceitos 

previamente idealizados nesse plano lógico, assim também os princípios, 

constituídos como categorias apriorísticas e alicerçados nesse referencial jurídico- 

positivo, passam também a ser relativizados pela crítica, por passarem a revelar 

limites estruturais, não raro manejados por grupos sociais hegemônicos. A 

racionalidade jurídica é também ideologia e essa “acaba por reforçar a 

representação da sociedade elaborada por esses grupos, consciente ou 

inconscientemente.”71 Marcados pelo formalismo conceituai e pela objetividade, isso 

os reduz à experiência a-histórica,72 encontrando seu suporte e manifestação, na

69 KAZER, Max. Direito Privado Romano, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p.32 apud FACHIN,
Luiz Edson. “Teoria Crítica do Direito Civil”, Rio de Janeiro: Renovar, Ia edição, 2000, p.64.

70 FACHIN, Luiz Edson. Op. Cit., p.64-65.
71 COELHO, Luiz F. Op. Cit. p.336.
72 A propósito, Orlando Gomes, no prefácio de sua Introdução do Direito Civil, advertira: “Não se pode 

esquecer, porém, de que, assim como a política legislativa, também envelheceu a própria dogmática do 
Direito. O conceitualismo está gasto e desfigurada se apresenta a imagem social da ciência do Direito privado 
como a projetaram os juristas do século passado. Os conceitos se substituem antes mesmo de se modificaram 
as leis. A estrutura dogmática do Direito desagrega-se sob o peso de instruções que não respeitam o 
isolacionismo a que se submeteram os conceitualistas dominados por preocupações puristas. Brechas, cada 
vez mais largas, fendem o sistema lógico, de circuito fechado, a que se reduziram a ciência e a prática do 
Direito privado. Esse tratamento, inspirado na necessidade de segurança da sociedade liberal em que viviam 
os pandectistas (Larenz), favoreceu a liberdade de contratar, o ffacionamento da propriedade territorial, a 
divisão da herança e os negócios creditícios, conforme notou Wiacker (...)". Nesse sentido: GOMES, 
Orlando. “Introdução ao Direito C/v/7”, Rio de Janeiro: Forense, 9a edição, 1987, prefácio.
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“racionalidade ordenamental (...) através do princípio da plenitude do ordenamento 

jurídico, concebida tanto no plano lógico das relações entre normas quanto no 

ontológico do próprio ser jurídico que a pressupõe ” 73

A crítica redimensiona, face aos aspectos formais assumidos pela 

juridicidade moderna, o valor e a importância dos liames entre experiência teórica e 

práxis,74 justamente por ter seus vínculos embrionários na teoria social. À 

idealização abstrata, nota distintiva do modelo jurídico legal-dogmático, opõe-se a 

dialética da realidade sócio-histórica, capaz de descredenciar a positividade 

igualmente abstrata como base suficiente para fundamentação de direitos. Essa é 

vislumbrada na constituição da crítica a fim de pensar a realidade em suas 

mutações, para além de sua representação formal. Nesse sentido, é que a crítica 

corresponde a
“(...) elaboração de uma teoria social isenta de preconceitos e dogmas, que 
abdicasse da compulsão a receitas de fora dela, a moral social e as 
panaceias para a felicidade, foi o resultado do trabalho interdisciplinar 
vislumbrado nos campos epistemológico, sociológico, semiológico e 
psicanalítico; as vertentes do pensamento crítico, embora ubicadas 
setorialmente, tiveram resultados relevantes: o primeiro, consubstanciado 
na revelação de que o importante não é a teoria em sí, mas seu resultado 
humano, e que o critério de verdade nos estudos sociais não está na 
adequação da realidade aos dogmas pré-estabelecidos pela moral, pela 
religião, pelo direito, e pela ciência da sociedade, mas no oposto, na 
possibilidade efetiva de estas teorias desvendarem a realidade que os 
dogmas ocultam e, a partir desse desvelamento, oferecer propostas 
políticas coerentes com as necessidades de transformação social; e um 
segundo, que se revela na dialética da participação, o de que a sociedade 
não pode ser considerada como objeto no sentido positivista, mas como 
um complexo, uma totalidade em transformação, que se auto-institui como

73 COELHO, Luiz Fernando. “Teoria Crítica do Direito”, Porto Alegre: SAFE, 2a edição, 1991, p. 321.
74 Nesse sentido: COELHO. Luiz F. “Teoria Crítica do Direito”, Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 2a edição, 

1991, p.52. Como figura exponencial da teoria crítica, a dialética da participação, tal como cunhada por Luiz 
F. Coelho, não se limita nem à interpretação da realidade, nem à transposição de um plano ideal, no caso, a 
experiência normativa a esse mesmo plano. É já na ausência de sintonia entre a ontologia do social e a 
experiência jurídica moderna que a crítica antevê hiatos que devem ser superados. “A epistemologia crítica 
responde, portanto, no plano objetivo da sociedade como objeto de um saber, à proposta marxiana da 
undécima tese: Os filósofos não fizeram mais que interpretar o mundo de forma diferente; trata-se porém de 
modificá-lo. Só que essa modificação exige o engajamento teórico e prático do cientista, sua inserção 
consciente no seu próprio meio social, sua participação, donde o sentido gramsciano a propósito da 
responsabiüdade dos intelectuais. A dialética da participação é assim uma proposta metodológica às 
exigências de uma práxis transformadora, o que pressupõe, também, uma dimensão política. E ao novo 
estatuto justamente repugna a separação entre a teoria e a práxis, consideradas não mais como entidades 
separadas no plano teórico, mas como termos de uma relação que reflete uma dialeticidade imanente; é que a 
teoria e práxis não suportam a atribuição de estatuto ontológico estanque, como algo em sí, mas apenas o 
epistemológico de princípios de uma única realidade, o ser humano individual e social, cuja ontologia, esta 
sim, pode servir de fundamento a qualquer teorização.”
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interdisciplinariedade objetiva, ou seja, como articulação de fatores dessa 
dialética que podem ser vislumbrados de pontos de vista setoriais, 
epistemológico, sociológico, semiológico e psicanalítico, como também 
jurídico e político, mas sem prejuízo da noção de dialética do todo social75

A reconfiguração do direito e o esclarecimento sobre seus princípios, 

assim repousados em seu referencial legal é sugerida nos contra-argumentos crítico- 

interventivos, que contrariam a juridicidade concebida como saber de 

fundamentação tradicional, já que essa se basta na moldura da positividade 

objetiva e aqueles não passam de desdobramentos desta. Na medida em que ela 

disfarça diferenciações político-sociais e distorções ideológicas,76 mais ainda 

quando o solo epistemológico77 de expressão dogmática é o que retrata seus 

sentidos mais característicos, isso passa a implicar espécie de petição de princípio, 

porquanto a dogmática corresponde a “(...) uma teoria jurídica, ocupada com a 

formulação de enunciados a serem validados por uma referência a normas de direito 

positivo, e não através, por exemplo, do recurso a dados empíricos e esquemas 

conceituais fornecidos por ciências sociais, ou a uma ordem de valores elaborada 

filosoficamente.” Enquanto detentor deste estatuto teórico elementar, o direito tem 

sua atividade na convergência da base normativa e na certeza objetiva de suas 

respectivas projeções legais, em saberes doutrinais daí edificados e conceituais

75 COELHO, Luiz F. “Teoria Crítica do Direito”, Porto Alegre: Fabris Editor, 2a edição, 1991, p.94.
76 Para Warat, “O racionalismo objetivista do positivismo jurídico permite, enfim, suprimir o caráter 

politicamente democrático do desejo cotidiano, rompendo os limites da mentalidade jurídica com as formas 
de racionalidade do fazer. Existe, portanto, a substituição dos desejos do fazer, pelo que é desejável na razão 
abstrata. Os primeiros seriam valores cegos, os segundos são apresentados como sentimentos iluminados pela 
astúcia da razão analítica para produzir o bem. Dito de outra forma, para decidir o que deve ser tido como 
legal ou ilegal”. Nesse sentido, WARAT, Luiz Alberto. O grau zero e o grau histórico das significações do 
direito -  um modelo de idéias para armar. Revista Contradogmáticas I (2/3). Santa Cruz do Sul: 
FISC/ALMED, p. 117., apud COELHO, Luiz F. Op. Cit. p. 339.

77 A locução solo epistemológico, empregada neste estudo, é tomada junto ao trabalho de Clemerson Merlin 
Cléve, intitulado O Direito e os Direitos -  Elementos para uma Crítica do Direito Contemporâneo. Esse 
opúsculo corresponde, admitidas as alterações indicadas pelo autor em sua nota à edição de 1988, ao texto 
que foi apresentado como dissertação de mestrado ao CPGD/UFSC, no ano de 1983 (ano destacado como da 
composição do trabalho). Sua objetividade, ao tratar em suas incursões, de problemas decisivos para a 
conformação da dogmática/ciência jurídica modernas, parte da caracterização das ciências e da transposição 
crescente, e após definitiva, das concepções a respeito de ciência para o plano das humanidades e, após, para 
o plano da juridicidade, o que redundou na cientifização, diríamos, dos materiais que iriam se prestar ao 
delineamento do direito moderno. Esse itinerário, assim como traçado também em outros trabalhos de 
inspiração teórico-crítica, constitui-se em momento específico e imprime ao direito uma fundamentação que 
o colocou no epicentro do referencial legal/científico, dotado de certa complexidade, mas já detentor de um 
propósito político. Assim, como elaborados em outros estudos que relevam a orientação teórica marcada pela 
crítica, o périplo que Clève propõe representa a relevação não apenas das conseqüências da cientifização das 
humanidades, dentre elas o direito, mas também a caracterização dos saberes. Nesse sentido: CLÈVE, 
Clemerson Merlin. “O Direito e os Direitos -  Elementos para uma Crítica do Direito Contemporâneo”, São 
Paulo: Acadêmica, Ia edição, 1988, Capítulo l-p.23-47.
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inspiradores de seu discurso78 Como locus teórico, a dogmática cumpre papel 

determinante na dinâmica do direito ocidental,79 nela se consolidando os cânones 

que são tomados como premissas para o pensar jurídico, concentrando o horizonte 

de compreensão e de manejo do jurista, pois
“(...)dado que a jurisprudência é uma ciência normativa, ligada em 
consequência ao estudo das normas, tudo que não se vincular à análise 
das regras jurídicas não será ciência do direito, mas outro saber qualquer, 
ou seja, sociologia, antropologia, história ou filosofia. Esse discurso resulta 
de um processo iniciado já neste século, de crítica às epistemologias 
aplicadas à ciência do direito. Um processo que chamam de ‘sociologismo 
jurídico’ coloca-se no mesmo plano deste, de certa forma
complementando-o, pois, seguindo a linha iniciada pelo historicismo,
procura meio de salvaguardar como científica a atividade do jurista, 
tomando esta como aquela atividade milenar desenvolvida por certos 
especialistas desde os romanos” 80

Como prática que detém pontos de partida privilegiados, essa base 

do saber jurídico moderno não reflete sobre sí mesma, logo, é ilusoriamente convicta 

da falsa evidência segundo a qual um mundo exterior plasmado nas relações

humanas empíricas pode valer-se da conformação que lhe possa dar um referencial

técnico. Ela “enfatiza o tipo de saber voltado para o jurídico: um conhecimento de 

regras que, isoladas do contexto social onde são ubicadas, e também das outras

78 Sugere-se aqui a clássica invectiva do procurador Julius Hirmann Von Kirschmann, negatoria da 
cientificidade do direito, da qual se servem todas as orientações que de um modo ou de outro exposam sua 
tese central, vislumbrada nas íntimas relações entre o direito e suas bases legislativas. A impossibilidade de 
dispensar a esse campo do saber o sentido de ciência é retratada, “(...) na célebre frase de Kirschmann: ‘Drei 
berrichtigende Worte des Gezetzgebers und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur5 (‘três palavras 
corretoras do legislador e bibliotecas inteiras tomam-se maculatura5)”. Cf. VON KIRSCHMANN, Julius 
Hirmann Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, 1966, p.25, apud FERRAZ JÚNIOR, Tércio 
Sampaio. “Direito Retórica e Comunicação”, São Paulo: Saraiva, 2a edição, 1997, p. 152, nota 172.

79 ‘A solidificação da dogmática e as convicções formadas a propósito dela como estatuto teórico são discutidas
por Wolkmer com auxílio das formulações de Enrique Zuleta Puceiro, que incorpora o pensamento de 
Thomas Kuhn, nesses termos: “É possível, a partir dos pressupostos epistemológicos abertos por autores 
como Thomas Kuhn, definir a dogmática Jurídica estatal como um autêntico paradigma positivista, revestido 
da exigência básica de uniformização e sistematização mediante o consenso da comunidade científica dos 
juristas. Nesse contexto, ao tentar aplicar as principais teses Kuhnianas no âmbito do Direito, Enrique Zuleta 
Puceiro reforça a proposição de que, na tradição do Direito Ocidental, a constituição de um pensamento 
formal-racional tipificado como paradigma científico só pode ser reconhecido com a solidificação da 
Dogmática Jurídica positivista, porquanto tão-somente este paradigma dogmático hegemônico apresenta 
certos elementos qualificadores para esse propósito, como a suposta neutralidade científico-metodológica, a 
hierarquia sistematizada, a universalidade dos princípios, (grifamos) crença em valores gerais, redução ao 
limites da descrição empírica e a racionalidade lógico-formal.” Nesses termos: PUCEIRO, Enrique Zuleta. 
Paradigma dogmático y  evolucion científica In: Anales de la Catedra Francisco Suárez. Granada, n.22, p. 
282; ou ainda: Paradigma dogmático e ciência dei derecho. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidos, 1981. 
pp. 11-42, apud WOLKMER, Antonio Carlos. “ Pluralismo Jurídico” -  Fundamentos para uma nova cultura 
no Direito, São Paulo: Alfa-Omega, 2a edição, 1997, p.66.

80 CLÈVE, Clemerson Merlin. Op. Cit., p. 42. Nessa indicação Clève faz remissão à obra de René David, Os 
Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo, esclarecendo não ter sentido essa assertiva para além dos 
sistemas de direito escrito baseados na herança romano germânica.
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normas sociais ‘não jurídicas’, impõe-se à observância da comunidade simplesmente 

por constituírem a lei. A dogmática jurídica exclui a indagação histórica 

interdisciplinar, tal como já o fizera no tocante à indagação metafísica: o direito é a 

lei e seu estudo científico se faz a partir da lei.’’8' De igual sorte, na medida em que 

seus sentidos se perdem nos meandros de sua própria justificação, as preocupações 

que intentam solidificar as bases epistemológicas e o conteúdo conceituai da ‘teoria 

crítica’ do Direito "aceitam utilização de alguns avanços categoriais extraídos da 

teoria jurídica tradicional, basicamente no que se refere à ‘análise da linguagem e à 

questão do funcionamento das formas lógicas dessa linguagem', assim como certas 

categorias e conceitos da Teoria Geral do Direito” 82

Verifica-se, portanto, na lógica de organização e de controle das 

instituições jurídicas, a incorporação de práticas e procedimentos ideológicos 

vinculados a relações sociais de poder, porquanto edificadas a partir de base teórica 

e não da realidade social em sí. A circulação, o monopólio e a ocultação da 

produção dos conhecimentos jurídicos através da prática ‘científica’ e da ‘filosofia 

espontânea dos juristas’ operam-se na particularidade de um discurso político- 

jurídico, essencialmente de exercício do poder83 Esquematicamente, por meio da 

dinâmica de várias práticas, resguarda-se a permanência -  sob o manto da idéia de 

ordem,84 das interações humanas, das instituições, senão mesmo a influência 

determinante de importantes princípios, de linhas mestras do modelo adotado, que 

uma vez postos sob o crivo desse referencial institucional-discursivo e praxeológico, 

revestem-se de concepção formal e ordenada, sendo justificados por suas 

formulações teóricas.

81 COELHO, Luiz F. Op.Cit. p. 182-183.
82 Nesse sentido: ENTELMAN, Ricardo. Nuevas Perspectivas de la Filosofia dei Derecho, Culturas, Paris: 

Unesco, 1982, p. 15., bem como Teoria Crítica dei Derecho. In: Revista de Direito Público, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 73:75, apud WOLKMER, Antonio, C .44Introdução... p. 24.

83 Cf. ENTELMAN, Ricardo. Introdución, in vários autores, 44E1 discurso Jurídico. Perspectiva Psicoanalítica y 
otros Abordajes Epistemológicos”, Buenos Aires: Hachette, 1982, p. 15., Apud WOLKMER, Antonio, C. 
44Introdução p. 24.

84 Para Kelsen,44 uma ordem é um sistema de normas cuja unidade é constituída pelo fato de todas elas terem o 
mesmo fundamento de validade. E o fundamento de validade de uma ordem normativa é um norma 
fundamental da qual se retira a validade de todas as normas pertencentes a essa ordem. Uma norma singular é 
uma norma jurídica pertence a sua determinada ordem jurídica e pertence a uma determinada ordem quando 
sua validade se funda na norma fundamental dessa ordem”. Kelsen, Hans. 44Teoria Pura do Direito”, 
tradução de João Batista Machado, Coimbra, Armênio Amado, 2a edição, 1962, p. 57.
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1.2 Conceitualização

Admitidos os sentidos prevalecentes da questão principiológica no 

contexto da fundamentação tradicional do direito, assim como traços de sua 

expressão dogmática, foram eles correlacionados ao/e compreendidos como 

projeção estrutural (sistematização e integração) do plano racional-normativo. Ela 

ilustra a noção e a capacidade de fornecer as bases cognoscíveis sobre as quais os 

princípios se assentam, e assim são examináveis segundo os cânones científicos do 

direito, impondo-se a conceitualização dos princípios a um todo maior pressuposto. 

Se tomarmos a estrutura conceituai como “todo processo que torne possível a 

descrição, a classificação e a previsão dos objetos cognoscíveis,”85 mesmo que 

admitidos os cortes epistemológicos entre crítica e positivismo, certamente 

corresponderia exagerada ousadia a proposição de um conceito de princípio, que 

não relevasse, pelo menos de modo imediato, certa medida do direito tal como esse 

referencial é reconhecido e manejado.

O conceitualismo do direito moderno depurou contingências 

estranhas à normatividade, buscando fundamentação livre de resíduos de outros 

planos investigativos das ciências do homem.86 Face ao relevo das vertentes 

epistêmico-críticas, isso conduz a ótica parcial. Mesmo não indicando a ruptura com

85 ABBAGNANO, Nicola. Conceito, In: “Dicionário de Filosofia", tradução coordenada e revisada por Alfredo 
Bosi com a colaboração de Maurice Cunio et alii. São Paulo: Mestre Jou, 2a edição, p. 151, verbete conceito.

86 O esclarecimento de Hespanha é deveras ilustrativo a propósito daquilo que denomina o manifesto de Kelsen, 
jurista austríaco tido como expoente máximo da purificação. “A onda de medievismo que dominou a 
historiografia jurídica continental durante as últimas décadas (até os anos 60) -  contemporânea do manifesto 
de Hans Kelsen no sentido de ‘purificar’ a ciência jurídica de ingredientes políticos ( . . . ) -  teve esse efeito de 
legitimação pela ciência, justamente numa época de fortíssimos conflitos político-ideológicos em que os 
juristas tiveram que desempenhar uma importante função arbitrai”. HESPANHA. Antônio Manuel. 
“Panorama Histórico da Cultura Jurídica Européia", Mem Martins: Publicações Europa-América LDA, 
1997, p.22.
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a base construída juridicamente,87 não nos esqueçamos que o direito enquanto 

plano do saber está assentado e estruturado em figuras idealizadas, comprometidas 

com a resolução de conflitos.

Para melhor explicitar essa idéia, é válida a retomada das 

discussões desenvolvidas por Clève,88 a propósito da caracterização teórica do 

direito em solo epistemológico específico. A positivação da juridicidade institui etapa 

mais bem elaborada, correspondente à dogmatização da base material de seu 

saber, expressão que maximiza a especialização e se consolida em período histórico 

no qual ocorreram transformações sociais e econômicas de relevo. É inegável a 

indissociabilidade entre o direito forjado numa etapa histórica de mudanças e as 

transformações que certamente projetaram nele características de evidente sentido 

político. A compreensão das sociedades ocidentais capitalistas, nas quais se 

corporifica um poder político centralizado, aponta o pequeno papel do direito que 

emerge, em linhas formais, como capaz de inicialmente limitá-lo. Essa discussão 

enceta a necessidade da busca de elementos que possam anunciar a angulação da 

modernidade e de seu direito, de sorte a iluminar a questão dos princípios, para 

além da formalização, ou melhor, o esclarecimento das condicionantes dessa

87 Parece acertado compor um breve relato concernente ao problema da estrutura conceituai sob a advertência 
segundo a qual seu destaque pormenorizado implicaria mesmo em toda uma explanação, tanto quanto 
possível, criteriosa e sólida da epistemologia crítica e de suas raízes. É evidente que o ponto inicial deve 
partir do conceito em sua singeleza, ou melhor, como um pensamento ou idéia, o significado de uma palavra 
ou termo. Contudo, para a dimensão investigativa criticamente orientada, essa inspirada na teoria do 
conhecimento marxista, freudiana, entre outras, a marca indelével da dúvida deve enfrentar o real na busca 
pela indicação da não correspondência entre o pensamento e as experiências externas. Para Marx: 4 A 
verdade científica é sempre um paradoxo, se julgada pela experiência cotidiana, que apreende apenas a 
aparência enganosa das coisas’ (Karl Marx -  O Capital -  Salário, preço e lucro, parte VI, apud 
BOTTOMORE, Tom. “Dicionário do Pensamento Marxista”, Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 1988, 5a 
reimpressão, 1997, p. 375. O contexto das preocupações ffankfurtianas expressam a continuidade dessa 
orientação de pensamento na medida da contribuição para o desenvolvimento de uma teoria crítica da 
sociedade. Para Bottomore: “A idéia dessa teoria pode ser especificada por vários traços comuns em suas 
obras. A ampliação e o desenvolvimento da noção de crítica, desde uma preocupação com as condições de 
possibilidade da razão e do conhecimento (Kant), até uma reflexão sobre o surgimento do espírito (Hegel), e 
daí até um enfoque de formas históricas específicas -  capitalismo, o processo de troca (Marx) -  foi resultado 
do trabalho desses homens. Os pensadores da Escola de Frankfurt buscaram desenvolver uma perspectiva 
crítica na análise de todas as práticas sociais, isto é, uma perspectiva que se preocupa com a crítica da 
ideologia, ou seja, de explicações da realidade sistematicamente distorcidas que procuram ocultar e legitimar 
relações assimétricas de poder. Preocuparam-se com a maneira pela qual os interesses, conflitos e 
contradições sociais se expressam no pensamento e também com a maneira pela qual se reproduzem em 
sistemas de dominação. Através da análise desses sistemas, pretendiam intensificar a consciência das raízes 
da dominação, minar as ideologias e contribuir para forçar transformações na consciência e na ação.” Nesse 
sentido, BOTTOMORE, Tom. Op Cit. p. 128.

88 Cf. CLÈVE, Clemerson Merlin. “O Direito ... ”, especialmente capítulo II.
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formalização. A importância desses aspectos destaca-se no conteúdo da episteme 

crítica, que ao romper com a objetividade da ciência positiva, elucida que 

paralelamente à conformação do poder consoante pacto político-convencional, a 

sociedade se impregnava do ideário liberal-burguês, postulando liberdades mais 

ligadas a interesses mercantis. O poder político paulatinamente amoldou-se a 

relações sociais irreversíveis sob o ponto de vista da formação das classes e da 

expansão econômica. Tais como essas se consolidavam fruto da visão de liberdade 

e acomodação das forças burguesas, assim as compreendidas no contexto da 

máxima do Laisser Faire,
“Após meados do século XIX, o progresso científico, tecnológico e material 
vinha sendo saldado cada vez mais como a chave para um avanço ainda 
maior e mais rápido em direção a uma vida racional, ética e de abundância 
material. Havia ainda o pressuposto de que a ascenção inexorável e 
infinita do homem seguiria lado a lado com o crescimento da liberdade 
política, tolerância religiosa e paz mundial. Os fiéis desse envangelho do
progresso terreno provinham basicamente da burguesia racionalista dos
negócios e profissões liberais e da classe média cultivada” 89

Não constitui truísmo relacionar a ordem social européia como pano 

de fundo às transformações ideológicas, em especial à ideologia do poder e do

direito. O processo de racionalização, e de certo modo o de dogmatização das

fontes jurídicas históricas já não tivera sido indiferente às injunções políticas e 

econômicas em período anterior. As ligações entre princípios econômico-políticos e 

direito esclarecem os sentidos da base material jurídica.

Como base formal-material, a ciência do direito, parece possível 

afirmar, se descontextualiza paulatinamente das relações com a sociedade, 

fundando um saber que estabeleceu e estabeleceu-se consoante princípios. A 

propósito, os saberes jurídico-romanos já haviam sido manejados em suas fontes 

históricas remotas. Na detalhada narrativa de Perry Anderson90 a presença

89 MAYER, Amo J. “A Força da Tradição ” -  A persistência do antigo regime, tradução de Denise Bottman, 
São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p.268.

90 A narrativa do historiador britânico Perry Anderson, contida em Linhagens do Estado Absolutista, parece 
bem esclarecer os sentidos em que as formas jurídicas romanas foram respectivamente assimiladas e 
reproduzidas pelo poder político medieval, o que o leva a destacar os sentidos políticos e econômicos dessa 
dinâmica. Para os fins dessa investigação, chamaram atenção sobremodo a elevação à categoria de direito, de 
sorte a lhe dispensar coercitividade a figuras que pudessem conformar e delinear o poder político, nos moldes 
em que as forças sociais e econômicas de então, de certa maneira já os haviam determinado. Para maiores 
desenvolvimentos, ANDERSON, Perry. “Linhagens do Estado Absolutista”, tradução de João Roberto 
Martins Filho, São Paulo: Brasiliense, 3a edição, Ia reimpressão, 1998, Ia parte.
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incontestável da influência do poder político e de fatores econômicos, isso sob as 

vestes do Estado Absoluto, determinaram os sentidos do manejo intelectivo e 

material das fontes romanas favoravelmente ao soberano, operando-se a

juridicização do poder, o que redundaria em contribuição para a manutenção do

delineamento da sociedade medieval estratificada. Sem que seja interrompida a 

contínua solidificação das razões jurídicas do príncipe, a eclosão do comércio e dos 

interesses mercantilistas determinaram, mais tardiamente, a delimitação jurídica da 

esfera burguesa. A respeito, assim se expressa Wolkmer:
“Na verdade a burguesia mercantil, ao suplantar a nobreza e o clero como 
nova classe social detentora dos meios de produção, busca adequar aos 
seus interesses uma ordem estatal fortalecida, apta a legitimar um sistema 
de normatividade. Esta ordenação firmada na logicidade de regras 
genéricas, abstratas e racionalizadas, disciplina, com segurança e 
coerência, questões do comércio, da propriedade privada, da herança, dos 
contratos etc. Não sem razão, inúmeros pesquisadores insistem em 
proclamar que a primeira manifestação do moderno Direito burguês deve 
ser associada ao Direito Comercial em fins da Idade Média, precedendo ao 
Direito Civil e ao Direito Público.

Neste sentido, pondera Harold Laski, o século XVI foi um tempo ‘em que 
se forjaram novos princípios jurídicos para satisfazer às necessidades de

91uma nova sociedade

Essas etapas históricas apontam nas forças de fluxos sociais 

burgueses aspectos condicionantes dos princípios do direito moderno, de sua 

legislação, de suas instituições. Elas não podem ser tomadas como base direta para 

a formulação do estatuto teórico dogmático, contudo, o inegável relacionamento 

junto à caracterização de concepções a respeito do direito como plano 

regulamentador de interesses privados, assim como para o delineamento de um 

discurso jurídico favorável à concentração do poder contou com um amálgama de 

fatores, sendo “evidente e poderosa a combinação de história e ideologia.’02 Face ao 

processo de crescente hermetização, esse direito racional compatibilizou traços 

dessa realidade social e política em seu domínio teórico. A positividade cimentou, 

após, os parâmetros legais nos quais a sociedade lentamente havia conformado sua 

estrutura. Nessa ordem de pensamento, os princípios podem ser objetivamente

91 LASKI, Harold. O liberalismo europeu, São Paulo. Editora Mestre Jou, 1973, p.39-40 apud WOLKMER, 
Antonio C. “Pluralismo Jurídico” -  Fundamentos de uma nova cultura no Direito, São Paulo: Editora Alfa- 
Omega, 2a edição, 1997, p. 41.

92 TIGAR, Michael E. e LEVY, Madeleine. “O direito e a ascensão do capitalismo Rio de Janeiro: Zahar, 
1978, p. 63.
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revelados na interioridade constitutiva de um saber que construiu paulatinamente 

seu objeto. Eles correspondem a figuras reveladoras de ‘axiomas’, essas capazes de 

dispensar coerência ao direito. Explorados por meio do pensar dogmático, no 

contexto da crença inabalável na ciência, ainda que estreito esse plano do 

conhecimento, se vêem limitados, porém absorvidos pelo processo de diferenciação 

dos saberes. Nessa ordem de pensamento, Cléve destaca os sentidos da 

cientifização como caracterizadores e delimitadores das linhas gerais que explicitam 

o direito.
“Apesar de todas as diferenças decorrentes de princípios e pressupostos 
fundamentadores dos saberes divergentes, quando se trata de analisar o 
saber jurídico percebe-se um fato, aparentemente incomum na história das 
ciências. Da leitura de textos jurídicos e jusfilosóficos se depreende uma 
preocupação, até certo ponto singular, no sentido de justificá-los como 
análises sistemáticas conformadas numa linguagem de tipo rigorosa. Por 
quê? A resposta não é fácil, principalmente por sugerir uma multiplicidade 
de fatores diretos e intermediários merecedores de um estudo 
particularizado (...). Entretanto, algo pode ser dito a esse respeito. Algo 
que demonstra existir nos limites mais longínquos das divergências 
jurídico-epistemológicas uma identidade oculta. Nessas distâncias 
encontra-se uma espécie de similaridade silenciosa que desenha uma 
unidade entre todas as concepções jusfilosóficas. Essa identidade pode 
ser designada pela seguinte evidência: Se os juristas e jusfilósofos 
discutem, segundo parâmetros excludentes, a cientificidade da ciência do 
direito, eles não o fazem em relação à possibilidade do estudo científico do 
direito. O que pode ser resumido da seguinte forma: se é ou não científica 
a ciência do direito, isto é um problema sujeito a divergências inesgotáveis; 
entretanto, que o direito pode ser objeto de análise científica, isto não se 
pode discutir. Parte-se do princípio de que é possível uma ciência jurídica.

Do ‘pode não ser científica a ciência do direito’, ao ‘mas pode ser científico 
o estudo do direito’, transparece uma distância epistemológica 
considerável que pode ser detectada pela análise das relações entre a

V» Q Ociência do direito e a dogmática jurídica.’

A dogmática trata e cumpre, portanto, o papel definitivo de 

diferenciação, pois constitui projeção material da ciência jurídica na medida em que 

corresponde a
“(...) um saber dotado de positividade, com lugar próprio no quadro das 
disciplinas jurídicas. Sua especificidade está no fato de, também, ser 
dotada de positividade política e ideológica a qual, condenando-a a um 
papel específico, desenha sua configuração de um saber normativo 
destinado a interpretar normas, fixar conceitos, categorias e princípios, 
além de ordenar, através de sistematização única, completa e geral, a 
instância normativa estatal. A dogmática não é, portanto, mera atividade

93 CLÉVE, Clemerson Merlin. “O Direito... ”, p.35.
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prática, fragmentária e cega. Se o fosse, não teria construído toda uma 
gama de conceptualizações e princípios (grifamos) que infestam e 
obstaculizam a constituição de um saber jurídico totalizador e integral; nem 
teria conseguido cumprir sua função de disciplina fornecedora de 
construções jurídicas aptas a assegurar o controle social por parte do 
Estado.’84

Já nesse terreno, Lorenzetti contextualiza as figuras principiais junto 

ao plano positivo e vê a preponderância deste naquelas, ilustrando os sentidos 

racionais conectados a esse todo cientificamente demonstrável, caracterizador das 

figuras principiais. Para ele, a
“palavra princípio pode ter muitos usos. Tem uma função evocativa dos 
valores fundantes de um ordenamento jurídico, também alude ao início de 
algo, às noções básicas de uma ciência (princípios de ética ou de 
matemática), às características gerais de um ordenamento que representa 
seu ‘espírito’. Na jurisprudência o princípio é concebido como uma regra 
geral e abstrata que se obtém indutivamente, extraindo o essencial de 
normas particulares, ou como uma regra geral existente. Para alguns são 
normas jurídicas, para outros regras de pensamento, para alguns são 
interiores ao ordenamento, para outros são anteriores ou superiores ao 
sistema legal.’85

O relevo da presença dos princípios em várias esferas de

investigação é destacado por Espínola, o que de certo modo indica as largas

fronteiras de significado residentes nas figuras:
“(...)torna-se necessário sublinhar que o termo princípio é utilizado, 
indistintamente, em vários campos do saber humano. Filosofia, Teologia, 
Sociologia, Política, Física, Direito e outros servem-se dessa categoria 
para estruturarem, muitas vezes, um sistema ou um conjunto articulado de 
conhecimentos a respeito de objetos cognoscíveis e exploráveis na própria 
esfera de investigação e de especulação a cada uma dessas áreas do 
saber.’86

Para Ubiratan D’ambròsio, consoante detalhamento de Fagúndez, a 

idéia de princípio nas mais variadas atividades cognoscíveis é confirmada, 

porquanto,
“os princípios, enquanto alicerces dos sistemas, contribuem para a 
compreensão da vida, porquanto vão ao encontro do pensar racional que 
habita todas as esferas do conhecimento humano”. “(...) Newton 
revolucionou a Física e as chamadas ciências naturais ao reduzir o 
universo a uma equação matemática linear. Descartes fez o mesmo com a

94 CLÈVE, Clemerson Merlin. Op. Cit., p.51.
95 LORENZETTI, Ricardo Luis. “Fundamentos do Direito Privado”, São Paulo: RT, 1998, p. 312.
96 ESPÍNOLA, Ruy Samuel. “Conceito de Principio ConstitucionaF -  Elementos teóricos para uma formulação 

dogmática constitucionalmente adequada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Ia ed.,1999, p.46.
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cultura. John Locke o fez com a política e Adam Smith com a economia. 
Cada um desses ‘pensadores’ tomou um pedaço da espirituralidade da 
existência humana e a converteu num código, numa abstração” 97

Para o mesmo Lorenzetti, consoante lição de Stéfano Rodota: "A lei 

incorpora princípios com uma freqüência assustadora, a tal ponto que se tende a 

legislar por princípios e não por suportes fáticos” 98 Para Marçal Justen Filho, as 

figuras
‘‘Constituem-se nos alicerces basilares do sistema jurídico. Consagram as 
diretivas fundamentais atinentes às questões organizacionais e 
axiológicas. Retratam o modelo escolhido pela Constituição para moldar a 
vida social. A relevância dos princípios está diretamente vinculada à sua 
configuração como ‘norme fondamentali ò generalíssime dei sistema, le 
norme piu generalli.’ Os princípios constituem-se, por essa via, em 
fundamento gerador do ordenamento jurídico infraconstitucional. De sua 
configuração orgânica e sistemática resulta a identidade do sistema 
jurídico e político.’89

As significações do vocábulo, fora da esfera do saber jurídico, são 

inúmeras, constituindo-se a palavra num daqueles signos cuja simbiose semântica 

não permite descrição precisa. Em Aristóteles o
“termo princípio possui vários sentidos (...). “No Livro V, I da Metafísica, a 
partir da reunião dos vários sentidos da palavra ‘princípio’, ele vai apontar 
seus sentidos básicos: ‘Chama-se princípio, em primeiro lugar, (a) ao 
ponto de uma coisa desde onde alguém pode começar a mover-se; por 
exemplo, o princípio da longitude e do caminho será por esta parte, leste, e 
pela contrária, oeste. Em segundo lugar, se chama também princípio, (b) 
ao ponto desde onde cada coisa pode fazer-se de melhor modo; por 
exemplo, a instrução não deve às vezes principiar-se desde o primeiro e 
desde o princípio da coisa, mas desde onde com mais facilidade pode 
aprender o discípulo. Em terceiro lugar, se chama princípio (c) aquele 
desde o qual, sendo intrínseco à coisa, esta começa a se fazer; por 
exemplo, de uma nave a quilha, de uma casa a argamassa (...). Em quarto 
lugar, (d) aquilo desde o que, sem ser intrínseco à coisa, esta começa a 
fazer-se e desde onde principiam naturalmente o movimento e a mudança; 
por exemplo, o filho desde o pai e a mãe, e a luta, desde a injúria. Em 
quinto lugar, (e) aquilo cujo desígnio faz que se movam as coisas que se 
movem e mudem as que se mudam, como nos Estados e Magistrados, as 
potestades, os reinos e as tiranias se chamam princípios (...). Ademais, (f) 
o ponto desde onde uma coisa chega a ser cognoscível também se chama 
princípio da coisa; por exemplo, as demonstrações, as premissas.(...) A

97 D ’AMBROSIO, Ubiratan. Consciência holística: passado e futuro se reencontrando. In: BRANDÃO, M.S., 
CREMA, Roberto. Visão holística em psicologia e educação, p. 168, apud FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. 
“Direito e Holismo” -  Introdução a uma visão jurídica de integridade, São Paulo: Editora Ltr, 2000, p. 101.

98 LORENZETTI, Ricardo Luis. “Fundamentos do Direito Privado”, São Paulo: RT, 1998, p.314.
99 FILHO, Marçal Justen. “Princípios Constitucionais Tributários”. In: Cadernos de Pesquisas Tributárias, voi. 

18, São Paulo: Editora Resenha Tributária, 1993, p. 141-142.
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todos os princípios é comum ser o primeiro desde o qual algo é ou se faz 
ou se conhece. E destes (princípios) uns são intrínsecos, outros são 
extrínsecos.”100

Para Clemente de Diego, relevado o plano racional da juridicidade,
“Principio en general (De primum capere e primumcaput), significa cierta 
idea de precedencia, por lo que se dijo que era origem de alguna cosa o 
aquello de donde procedia’(...).Pode-se concluir que a idéia de princípio ou 
sua conceituação, seja lá qual for o campo do saber que se tenha em 
mente, desde que conecte-se o vocábulo à estruturação de um sistema de 
idéias, pensamentos ou normas por uma idéia mestra, por um pensamento
chave, por uma baliza normativa, donde todas as demais idéias,

101pensamentos ou normas derivam, se reconduzem e/ou se subordinam.”

Indubitavelmente, são os intensos desdobramentos que a

experiência jurídica projeta no conteúdo lingüístico-semântico do termo princípio,

não raro insatisfatoriamente esclarecidos e mensurados, os indicativos de sua

complexidade formal. O relacionamento entre normas unicamente positivas ou

também provenientes de um suposto direito natural reafirma o intricado campo de

caracterização deles no plano da fundamentação tradicional, ou melhor, se estão os

princípios do direito formalmente ligados à feição positiva ou se eles permanecem

em esfera metafísica, inspiradora da legislação, o que nos leva às reflexões de

Lorenzetti, uma vez mais:
“Trata-se de saber se os princípios são os valores do Direito Natural ou se 
encontram no Direito Positivo vigente, ou constituem um produto histórico. 
Esta temática localiza-se no ponto de fricção que oferecem ordenamentos
estatais fechados, codificados, que costumam ser impermeáveis aos

»102pnncipios.

Nesse horizonte teórico em que as origens etimológicas não 

impedem a cristalização de variados sentidos, as projeções da esfera da positividade 

dogmática imprime-lhes funções específicas, sendo mesmo incontornável a 

depuração incrementada por essa base de fundamentação. A agregação de 

variados conteúdos à compreensão de sua estrutura conceituai limita-se à idéia de 

lei. Quer-se com isso deixar claro que a esfera formal da juridicidade, na medida em

100 GALLUPO, Marcelo Campos. “A Contribuição de Esser para a Reconstrução do Conceito de Princípios 
Jurídicos”. In: Revista de Direito Comparado, volume 3, Belo Horizonte: Mandamentos Livraria e Editora, 
1999, p. 234.

101 Nesse sentido Espínola infere por meio das lições de Clemente de Diego, as idéias contidas em CARRIÓ, 
Genaro R. Princípios Jurídicos e Positivismo Jurídico. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1970, pp. 33-34., apud 
ESPÍNOLA Ruy Samuel. Op.Cit. p. 47.

102 LORENZETTI, Ricardo Luis. Op. Cit., p. 314.
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que incorpora e colhe a noção de princípio, uma vez estando nela já sedimentados 

os sentidos da politização, bem como a impregnação ideológica, as figuras, a partir 

daí, cumprem o papel de reproduzir, simbólica e imperceptivelmente, sob a lógica 

dos pressupostos científicos de conhecimento dessa esfera, a lógica dos poderes 

institucionalizados. Essa dinâmica resta admitida na medida em que o princípio 

corresponde ao
pensamiento directivo que domina y sirve de base a la formación de 

las singulares disposiciones de derecho de una instituición jurídica, de un 
Código o de todo un Derecho positivo. El princípio encarna el más alto 
sentido de una ley o instituición de Derecho, el motivo determinante, la 
razón informadora dei Derecho (ratio juris), aquella ideia cardinal bajo la 
que se cobijan y por la que se explican los preceptos particulares, a tal 
punto, que estos se hallan com aquélla en la própia lógica que la

103consecuencia ai princípio de donde se derivan.

De modo mais bem elaborado que descrição de Clemente de Diego, 

tal como lembrada por Espínola, Lorenzetti destaca ser de menor importância, para 

o funcionamento do sistema jurídico, o problema concernente às fontes, à origem 

dos princípios, porquanto reduzidos ao plano da experiência normativa. Isso implica 

no afastamento parcial das investigações das figuras quanto à sua manifestação no 

plano material dos direitos históricos, até mesmo porque são eles inumeráveis na 

esfera desses direitos.104 Para esse autor, como também a outros ligados às 

concepções pós-positivistas, os princípios são compreendidos como normas 

fundamentais,

103 DIEGO, F. Clemente de. El método en la aplicación dei Derecho Civil. Revista de Derecho Privado, T.III, 
Madri, 1916, Apud ESPÍNOLA, Ruy Samuel. Op. Cit., p. 48. Espínola, ao indicar a fonte na qual colhe o 
pensamento do jurista espanhol, destaca ser ela correspondente à concepção predominante “nos quadrantes 
do direito b r a s i le ir o Como maior expressão dela, vislumbra a estrutura conceituai elaborada por Celso A. 
B. de Mello, sempre na lembrança dos autores nacionais. É de se notar, que mais importante que a própria 
estrutura conceituai, uma vez mais consoante Espínola, a noção construída pelo jurista e professor paulista 
“tem dominado os estudos e reflexões em torno da idéia de princípio como norma constitucionaF. Cf. 
Espínola, Ruy Samuel. Op. Cit. p. 112.

104 Cf. LORENZETTI, Ricardo Luis. Op.Cit., pp. 314-315. A notícia de Lorenzetti confirma essa assertiva. Após evidenciar 
os aspectos pertinentes às discussões jusfilosóficas a propósito dos princípios, destaca o fato das figuras, conquanto não 
descaracterizadas enquanto princípios, serem absorvidas pelo plano da experiência normativa representada pelo sistemas 
normativos, pela jurisprudência e pela própria legislação. “Segundo nosso modo de ver, este tema vem diminuindo de 
importância, já que os sistemas jurídicos incorporam princípios quase excessivamente, salvo que se estabeleça uma 
remissão expressa. O Código da Luisiana (art. 21) dispunha que, para decidir conforme à equidade, era necessário 
recorrer à lei natural e à razão ou aos usos consolidados, devido ao qual era preciso determinar o que era a lei natural. Os 
tratados internacionais e a constitucionalização do Direito Civil têm impressionado fortemente neste tema, incorporando 
um catálogo espantoso de princípios de toda índole, com localização normativa. Deste modo os princípios aplicam-se não 
tanto por serem tais, mas por terem reconhecimento constitucional. A jurisprudência e o costume utilizam argumentos 
principiais. De modo que uma leitura minuciosa das fontes de criação jurídica dá a impressão de que pouco resta no 
Direito natural ou na história ou na natureza das coisas que não esteja incorporado de alguma maneira na linguagem 
normativa. Para o funcionamento do sistema jurídico, o problema central não é tanto o princípio como fonte, nem sua 
origem, mas seu caráter normativo. LORENZETTI, Ricardo Luis. Op, e Loc. Cit. p. 315.
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“As complexas questões de filosofia prática, que antes eram debatidas no 
Direito natural ou na história, hoje estão dentro do sistema jurídico. A 
liberdade ou a igualdade não ingressam somente como direitos, mas como 
complexos problemáticos e obrigam a estabelecer regras de solução”.105

As definições formuladas nesse universo, conquanto tenham então 

absorvido direta ou indiretamente sentidos, significados, bases históricas ou mesmo 

orientações ideológicas que estabeleceram o panorama compreensivo dos princípios 

à luz da complexidade normativa, passam a contar com os desdobramentos 

lingüísticos dessa mesma complexidade. Consoante destaca Espínola, deve-se 

compreender essa intrincada face da juridicidade, também como,
“Mundo polissêmico e plurívoco, onde a intersubjetividade crítica e a 
acomodação das idéias formam um manancial muito peculiar, próprio ao 
progresso ou à estagnação do pensamento -  assume peculiares 
significações, em face dos diferentes níveis de linguagem em que o Direito 
se estrutura e, consequentemente, estrutura o conceito de princípio.” 106

O que se explicita por conseguinte é a obediência antes claramente

evidenciada aos pressupostos identificadores da ciência do direito. O

posicionamento de Larenz ilustra o problema, já antevendo os limites da esfera

positiva desenvolvida sistemicamente. Ao focalizar os princípios, Larenz, um dos

precursores da concepção teleológica do sistema jurídico, não os vislumbra como

limitados a essa positividade, ligando-os à idéia de justo que pode ser perseguido

por meio do manejo do sistema.
“Os princípios, os ‘ético-jurídicos’, também de um direito positivo, não são 
enquanto tais automaticamente princípios de um ‘Direito justo’; valem em 
razão e no contexto desse direito positivo. Mas na medida em que 
remetem para um conteúdo de justiça, apontam para tais princípios, 
abrem-nos o acesso para eles, possibilitam-nos um conhecimento -  
mesmo que só possível de modo aproximativo -  do justo que está na mira 
do Direito.”107

A construção Larenz não fere o plano dogmático, mas atenta para o 

problema da realização e obtenção do justo (se possível) como instante consistente 

e presente na idéia de sistema, não sendo possível extrair de sua leitura o justo 

como valor resguardado no puro contexto da positividade da estrutura normativa.

105 LORENZETTI Ricardo Luis. Op. Cit. p. 315.
106 ESPÍNOLA Ruy Samuel. Op. Cit., p.49.
107 LARENZ, Karl. “Metodologia da Ciência do Direito”, tradução de José Lamêgo, Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2a edição, p. 288.
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Esse autor não irá renunciar à possibilidade de se extrair desse plano os referenciais 

para solução equilibrada dos casos nele previstos. Seu propósito parece residir na 

busca da construção substancial valorativa das figuras do direito, entre elas as 

principiais, revelando a conexão de sentido entre a construção de conceitos que 

parte dessa substancialização e que se projeta num vocábulo rico,'diferenciado pela 

riqueza semântica. Para Larenz os princípios jurídicos são compreendidos como
“Princípios diretivos, mais ou menos concretizados em uma ordem jurídica 
dada, através dos quais se conseguiria por em evidência a unidade 
valorativa interna do sistema (...). Larenz os define como ‘pautas diretivas’ 
de normatização jurídica que, em virtude de sua própria força de 
convicção, podem justificar resoluções jurídicas. Em sua análisef...), 
distingue duas classes de princípios jurídicos: os ‘princípios abertos’ e os 
‘princípios em forma de proposição jurídica’. Os ‘princípios abertos’ se 
encontram em uma primeira etapa do processo de concretização. Não 
contém nenhuma especificação de previsão nem de consequência jurídica, 
mas, simplesmente, uma ‘idéia jurídica geral’, como, por exemplo, é o caso 
do princípio da autodeterminação ou da auto-responsabilidade no Direito 
Privado. Os ‘princípios com forma de proposição jurídica’ se encontram 
condensados em uma regra imediatamente aplicável. Correspondem a 
esta classe os princípios implícitos na ordem jurídica aos quais a lei
estabelece exceções, como, por exemplo, o princípio nulla poena sine lege

108ou o princípio de non bis in idem”.

Jerzy Wrobléwski conceitua-os de modo sucinto, compreendendo as

figuras como regras, palavras, (nons) ou construções que servem de base ao direito

como fontes de sua criação, aplicação ou interpretação, arrolando cinco tipologias:
“a) ‘Princípio positivo do direito’: é a norma explicitamente formulada no 
texto do direito positivo, a saber, quer uma disposição legal, quer uma 
norma construída a partir dos elementos contidos nestas disposições; b) 
‘Princípio implícito do direito’: é uma regra tratada como premissa ou 
consequência das disposições legais ou das normas; c) ‘Princípio extra- 
sistêmico do direito’: é uma regra tratada como princípio, mas que não é 
nem princípio positivo do direito, nem princípio implícito do direito; d) 
‘Princípio-nome do direito’: é o nome caracterizando os traços essenciais 
de uma instituição jurídica; e) ‘Princípio-construção do direito’: é a 
construção do legislador racional ou perfeito, pressuposta na elaboração 
dogmática do direito ou na aplicação e interpretação jurídica. ”’109,

108 Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito, tradução de José Lamêgo,. Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2a edição, 1989, pp. 533, 577, 584, 578, 584 (ordem indicada), apad RODRÍGUEZ, 
Carlos Eduardo López. “Introdução ao Pensamento e à Obra Jurídica de Karl Larenz”, Porto Alegre, 
Livraria do Advogado Editora, 1994, p. 50-51.

109 WROBLÉWSKI, Jerzy. Princípio. IN: “Dicionário Enciclopédico de Teoria e Sociologia do Direito”, 
tradução coordenada por Vicente de Paula Barreto, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2a edição - p. 621-22.



45

Salienta o autor polonês, a negatividade da mera descrição dessa 

tipologia, porquanto
“Do ponto de vista teórico, pode-se criticar a utilização do termo ‘princípio’ 
de uma maneira polissêmica, ou para designar algo além das regras. Aliás, 
fala-se freqüentemente de ‘princípios gerais do direito’ como uma categoria 
de princípios caracterizada por sua generalidade, quer numa ordem 
jurídica determinada, quer em função de tipos de sistemas identificados na 
teoria do direito ou no direito comparado.”

A redução quase integral da possibilidade de se construir uma 

estrutura conceituai de princípio ‘fora’ da esfera jurídica, consoante os sentidos 

presentes nos códigos lingüísticos desse referencial, caracterizador das figuras 

principais, parece ter sido bem equacionada por Espínola,111 restando daí sugerida a 

necessidade de nela se vislumbrar a crítica sob a proposição epistemologica de 

Entelman, para quem
“O discurso, concebido como linguagem em ação, permite pensar o Direito 
e as teorias produzidas sobre ele, como uma linguagem em operação 
dentro de uma formulação social, produzindo e reproduzindo uma leitura 
de suas instituições que, por sua vez, coaduna e às vezes determina o 
comportamento das distintas instâncias que o compõem. Desse ângulo, o 
discurso jurídico será parte preponderante do discurso do poderi’.112

A solidez que a positividade imprime aos princípios determina 

portanto não apenas sua estrutura conceituai, mas a tônica da linguagem 

explanativa, compreensiva e decisòria do direito -, sob a concepção segundo a qual 

são os princípios parte integrante do ordenamento, importando destacar que os 

sentidos da positividade igualmente promoveram a transformação expressiva de 

seus conteúdos, penetrando-os com os referenciais não só de sua operacionalidade 

contínua, mas também da atividade legislativa compreendida como síntese do real. 

0  universo jurídico apresenta-se, assim, para Wilson Hilário Borges, como

110 WROBLÉWSKI, Jerzy. Op.Cit. p. 621.
111 “Para se analisar com satisfatoriedade, o conceito de princípio no direito, cumpre sejam levantadas, 

inicialmente, as significações de princípio fora do âmbito do saber jurídico, para, ao depois, prescrutar-se as 
significações que lhes foram conferidas por diferentes posturas metodológicas no interior da ciência jurídica. 
Ainda, será preciso detalhar a configuração de sua idéia no interior do sistema jurídico positivo, em termos 
analítico-dogmáticos, e sua transmigração de significado normativo, nos quadrantes do Direito Positivo. 
Todo esse esforço, para evidenciar, em letras claras, os predicados de sua normatividade, tanto como 
conceito jurídico, quanto como norma de direito.” Nesse sentido: ESPÍNOLA Ruy Samuel. “Conceito de 
Princípio ConstitucionaF -  Elementos teóricos para uma formulação dogmática constitucionalmente 
adequada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Ia edição, 1999, p. 45-46

112 Nesse sentido: ENTELMAN, Ricardo. Nuevas Perspectivas de la Filosofia dei Derecho, Culturas, Paris: 
Unesco, 1982, p. 15., apud WOLKMER, Antonio, C. “Introdução... ” p.24.
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"Um homogêneo sistema de interpretação da conduta humana, 
independentemente das questões que estão na base da efetiva existência 
do homem social e suas múltiplas experiências, vivenciadas passiva e 
ativamente, (grifo nosso) Como o direito, na perspectiva do entendimento 
positivo, circunscreve a ação do homem em uma interpretação definida por 
normas jurídicas, acaba por promover uma simplificação dessa ação, que 
torna a experiência do homem uma simples questão de ‘de acordo com a 
norma', ou contra o estabelecido por ela”.113

113 BORGES, Wilson Hilário. “Historicidade e Materialidade dos Ordenamentos Jurídicos", São Paulo: Editora 
ícone, Biblioteca Edusp de Direito, voi. 1, 1993, p. 158.
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1.3 Conhecimento e Transformação

O intrincado problema da obtenção da verdade em ciências 

humanas é enfrentado pelas vertentes críticas para além da simples objetividade 

científica, daí a insatisfação com os conceitos oriundos da positividade do direito, 

com os dados formais por meio dela instituídos. A objetividade, no tocante ao direito, 

é no mais das vezes desenvolvida circunscrevendo o problema do jurídico ao 

desvendamento dos sentidos das normas, de sua interpretação e aplicação a um 

fato concreto, o que se dá por meio de recurso da lógica indutiva e dedutiva e dos 

procedimentos de integração. A chave para o desvendamento da esfera normativa 

implica a elaboração de discurso deôntico, no qual se releva a imputação de 

conseqüência jurídica ao fato normativamente tratado. O logos crítico aponta, 

todavia, a reprodução, no plano do mundo vivido e da consciência dos homens, dos 

sentidos e vetores nos quais inserem-se esses modelos ideais conformadores da 

sociabilidade. A crença na ciência, em sua neutralidade, forjou, para o direito, 

metodologia sem a qual não há falar em seu conhecimento. A legalidade e a 

interpenetração entre primados do direito moderno e seus métodos correspondem e 

obedecem aos ditames da positividade, mas essa em sí mesma é incapaz de 

apontar contradições, que essa mesma positividade sistêmica não possa enfrentar e 

solucionar. Trata-se da limitação do pensar positivo do direito nos limites da base 

normativa.

O questionamento da objetividade do direito, tal como suscitado pela 

crítica relativamente ao conceitualismo pode ser explicado, em parte, em razão da 

assimilação de formulações que retomaram o materialismo histórico e a crítica da 

razão, além da negação constante da certeza na formação do processo de 

conhecimento. Consoante Wolkmer, essas formulações foram melhor desenvolvidas 

pelos teóricos ligados à Escola de Frankfurt, o que nos leva a considerar as 

contribuições do marxismo tal como compreendido nos trabalhos dos teóricos dessa 

Escola, paralelamente aos potenciais que essa epitemologia em sí mesma 

representa. Ricardo Musse observa a influência da obra de Lucáks no período inicial
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da agremiação, bem como o aprofundamento da teoria marxista concebida como 

hábil o bastante para entendimento da atualidade social e mundial. Paralelamente às 

inquietações decorrentes das transformações sociais na Alemanha e das 

implicações da revolução soviética, o marxismo enquanto estratégia de pensamento 

é cultivado e compatibilizado a outras esferas teóricas, passando a ser “denominado 

pelos historiadores das idéias de ‘marxismo ocidental’ (...)” Essa nova conformação 

do marxismo, “tem um de seus eixos na abertura para saberes, teorias científicas ou 

filosóficas, não diretamente marxistas. Nesse sentido, uma das novidades do 

materialismo interdisciplinar proposto por Horkheimer foi a tentativa de compatibilizar 

Marx e Freud, questão que veio a se tornar extremamente relevante nos anos 30.”114 

Seja como for, os representantes da primeira geração de Frankfurt,
“buscam distanciar-se do marxismo ortodoxo, mas sem deixar de 
compartilhar metodologicamente o ideário utópico, dialético, crítico, 
revolucionário e emancipador. Na verdade, a articulação de uma teoria 
crítica, como categoria e fundamento de legitimação, representada pela 
Escola de Frankfurt, encontra toda sua inspiração teórica na tradição 
racionalista que remonta ao criticismo kantiano, passando pela dialética 
idealista hegeliana, pelo subjetivismo psicanalítico freudiano e culminando 
na reinterpretação do materialismo histórico marxista” 115

A crítica, ao valer-se ainda da dúvida constante da razão, distancia- 

se da Teoria Tradicional, porquanto ela não expressa o objetivismo da metafísica 

clássica.
“(...)‘A auto-suficiente afirmação da Razão de onde brota a Teoria, é o 
elemento fundamental da tradição cartesiana. A Teoria Tradicional (...) se 
recusaria a perceber o trabalho de nossa razão, seja como processo 
histórico, seja na dimensão dos processos pulsionais, inconscientes’”.116
(...)
“Nos trabalhos de Adorno, a teoria tradicional é sempre conceituada como 
produção do cientificismo positivista. Por outro lado, vale lembrar que, 
enquanto noção de ‘crítica’, para Popper, significa ‘a falsificação de uma 
hipótese dada, através de dados empíricos que demonstram o contrário ou 
devido à descoberta de erros lógicos no processo dedutivo, ‘crítica’, 
significa, para Adorno e os teóricos da Escola de Frankfurt, a aceitação da

114 MUSSI, Ricardo. As Raízes Marxistas da Escola de Frankfurt. IN: “A Escola de Frankfurt no Direito 
Curitiba: Edibej, 1999, p. 19-20.

115 WOLKMER, Antonio, C. “Introdução... ” p.5.
116 Cf. STEIN, Emildo, Crítica da Ideologia e Racionalidade, Porto Alegre: Movimento, 1986, p.103-4., bem 

como HORKHEIMER, M. ADORNO, T. HABERMAS, J. Teoria Tradicional e Teoria Crítica e Filosofia e 
Teoria Crítica, in Textos Escolhidos, Col. Os Pensadores, São Paulo: Abril Cultural, 1975, v.48, apud 
WOLKMER. Antonio, C. “Introdução...”, p.6, nota 11.
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contradição e o trabalho permanente da negatividade, presente em
117qualquer processo de conhecimento’

No tocante ao direito, essas novas perspectivas buscam conectá-lo 

à concepção de mudança e de dinâmica social, retomando as orientações marxistas 

que não admitem a edificação de obras do espírito sem que se releve o contexto da 

produção material-existencial em que são forjadas. É nesse sentido que a crítica se 

revela, pois muito embora os frankfurteanos não tenham teorizado especificamente 

sobre o direito, o caminho aberto pela crítica da sociedade inspirou posteriormente a 

crítica jurídica, sendo decisiva a apreensão do marxismo nesse contexto, porquanto,
“simultaneamente à lenta consolidação do juspositivismo na década de 60, 
surgia um pensamento marxista acadêmico que começava a questionar a 
hegemonia política e econômica. Debilmente, a partir de vozes 
fragmentárias, de pesquisas às vezes clandestinas com professores 
perseguidos, foram dados os primeiros passos de uma reflexão 
predominantemente materialista do Direito”.118

A crítica se vale em sua fase inicial, como já destacado, do 

pensamento desmistificador, esse inspirado em raízes marxistas. Nesse sentido, 

destacam-se
“(...) de idéias provindas do economicismo jurídico soviético (Stucka, 
Pashukanis), da releitura gramsciana da teoria marxista feita pelo grupo de 
Althusser, da teoria frankfurtiana e das teses arqueológicas de Foucault 
sobre o poder. O movimento afetado por teses de inspiração neomarxista e 
de contracultura começava a questionar o sólido pensamento 
juspositivista reinante no meio acadêmico e nas instâncias institucionais. 
Projetavam-se, assim, para o campo do Direito investigações que 
desmistificavam a legalidade dogmática tradicional e introduziam análises 
sociopolíticas do fenômeno jurídico, aproximando mais diretamente o 
Direito do Estado, do poder, das ideologias, das práticas sociais e da

r 11Qcritica interdiscipiinar”.

Face à agregação desses saberes, ela passa à denúncia das 

conseqüências da sedimentação de um direito formado por categorias a-históricas, 

justamente por pressupor como relevantes as transformações dessa mesma 

natureza no bojo das quais o direito liberal-burguês se formou. Assemelha-se como

117 FREITAG, Barbara. "A Teoria C r í t i c a Ontem e Hoje, São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 51, ; MATOS, 
Olgária C.F., "A Escola de F ra n k fu r tLuzes e Sombras do Ilumimsmo, São Paulo: Editora Moderna, 1993, 
p. 86-90, apud WOLKMER, Antonio, C. “Introdução... ” p.6.

118 WARAT Luis Alberto e PÊPE, Albano Marcos Bastos. “Filosofia do Direito” -  uma introdução crítica, São 
Paulo: Editora Moderna, 1996, p. 62.

119 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit. p. 16.
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impossível o conhecimento do real sem o estabelecimento do caminho e da 

aproximação da realidade concreta, pois “enquanto a idéia de consciência e de 

razão na Teoria Tradicional está vinculada ao mundo da natureza e ao presente em 

contemplação, a Teoria crítica expressa a idéia de razão vinculada ao processo 

histórico-social e à superação de uma realidade em constante transformação’’.120 

Conquanto mais tardiamente a crítica social tenha perdido a esperança na 

conformação da história e do mundo, tais como conseqüências da adequação da 

razão aos moldes da ação humana conscientizada no contexto das classes sociais, 

o materialismo foi então assumido pela teoria como importante cabedal para a 

desmistificação das formas de opressão manifestados por meio de vários 

mecanismos.121

Nesse sentido se orientara, relativamente ao direito, o jurista russo 

Pachukanis, especificando, por meio do arcabouço teórico marxista, os sentidos de 

um método para exame do direito considerado junto à realidade sócio-histórica. “O 

critério que orienta a démarche de Pachukanis é a possibilidade de a teoria ser 

capaz de analisar a forma jurídica como forma histórica, permitindo compreender o 

direito como fenômeno real.”122 Pachukanis introduz, por essa via, no campo da 

análise do direito, o princípio metodológico desenvolvido por Karl Marx na Introdução

120 WOLKMER, Antonio, C. Op. Cit„ p. 16.
121 Em passagem expressiva sobre a teoria tradicional e teoria crítica, nos moldes em que compilada por Olgária 

Matos, Max Horkheimer explicita a superação entre realidade social e individual no contexto teórico 
perseguido pela crítica, que em sua formulação inicial, ainda vislumbra a possibilidade da mudança da 
realidade fruto da conscientização coletiva.66 A separação entre indivíduo e sociedade, em virtude da qual os 
indivíduos aceitam como naturais as barreiras que são impostas a sua atividade, é eliminada na Teoria 
Crítica, na medida em que ela considera ser o contexto condicionado pela cega atuação conjunta de 
atividades isoladas, isto é, pela divisão dada do trabalho e pelas diferenças de classe, como uma função que 
advém da ação humana e que poderia estar possivelmente subordinada à decisão planificada e a objetivos 
racionais (...). Em outras palavras: este mundo não é o deles ( o dos sujeitos ativos conscientes), mas sim o 
mundo do capital (...). A razão não pode tomar-se, ela mesma, transparente, enquanto os homens agem como 
membros de um organismo irracional (...). Se é próprio do homem que seu agir seja determinado pela razão, 
a práxis social dada, que dá forma ao modo de ser (Dasein), é desumana, e essa desumanidade repercute 
sobre tudo o que ocorre na sociedade. Sempre permanecerá algo exterior à atividade intelectual e material, a 
saber, a natureza como uma sinopse de fatos ainda não dominados, com os quais a sociedade se ocupa 
(...)”.Max HORKHEIMER. Teoria Tradicional e Teoria Crítica, Os Pensadores, vol. XLVIII, apud MATOS, 
Olgária C.F. “4 Escola de Frankfurt” -  Luzes e Sombras do Iluminismo, São Paulo: Moderna, 1995, p. 87.

122 PACHUKANIS, E. Obschaia Teoriia prava i marksizm, in E. Pachukanis, Izbrannye proizedenniia po obschei 
teorii prava i gosudarstva, p.44 apud NAVES, Márcio Bilharinho. “Marxismo e direito” -  um estudo sobre 
Pachukanis, São Paulo: Boitempo Editorial, Ia edição, 2000, p. 40-41.
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â crítica da economia política, que se exprime em dois ‘movimentos’: o que vai do 

abstrato ao concreto, e o que vai do simples ao complexo.123 Segundo Pachukanis,
“para Marx, poderia parecer ‘natural’ que a economia partisse da análise 
de uma totalidade concreta, a população, mas esta é uma abstração vazia 
se não forem levadas em consideração as classes sociais que a compõem, 
e as classes, por sua vez, exigem para serem compreendidas o exame dos 
elementos de que sua existência depende, o salário, o lucro, etc. E o 
estudo dessas categorias, por fim, depende da apreensão das categorias 
mais simples: preço, valor, mercadoria, de modo que, somente partindo 
dessas categorias mais simples é que se toma possível recompor a

iOÂ
totalidade concreta em uma unidade plena de determinações.
(...)
‘“Essas observações’, diz Pachukanis, 'são inteiramente aplicáveis à teoria 
geral do direito. Também nesse caso, a totalidade concreta -  sociedade, 
população, Estado -  deve ser o resultado e o último estágio de nossa 
pesquisa, não o ponto de partida. Indo do mais simples para o mais
complexo, do processo em sua forma pura para as outras formas mais
concretas, seguimos uma via metodológica mais precisa e, por isso, mais 
correta do que quando se avança às apalpadelas, nada mais tendo à 
frente do que a representação vaga e indivisível do concreto como um 
todo”’ 125

A articulação entre a realidade tomada em sua totalidade histórica e 

o homem, que não mais deve ser tido como divorciado dela, porquanto ele também 

se revela na História, invariavelmente, constitui base para compreensão de saberes 

críticos. Em sua variante frankfurteana, o materialismo foi tomado como capaz de 

elucidar os sentidos de processos sociais de mudança estrutural, de estabelecer

conexões entre práticas revolucionárias como experiências concretas, tidas como

reflexos de idéias marxistas a propósito do recrudesci mento de interesses formados 

no antagonismo entre classes sociais, restando indicados os sentidos mais 

fortemente ocupados com a teorização da crítica dialética da economia política.

Mas as concepções em torno da intrincada relação entre história e 

razão no interior dos trabalhos frankfurteanos não foram desenvolvidos nesse único 

sentido. Relativamente à lógica do materialismo, a não ocorrência de suas ‘leis’ na 

história e a não correspondência entre o que fora pensado e os fatos intrigou esses 

teóricos. A desmobilização da consciência proletária, a elevação da sua condição

123 PORCARO, Mimmo. I  dificcili inizi di Karl Marx. Contro chi e per che cosa leggere ‘Il Capitale’ oggi, Bari, 
Dedalo, 1986, apud NAVES, Marcio Bilharinho. Op. Cit. p. 41.

124 Cf. PORCARO, Mimmo. I dificcili inizi di Karl Marx. Contro chi e per che cosa leggere ‘Il Capitale’ oggi”, 
Bari, Dedalo, 1986, p. 60, apud Op. Cit. p.41.

125 Cf. PORCARO, Mimmo. Idem. Op. Cit. p.41.
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por meio de “um estatuto social mais elevado",126 o desenvolvimento de políticas

econômicas capazes de intimidar crises, assim como a concepção segundo a qual o

equilíbrio social (justiça), em muito depende de regras proibitivas de comportamento,

constituíram, cada qual a seu modo, aspectos justificadores da expansão da

autoridade pública-estatal, autêntico paradoxo face às previsões de Marx.127A

concepção marxista do direito como elemento superestrutural, modificável desde a

base, uma vez operada a culminância do antagonismo entre classes vê-se então

abalada, reconhecendo-se “assim o desafio de uma razão ‘encurralada’ pela

racionalidade técnica”.128 Os aspectos também observados posteriormente no

tocante à esfera da cultura tecnológica, levam Adorno, por sua vez, a se envolver

com os dilemas da razão quase que inteiramente absorvida pelo instrumentalismo.
“A base do pensamento negativo interventor denuncia e esclarece em 
quais sentidos a razão se desvirtuou, o que outrora havia sido 
sedimentado nas linhas filosóficas, nas décadas de 20/30. A razão 
tecnológica, de instrumento à disposição do homem, se transforma numa 
investida tirânica contra a natureza e contra o próprio homem. O 
instrumento, elevado à finalidade suprema, passa a usurpar os verdadeiros

129fins, esquecidos e ausentes.”

Theodor Adorno, por meio da negação levada às últimas 

conseqüências, denuncia o delírio cientificista, produto mais bem acabado da razão, 

vale dizer, a técnica instrumental transformadora, mas também aprisionadora da 

humanidade. À linearidade do pensamento tradicional que deposita na História uma 

teleologia e na ciência a capacidade de transformação positiva, a crítica explicita 

as rupturas do cientificismo ambíguo, no qual reside objetividade de drásticas

126 HORKHEIMER, Max. A Teoria Crítica Ontem e Hoje, Frankfurt, Fischer Verlag, 1972, apud MATOS, 
Olgária C.F.” A Escola de Frankfurt” -  Luzes e Sombras do Iluminismo, São Paulo: Editora Moderna, 1995, 
p. 89.

127 Cf. HORKHEIMER, Max. A Teoria Crítica Ontem e Hoje, Frankfurt, Fischer Verlag, 1972, apud MATOS, 
Olgária C.F.” OP. Cit. p. 89-90.

128 ASSOUN, Paul Lament. “A Escola de Frankfurt”, trad, de Dra. Helena Cardoso, São Paulo. Ática, 1991, 
p.7L

129 MERQUIOR, José Guilherme. "Arte e Sociedade em Adomo, Marcuse e Benjamin”, Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, Ia edição, 1969, p. 50.
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conseqüências.130

“Como pode se ver, o objeto da teoria tradicional e o da teoria crítica não 
podem coincidir. Enquanto para a primeira o objeto representa um dado 
externo ao sujeito, a teoria crítica sugere uma relação orgânica entre 
sujeito e objeto: o sujeito do conhecimento é um sujeito histórico que se 
encontra inserido em um processo igualmente histórico que o condiciona e 
molda. Enquanto o teórico ‘crítico’ sabe dessa sua condição, o teórico 
‘tradicional’, concebendo-se fora da dinâmica histórica e social, tem uma 
percepção distorcida de sua atividade científica e de sua função 
(grifamos). Isso explica a posição política distinta de um e de outro. 
Enquanto esse último se resigna ao imobilismo e ao quietismo, 
justificando-o com a ideologia de neutralidade vaiorativa, o teórico não 
tradicional assume sua condição de analista e crítico da situação, 
procurando colaborar na intervenção e no redirecionamento do processo 
histórico em favor da emancipação dos homens em uma ordem social justa 
e igualitária,”131

Destaca Wolkmer, em sentidos não diversos, essa mesma idéia:
“Epistemologicamente, a Teoria Crítica surge como uma ‘teoria’ mais 
dinâmica e abrangente, superando os limites naturais das teorias 
tradicionais, pois não se atém apenas a descrever o estabelecido ou 
contemplar equidistantemente os fenômenos sociais e reais. Seus 
pressupostos de racionalidade são ‘críticos’ na medida em que articula, 
dialeticamente, a ‘teoria’ com a práxis, o pensamento crítico revolucionário 
com a ação estratégica. Procede aqui a afirmação de Horkheimer de que o 
período filosófico que veio a nortear e alimentar a Teoria Crítica não foi o 
idealismo, mas basicamente a fase materialista da dialética

Voltada para o desvendamento de mitos, como teoria ela não 

transige com o pensar auto-reflexivo cartesiano, supostamente capaz de descrever a 

realidade como representação. O panorama da ciência, do capitalismo e da política

130 Desde sua origem a Teoria Crítica pensa o hiato entre o real e o racional, razão da eficácia de Schopenhauer 
como antídoto a Hegel. As noções de objetividade e determinação são ultrapassadas na noção de sujeito 
indeterminado. Adorno reflete acerca da dissolução do sujeito: “Quanto mais a vida se toma aparência de 
vida, mais as reflexões que partem do sujeito são falsas. Com efeito, como a objetividade esmagadora da 
atual fase do movimento histórico não reside senão da dissolução do sujeito, sem que no entanto um novo 
sujeito tenha surgido, a experiência individual se apoia necessariamente sobre a antiga (experiência), de 
agora em diante condenada, que ainda é para si, mas não é mais em sí (...). O enigma da história se resolve 
por uma dialética que é negativa, que não promete síntese e sim ruptura: não é superação que conserva, mas 
que suprime: da determinação passa-se à liberdade, o que só pode ocorrer com o esfacelamento daquilo que é 
histórico: ‘Em Adomo, a dialética tende -  senão a imobilizar-se -  pelo menos a interromper-se na 
contraposição de tese e antítese. A síntese se projeta no futuro como utopia. A consciência infeliz se opõe a 
tudo que tende reconciliá-la forçosamente com uma realidade na qual não logra reconhecer-se”. Nesse 
sentido: PERLINI, Tito. “La Escuela de Francfort”, Caracas, ed. Monte Avila, 1970, p. 90, apud MATOS, 
Olgária Chaim Feres. “Os Arcanos do Inteiramente Outro”- A Escola de Frankfurt, A Melancolia e a 
Revolução, São Paulo: Brasiliense, 2a edição, p. 274.

131 FREITAG, Barbara. “A Teoria Crítica": Ontem e Hoje, São Paulo: Brasiliense, 5a edição, p.41-42.
132 WOLKMER, Antonio C. “Introdução ... ” p. 16-17.
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são observados por ela no complexo horizonte da modernidade, ilustrada por Lowy 

como conceito “estreitamente ligado ao de progresso, isto é, à valorização positiva 

da novidade. Desde o século XVIII, o progresso por excelência é aquele que se 

manifesta na novidade industrial, técnica e científica -  assim como nas 

transformações sociais, políticas e culturais correspondentes: urbanização, 

racionalização, democratização, secularização etc.”133 Ainda para Lowy, a 

modernidade pode também ser compreendida partindo-se das análises de Marx e 

de Max Weber
“nas quais se inspira freqüentemente a Escola de Frankfurt -  que são, se 
não convergentes, ao menos complementares. Desta perspectiva, a 
modernidade seria a civilização capitalista-industrial baseada na economia 
de mercado, no valor de troca, na propriedade privada, na reificação 
(Versachlichung), da racionalidade instrumental (Zweckrationalitat), na 
quantificação na legitimidade burocrática, no espírito de cálculo racional 
(Rechenhaftiakeifi e no entendimento desencantado do mundo.”134

É nesse sentido que as faces da modernidade provocam a crítica em

variados sentidos, impelindo-a para uma adaptação. Para Horkheimer,
“não há uma, mas duas teorias críticas, a dos anos 30 -  marxista e 
revolucionária -  e a dos anos 70 que, ao mesmo tempo em que realiza 
uma crítica do ‘mundo administrado’, abandona explicitamente o projeto 
revolucionário (...).”135

De certa maneira, porém, o materialismo histórico é base teórica 

influente capaz de demonstrar o falseamento do real, porquanto retoma a questão 

dos aspectos decisivos da história, isso em autêntica, senão aproximada 

correspondência ao avesso da postura unicamente identificada com a procura de 

pontos objetivados no conhecimento, de certo modo sugerido nos riscos da 

objetividade do conhecimento jurídico-tradicional, concebida pelos positivistas como 

algo favorável àquilo que se convencionou denominar ciência. Para Cari Grunberg, 

primeiro diretor do Instituto para Pesquisas Sociais de Frankfurt, a ciência está no 

oposto, pois para o marxismo, estritamente conectado à concepção da realidade 

como história, ‘“enquanto metodologia científica', (...) calcava-se em uma 

epistemologia ‘indutiva’, ‘e cujos resultados tinham um significado apenas relativo,

133 LOWY, Michael. A Escola de Frankfurt e a Modernidade -  Benjamin e Habermas, tradução de Murilo 
Marcondes, Novos Estudos, Cebrap, n° 32, março de 1992, p. 119.

134 LOWY Michael. Op. Cit. p. 119.
135 MATOS, Olgária C.F. “O sArcanos... ”, p.9.
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historicamente condicionado, e não a forma de leis eternas e dogmáticas’, por outro 

lado, professava também Grunberg, ‘o caráter não histórico’, 'nem atemporal1, como 

pressuposto de conhecimento da sociedade”.136

O lado avesso da crítica está, uma vez em consonância a essas

formulações, em evidente posição antagônica às formas de apriorismo. A crítica do

direito volta-se para o exame das formas jurídicas buscando demonstrar nelas a

inversão do real, porquanto esse é vislumbrado numa síntese que pode se realizar

ausente de contradições. O direito se insere no contexto social como pretensamente

capaz de solucionar conflitos nele gerados, mas não para modificar a base dessa

gênese. Isso revela seu caráter de falseamento do real, porquanto
“O caráter ideológico do direito pode ser verificado através de seus 
pressupostos imediatos. Da mesma forma que a mercadoria esconde as 
contradições básicas do social, o direito também cumpre um papel de ser, 
em aparência, o aplainador dos conflitos da sociedade. Contudo a 
mercadoria tem uma proximidade maior com a base da organização social, 
pois é o resultado do trabalho dos indivíduos. O direito, como elemento 
superestrutura!, já é fruto da manifestação dos grupos mais fortes, que 
impõem, portanto, as regras supostas, pelo menos em tese, válidas para

137todos os membros da comunidade”.

É nesse sentido que Coelho percebe, face à nítida conformação do

direito à ordem social tal como posta, a necessidade de “inventariar os progressos

até agora alcançados na elaboração de um novo estatuto teórico para o saber

jurídico, a partir da rutura epistemológica consubstanciada na undécima tese sobre

Feuerbach, de Karl Marx, impelindo assim para a transformação.”138 Guerra Filho,

igualmente convencido do valor da proposta contida na episteme marxista, no

caráter científico dessa contribuição para a epistemologia do direito, nela vislumbra a

capacidade para refletir a propósito do papel da juridicidade face ao todo social. A

episteme crítico-marxista
“(...) há de ser necessariamente apropriada por quem pretenda fazer um 
estudo científico do direito, o que significa o mesmo que se referir a quem 
tem por intenção fazer um estudo (científico) do direito com um sentido 
emancipatório, pois o ideal científico implica necessariamente a exposição

136 Cf. PALERMO, Roberto. In: Uma organização itinerante: O Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt”, apud 
DE MA SI, Domenico. "A Emoção e a Regra -  Os Grupos Criativos na Europa de 1850 a 1950", tradução de 
Elia Ferreira Edel, Brasília: Co-edição Universidade de Brasília/José Olímpio, 5a edição, 1999, p.267.

137 BORGES, Wilson Hilário. “Historicidade e Materialidade dos Ordenamentos Jurídicos”, São Paulo: Editora 
ícone, Biblioteca edusp de Direito, voi. 1, 1993, p. 147.

138 COELHO, Luiz F. “Introdução à Crítica do Direito”, Curitiba: HDV, 1983, p. 16.
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crítica do conhecimento dado, bem como a promoção do gênero humano a
139um estado mais liberto das circunstâncias adversas que o afligem.”

Para esse autor, a dessacralização dos sentidos da lei levada a 

efeito por Marx, tal como apropriada pela crítica, é capaz de elucidar o 

distanciamento contínuo do direito de sua suposta base social. Assim é que:
“Talvez a maior contribuição da atualidade no campo da ciência jurídica ou, 
mais especificamente, na teoria (da ciência) do direito, seja aquela 
aportada pela teoria crítica do direito. Esta última tem suas raízes 
históricas assentadas no século XIX, precisamente na concepção jurídica 
do jovem Marx, forjada em contraposição crítica ao pensamento da Escola 
Histórica e à filosofia do Direito e do Estado hegeliana, ambas igualmente 
idealistas e ingenuamente românticas.”140

De sua análise sobre o direito europeu do século XIX, sobremodo o

continental, ainda às voltas com o historicismo de Savigny e o idealismo de Hegel,141

Guerra Filho destaca os
“potenciais do materialismo marxista, porquanto valendo-se do método 
dialético, Mane faz inicialmente a negação antitética da tese historicista, ao 
propugnar que esta sofre de uma petição de princípio e é radicalmente 
falsa, quando pretende conhecer o direito como história dos conceitos, 
princípios, normas e instituições jurídicas, pois essa história simplesmente 
não existe. Em seguida, conclui com a negação da negação (Aufhebung), 
síntese superadora da oposição, afirmando que o direito não tem história 
própria, autônoma, distinta do conjunto de fenômenos sociais em que se 
inclui, todos voltados, em última instância, para a organização, a um só 
tempo política e econômica, dos meios materiais de garantir a existência

149em sociedade

139 GUERRA FILHO, Willis Santiago. “Introdução à Filosofia e à Epistemologia Jurídicd\ Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, Ia edição, 1999, pág. 124.

140 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. Cit. p. 121.
141 A importância desse estudo de Marx é também anotado com destaque por Hespanha, obedecendo a seguinte 

explanação: “Por um lado, o direito estabelece diretamente o domínio de classe, ao impor normas de conduta 
que favorecem diretamente os dominantes e subjugam os dominados. Num artigo de juventude, Marx estuda 
esta questão a propósito do roubo de lenha nos bosques renanos. A nova classe dominante, a burguesia, 
reduzira à propriedade privada as florestas, antes comuns. Ao promulgar legislação proibindo e punindo a 
apanha de lenha nos bosques -  até aí permitida, tal como outros usos comunitários -  estava a proteger a 
propriedade agora adquirida e a privar as comunidades de sua posse tradicional sobre os meios de produção. 
A mesma natureza classista teria a generalidade das normas jurídicas, nomeadamente, de direito político, de 
direito penal, de direito do trabalho, de direito da propriedade, pois todas elas protegeriam juridicamente 
direito de grupos dominantes e imporiam aos dominados a obediência correspectiva.” Nesse sentido: 
HESPANHA, António M. “Panorama Histórico da Cultura Jurídica Européia”, Mira Sintra-Mem Martins: 
Publicações Europa América, 1997, p. 221.

142 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. Cit. p. 121-122.
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Wolkmer enfrenta essa questão, vale dizer, sobre o marxismo na 

interioridade constitutiva da crítica relevando, com outras palavras, a importância dos 

elementos colhidos no materialismo.
“(...) a Teoria Crítica expressa a idéia de razão vinculada ao processo 
histórico social e à superação de uma realidade em constante 
transformação.(...) Procede aqui a afirmação de Horkheimer de que o 
período filosófico que veio nortear e alimentar a Teoria Crítica não foi o 
idealismo, mas basicamente a fase materialista da dialética. Em função 
desta postura teórica é que se pode afirmar, como fazem Assoun e Raulet, 
que a ‘crítica é o modo de exercício do julgamento materialista, em sua 
racionalidade específica. (...) De fato, a referência ao materialismo histórico 
é um aspecto central dos textos fundamentais da Teoria Crítica. É na 
relação privilegiada com Marx que o discurso múltiplo da Escola assume

143sua especificidade como Teoria Crítica. ”’

Possui a crítica propósito? Ela é consistentemente uma teoria? 

Michel Mialle prudentemente esclarece ser ela “movimento de pensamento entre os 

juristas que rejeita o positivismo dominante e reivindica uma dimensão crítica no 

estudo do direito, com base numa análise materialista’’, contudo não redutora dela à 

mera projeção das condições materiais históricas de produção. Com efeito, “(...)o 

materialismo histórico como modo de análise, contribuiu para constituir os elementos 

de uma teoria do direito entendida como área da ciência do político” ' 44

As ligações entre direito, sociedade e Estado são restabelecidas, 

apontando que o distanciamento entre as três realidades traduz-se claramente nas 

concepções positivo-tradicionais. Os sentidos professados por essa concepção 

segundo a qual o direito representa esfera superior de normas, legítima por ser 

expressão da manifestação da vontade convencional supostamente interessada no 

bem comum, capaz de preservar valores sociais, posto ser fruto da estrutura política 

assim concebida, é enfrentada pela crítica, por meio de premissas que desfazem a 

idéia de separação entre esferas que interagem dinamicamente, porquanto seus 

contra-discursos são
“(...) desvinculados do normativismo, do jusnaturalismo e do sociologismo, 
constituindo-os em objeto de sua intervenção e mostrando como, através

143 ASSOUN, Paul-Laurent e RAULET, Gerard., Marxismo e Teoria Crítica, Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 50- 
52, apud WOLKMER, Antonio C. “Introdução ...”, p. 17.

144 MIALLE, Michel. Crítica. IN: "Dicionário Enciclopédico de Teoria e Sociologia do Direitc>\ tradução 
coordenada por Vicente de Paula Barreto, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2a edição, p. 188.
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dessas doutrinas -  configurativas do senso comum teórico dos juristas -,
145se encobre e reassegura as funções sociais do Direito e do Estado.”

Nessa ordem de idéias, suas reflexões são desenvolvidas por meio

de categorias. Elas reforçam a crítica como estatuto teórico, porquanto assim ela

poderá oferecer elementos para problematização do direito sem que essa tarefa seja

levada a efeito por saberes setoriais. A crítica dialoga com formulações

originariamente desenvolvidas em outras esferas do saber, e assume, desde logo,

compreensão da juridicidade que não se convence do real jurídico tal como disposto

em seu plano positivo-normativo. Entre as categorias críticas indicadas na incursão

teórica de Coelho a dialeticidade, o estamento, o poder, a hegemonia e a

legitimação cumprem a função de expressar o real.146 No contexto do afastamento

das abstrações, como de resto de qualquer objetividade representacional ou

científica, ou mesmo de pressupostos ou sistemas filosóficos, elas orientam-se pela

isenção de preconceitos, pela descrição do real, incorporando a proposta de

redirecionar as concepções sobre o pensamento que o persegue, na medida em que

constatam mudanças contínuas. Por meio de esforços expendidos em diferentes

campos do conhecimento, “revela-se lenta e seguramente, o núcleo de sua

orientação epistêmica: adesão ao real, descoberta da verdade pela recusa de negar,

distorcer ou omitir a realidade”} 47 São notáveis, nesse sentido, as contribuições do

neopositivismo popperiano, bem como a concepção de corte epistemológico

introduzido por Gaston Bachelard. Fruto da riqueza desse cabedal interdisciplinar, a

crítica enfrenta as dificuldades de transcender ao campo eminentemente teórico

para informar a ação política. É nesse sentido que Coelho sumariza alguns sentidos

de sua base epistêmica, destacando que a teoria crítica,
“sem renunciar à objetividade e nem à cientificidade do labor teórico 
voltado para o social, se desse conta de sua especificidade, pudesse 
traduzir no plano teórico a práxis da conscientização, engajamento e 
transformação dimanada do sujeito. Cumpre porém advertir que, muito 
mais do que a procura de um modelo metodológico ou científico, o que o 
pensamento critico pretende é não se deixar aprisionar por qualquer 
estereótipo, considerado este como obstáculo epistemológico, e 
abandonar-se ao livre fluir da criatividade. Mais importante do que fazer 
ciência é assumir a consciência do papel criador e transformador do

145 WARAT, Luis Alberto e PÊPE, Albano Marcos Bastos. “Filosofia do Direito” -  uma introdução crítica, São 
Paulo: Editora Moderna, 1996, p. 65.

146 COELHO, Luiz Fernando. “Teoria...” p. 58.
147 Cf. COELHO, Luiz Fernando. Op. Cit. p. 66.
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cientista, tanto na natureza quanto na sociedade, mais importante do que o 
padrão metodológico é o projeto político, e, mais importante do que a 
descrição do projeto é a sua realização.”148

À diferenciação de perspectivas categoriais das quais pode partir o 

observador crítico, correspondem a certeza e a objetividade do observador 

tradicional, porquanto ao relegar os critérios sociais (no tocante ao direito), para esse 

aquelas constituem aquilo que pode sacrificar o saber e a pesquisa propriamente 

jurídicos; contudo, sem que esse assim o perceba, edifica-se bloqueio quanto as 

possibilidade de compreensão do real.

A valorização no contexto cognoscível da crítica da ontologia da

sociedade como objeto, indica uma vez mais que a ruptura com a abstração e o

idealismo passa a considerar um universo de problemas que se estendem desde as

tentativas levadas a efeito pelo culturalismo, até a constatação das barreiras

existentes entre ciências culturais e naturais. Consoante as formulações de

Coelho149 - a indicação de caminhos como o critério da aceitação de Popper,

somado aos e os importantes desdobramentos da construção do objeto, assim como

decifrados por Gaston Bachelar, porquanto se deve questionar e romper com o

conhecimento estratificado para propor novas hipóteses, sem que sejam relegadas

ainda as contribuições de Habermas a propósito da ideologia que se incrustra no

objeto teórico, daí porque ser ilusória a neutralidade da ciência, a episteme crítica

passa a ser capaz de revelar
“(...) que a ideologia é inafastável do social, mais ainda, que o social se 
confunde com o ideológico, e o conhecimento que dele se tem passa a ser 
uma participação e também uma reconstrução; e destarte, do ponto de 
vista epistemológico, as ciências sociais, enquanto saber que aspira à 
hierarquia científica, não pode renunciar nem às exigências da 
cientificidade e nem à objetividade, a qual é todavia uma objetividade 
valorativa, eis que o cientista social deve reconhecer e assumir seu ponto 
de vista de classe, voltado para a transformação da sociedade."150

Sua importância alcança o plano da fundamentação, substituindo as 

tensões entre o jusnaturalismo e positivismo jurídico pelas tensões entre positivismo

148 COELHO, Luiz F. “Teoria Critica do Direito”, Porto Alegre, SAFE, 2a edição, 1991, p. 68.
149 COELHO, Luiz F. Op. Cit. p. 71.
150 COELHO. Luiz F. Op. Cit. p.72.
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e as vertentes críticas.151 Com a eclosão das discussões epistemológico-filosóficas

sobre a juridicidade, o real positivo e o real jusnaturalista são observados na

perspectiva das ambigüidades que traduzem a letargia do direito assim concebido,

nada incontornável se vislumbrado sob a ótica puramente objetiva. O pressuposto

do direito que tem como experiência elementar a ocorrência do fato contrário à

norma a fim de que possa, mercê do aparato estatal, prevalecer em sua dimensão,

se assim tão somente examinado, corresponde à medida de lógica que constitui

apenas solução jurídica para o caso concreto, ou seja, um eufemismo face à

relutância dos problemas sociais. É a interação e a continuidade desses problemas

que formam a base de observação da crítica, pois na sua análise:
“a sociedade não pode ser considerada como objeto no sentido positivista, 
mas como um complexo, uma totalidade em transformação, que se auto- 
institui como interdisciplinariedade objetiva, ou seja, como articulação de 
fatores dessa dialética que podem ser vislumbrados de pontos de vista 
setoriais, epistemológico, sociológico, semiológico e psicanalítico, como 
também jurídico e político, mas sem prejuízo da noção dialética do todo 
social; e que nessa totalidade a ideologia é um fato que deve ser elucidado 
e assumido como necessário componente do social, caminho pelo qual o 
saber pode ser menos ideológico e mais científico; e finalmente, que toda 
teoria da sociedade que leve em conta tais pressupostos exige um projeto 
político de transformação.”152

A crítica do direito constitui então de certa maneira um seguimento 

da crítica da sociedade, delineando-se por meio da reformulação do materialismo, e 

desenvolvendo suas inquietações face ao domínio do mundo administrado. O direito, 

tal como moldado num plano político também específico, cumpre o papel de 

solidificação das relações sociais que amadureceram no contexto da modernidade 

instrumental. Voltando-se a proposta crítica em nossos dias para o desafio 

concebido duplamente, o que de resto é apontado por Cárcova ao vislumbrar nos 

saberes de índole positiva um de seus obstáculos, deve ser ela capaz de denunciar 

“a intencionalidade politicamente conservadora das teorias tradicionais,(...)” bem como se 

erigir em “(...) um novo discurso do saber.”153 Estruturadas portanto as categorias 

críticas em vertentes epistemológicas ocupadas com o real, elas viabilizam a

151 Cf. WARAT, Luis Alberto e PÊPE. Albano Marcos Bastos. “ Filosofia do Direito" -  uma introdução crítica, 
São Paulo: Editora Moderna, 1996, p. 64.

152 COELHO. Luiz F. Op. Cit. p.94.
153 CÁRCOVA, Carlos M. In: “Direito, Estado e Democracia”, apud Arguello, Katie. Direito e Democracia, 

Florianópolis: Livraria e Editora Obra Jurídica, 1996, p.. 121.
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“articulação de regiões teóricas no objeto”154 que passam a refletir sobre o direito e 
seus primados.

E nesse sentido que o positivismo constitui um dos maiores

obstáculos ao desafio da crítica, por fundamentar os pressupostos formais da

juridicidade.155 O pressuposto formal de validade das normas implica na ruptura

com o real para instituir a realidade do direito. Essa desconexão entre as duas

esferas materializa saberes senão díspares, pelo menos diversificados na ótica do

jurista. Na compreensão de Coelho, isso se operà por meio da adaptação da própria

razão humana, - ou seria melhor afirmar, de deliberada ilusão legal-racional -, que

no contexto do conhecimento objetivo-tradicional
“(...) propunha o direito como adaptação do indivíduo às exigências de 
uma situação contra as quais ele não poderia se opor, pois as normas 
previamente dadas e determinadas deveriam ser assumidas pelo 
indivíduo. Nesse caso, o papel do direito e aí radica o nódulo de sua 
função legitimadora - é  ode enquadrar o homem nos ditames dominantes 
da sociedade.”156

Face a isso, os contra-discursos destacam não apenas a 

vacuidade do conceitualismo, mas o universo de experiência jurídica legal- 

individualista que propõe sua realidade. De mais a mais, os graus de compreensão 

do jurídico supervalorizam raízes históricas que alicerçam seus sentidos de 

integração, obedientes às orientações diretamente científicas e implicitamente 

liberal-individualistas, viabilizadoras da consolidação dos cânones da propriedade, 

do contrato e do poder estatal vislumbrado como guardião daqueles. Como 

parâmetros da legislação, os princípios (ou primados formais), na medida de sua 

adequação a esse plano, permanecem assim circunscritos à concepção geral de

154 Luiz Fernando Coelho. In: PRADO, Luiz Régis e KARAN, Munir, (coordenadores) “Estudos de Filosofia do 
Direito” -  Uma Visão Integral da Obra de Hans Kelsen, São Paulo: RT, 1985, p. 187.

155 Consoante invectiva de Plauto F. de Azevedo: “O positivismo, com seus foros de ciência que se arroga, 
cumpre a função ideológica de petrificar e congelar as instituições e os conceitos jurídicos. Consagra, à 
sombra da indiferença ética, a desconformidade entre direito e realidade histórica, perceptível tanto ao nível 
interno de tantos Estados quanto nas relações e trocas ao nível internacional, particularmente entre o norte e o 
sul (...). Substitui de bom grado a realidade pelo jogo conceituai, na dança das abstrações jurídicas, 
terminando por negá-la mediante a circunscrição metodológica que se impõe, afirmando pronta e 
levianamente que, se o mundo vai mal, é problema do político e, portanto, alheio ao campo do trabalho e 
preocupação dos juristas. Pois a estes não caberia tão só conhecer o que é e como é o direito? Nesse sentido . 
AZEVEDO, Plauto Faraco de. “Crítica à Dogmática e à Hermenêutica Jurídica”, Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris, 1989, p. 62.

156 COELHO, Luiz F. “Introdução à Crítica do Direito> \  Curitiba: HDV, 1983, p. 18.
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uma esfera que os legitima e fundamenta, alcançando ‘“efeitos mitológicos 

comprometidos com o referente imaginário do legislador racional. Assim, “(.■•) fica 

evidente que, na circulação produtiva de significações, o ‘discurso crítico’ se impõe 

como uma fala de verdade"'57

As justificações para essa intensa atividade de busca podem ser 

mensuradas consoante a lição de Coelho, porquanto segundo seu diagnóstico “(...) a 

ciência jurídica como quadro teórico foi envolvida pelo estatuto que o senso comum 

atribuía a todas as ciências sociais e à própria filosofia", redundando tal postura na 

proscrição, “(...) de sua respectiva problemática a realidade social." Segundo Coelho 

uma vez mais, a realidade '  (...) é substituída em sua objetividade pelos conceitos

que, embora elaborados a partir da história, passavam a uma condição de a-

historicidade e, muito mais, de fundantes da experiência histórica."158 O isolamento 

do jurídico daí decorrente é assim notabilizado na materialização de sua feição 

científica, na medida em que é também tradutor dos sentidos da positivação das 

ciências. Nas estruturas do seu saber, delimita-se objeto exterior, manejável e 

rigorosamente preciso, alicerçado em princípios formais, tais como salientados por 

Guerra Filho:
“A adoção em teoria do direito de um princípio (metateórico) como o do 
formalismo, com o corte epistemológico que opera entre os diversos 
setores, objeto do conhecimento, termina por exercer um efeito paralisante 
sobre a atividade cognitiva e subsequentes distorções no conhecimento 
por ela gerado. O formalismo, além de distribuir as diversas matérias do 
conhecimento em compartimentos estanques, instaura uma cisão radical 
entre sujeito cognoscente e objeto cognoscível, postulando o valor 
científico de conhecimentos objetivos, válidos universalmente, cuja 
veracidade se impõe a qualquer sujeito. A validade universal e objetividade 
de um conhecimento só pode ser asseverada se nos reportarmos a um 
princípio metateórico qualquer, que nas chamadas ciências empíricas, por 
exemplo, pode ser identificado como o chamado ‘princípio verificacionista’ 
dos neopositivistas: objetivo e verdadeiro é o conhecimento que se baseia 
em fatos (fora disso o que há é metafísica, tabulações subjetivas 
desprovidas de sentido). No direito, a objetividade e a universalidade do 
conhecimento se baseiam, freqüentemente, em um princípio que não é 
propriamente empirista, mas transcendental, com o qual se afirma a 
existência de proposições éticas universalmente válidas, apreensíveis 
imediatamente por qualquer sujeito no uso de suas faculdades normais, a 
partir das quais se pode identificaras normas jurídicas, tarefa da ciência do

151 WARAT, Luis Alberto. “El Jardim de los Senderos que se bifurcan: a teoria crítica do Direito e as condições 
de possibilidade da ciência jurídica”. In: Contradogmáticas. Santa Cruz do Sul: Almed/Fisc, (4/5):60, 1985, 
apud WOLKMER. Antonio Carlos. “Introdução...”, p. 33.

158Cf. COELHO, Luiz F. “Teoria... ”, p. 16.
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direito. Essa é a proposta do jusnaturalismo. 0 positivismo normativista de 
Kelsen, por seu turno, vai lançar mão também de um princípio 
transcendental, suprapositivo, para identificar as normas jurídicas 
positivas, com a diferença, contudo, de que, graças à postura formalista 
que adota, esse princípio é esvaziado de conteúdo, tornando-se, 
simplesmente, a Norma Fundamental. Daí já ser dito que a teoria pura 
termina por se configurar em um ‘direito natural formal’ (Luiz Fernando 
Coelho), e suas propostas purificadoras de elementos morais, políticos e 
metafísicos seriam uma espécie de ‘ puritanismo, uma forma moral, 
metafísica e política de afirmação de esquemas de pensamento 
repressores da prática cognitiva dos juristas’ (Luís Alberto Warat)”.159

A constatação das conseqüências desses obstáculos estabelece 

que a transformação do direito deve passar, portanto pelo questionamento da 

formalização e da denúncia de sua falibilidade, tão absoluta ao positivismo, para o 

qual o manejo do tecido normativo constitui artifício capaz de modificar a realidade. 

Essa constatação crítica informa a tentativa de conscientização dos ‘soc/7\de sorte à 

obtenção do esclarecimento que possa impelir ao engajamento político crescente, a 

fim de pressupor a juridicidade como espaço de transformação, porquanto a crítica é
“Proposta que não parte de abstrações, de um a priori dado, da elaboração 
mental pura e simples, mas da experiência histórico-concreta, da prática 
cotidiana insurgente, dos conflitos e das interações sociais e das 
necessidades humanas essenciais.”160

Em face a esse panorama teórico, a transformação se opera de 

dentro para fora no sentido de alterar os rumos da materialidade do direito e de fora 

para dentro no sentido de apontar as limitações do direito existente, pois
“A categoria ‘crítica’ aplicada ao Direito pode ser compreendida como um 
instrumental operante que possibilita não só esclarecer, despertar e 
emancipar uma consciência humana ou sujeito histórico submerso numa 
normatividade repressora, mas também discutir e redefinir o processo de 
constituição de um discurso dominante e mitificado (a legalidade burguês- 
capitalista)” 161

Esse questionamento poderia redundar num vaticínio 

inconseqüente, fruto da crítica que se eternizaria como discurso radical voltado para 

o esclarecimento ante a positividade como corrente fundamentadora do direito 

moderno reconhecida pela autoridade do Estado, que embora falível e repressor, é

159 GUERRA FILHO, Willis Santiago. “Introdução à Filosofia e à Epistemologia Jurídica", Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, Ia edição, 1999, p. 116.

160 WOLKMER, Antonio C. “Introdução...” p.5.
161 Idem., Op. Cit. p. 25.



válido. É neste sentido que são destacados enquanto relacionáveis de modo mais 

imediato com a proposta de releitura dos princípios: o exercício reflexivo das figuras 

do direito; a participação informada pela consciência crítica e a proposta 

comunicativa. Esses três aspectos buscam indicar potenciais transformadores.

O primeiro deles está no exercício constante da crítica enquanto

tomada e concebida como base teórica que informa a atividade da reflexão. Como

teoria, ela mesma se insere no contexto das demais bases fundamentadores do

direito, fazendo eclodir delas os sentidos e as limitações sobremodo da objetividade

positivista como fundante do conhecer formal do direito, que não raro se reflete na

exterioridade normativa, zona na qual radica também os princípios, formalizados em

sua estrutura. À vista do exposto até aqui, face às conseqüências negativas da

formalização do direito, entendemos, como Wolkmer, que

“Tal movimento crítico justifica-se plenamente por seu papel, quer como 
uma vigorosa denúncia de todo o formalismo normativista da cultura 
jurídica tradicional, quer como contribuição para a renovação da atual 
epistemologia do direito.’’162

Já o segundo inspira-se numa das teses centrais de Coelho, na qual 

se formula a possibilidade de inserção do direito na práxis por meio da 

conscientização histórica do jurista e do cidadão, pressupondo, para tanto, 

articulação entre conhecimento, conscientização e ação transformadora. Essa 

articulação parte da impossibilidade epistêmica de um conhecer neutro 

ideologicamente, porquanto o ator social é também partícipe da sociedade. Com 

efeito, para Coelho, mercê das lições de Bachelar e Popper, o conhecimento, 

genericamente, é sempre uma reconstrução, porquanto o investigador se volta para 

o objeto lançando mão de conceitos, pois é improvável que possa empiricamente 

reproduzir todas as suas características, já que se situa fora dele. Essa premissa é 

rompida no contexto das ciências sociais não se limitando a reconstrução ao 

conceituai, sendo ela mesma real desde a etapa do conhecer, posto ser prospectiva 

a proposta crítica fruto da assimilação da tese de Feuerbach.

Na medida em que a crítica não se satisfaz com a objetividade 

científica, vale dizer, as implicações entre teoria e práxis afastam perspectivas
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162 WOLKMER, Antonio C. “Introdução..." p. 34.
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estanques do social tomando nesse contexto a dialética como algo imanente a ele. É 

a dialética participativa uma face de sínteses transformadoras possíveis, porquanto 

assim compreendida na dimensão política, ela se informou da participação 

qualificada pela inserção consciente.

O desenvolvimento mais acurado da tese da participação mostra 

que ela deve contar com a conscientização da realidade histórica, essa em sí 

inversa àquela que é determinada pelo raciocínio tipicamente jurídico, ou seja, a 

convicção de se tomar a consciência como capaz de determinar a realidade, à 

exemplo da ingênua postura que une a matéria da consciência e a ação por ela 

gerada como determinantes da exterioridade. A consciência daí formada impele o 

jurista e o ator social à ação, face à tarefa concreta de transformar um mundo assim 

conhecido no contexto das necessidades humanas atuais, justamente por partir 

dessa realidade o material informativo da consciência.

Os liames capazes de veicular essa conscientização residem num 

ponto de vista transcendente, qual seja, o ideológico, esse capaz de projetar no 

mundo um corpo de significações. Se o ponto de vista transcendente, ou melhor, a 

ideologia crítica, captar a lógica da dominação repressora, bem como a idéia de 

libertação, de certa forma ínsita transcendentalmente na consciência jurídica, parece 

possível afirmar que a base material abstrata dos elementos constitutivos do direito 

pode transformar-se para além de mera projeção da juridicidade positiva.

A terceira radica na teorização habermasiana, equacionada em 

bases comunicacionais, já compreendida como nova fase da crítica, “que considera 

o potencial emancipatório da formação discursiva da vontade como atributo da 

concepção madura de mundo ocidental.”163 Essa inovadora conformação da crítica é 

retomada na quarta parte desta investigação, sob advertência de que Habermas 

obtém “a solução até agora mais promissora do problema central da teoria crítica da 

sociedade até aqui: a vinculação entre crítica social e ciência empírica.” 164

163 SOUZA, Jessé. “Patologias da Modernidade” -  um diálogo entre Habermas e Weber. São Paulo: Annablume 
editora, Ia edição, 1997. P. 22.

164 Idem., Op.Cit. p. 22.



2. A HISTORICIDADE DOS PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

2.1 Abstração versus concreção

66

A importância e a inegável necessidade do incremento dos estudos 

histórico-jurídicos são destacados nesta etapa, como momentos que podem melhor 

elucidar alguns sentidos concernentes à formação do direito moderno, de suas 

características marcantes, seus elementos constitutivos e principais institutos, o que 

equivale a dizer, de situá-los no terreno da conformação histórico-social e não 

abstrato conceituai. Para autores como Wolkmer e Hespanha, a delimitação e 

explicitação de novos marcos teóricos em que possa ser fundamentada historicidade 

crítica do direito parece consistir tarefa de relevo. Ela pode ser contraposta à índole 

tradicional de parte significativa dos desenvolvimentos a propósito da formação do 

direito ocidental, destacando a complexidade da trama histórica que passa a ser 

examinada sem que isso implique na apreensão ingênua das fontes do passado, 

isso de sorte a justificar o presente. Para Wolkmer, tal confirmação se dá na medida 

da "necessidade de repensar e reordenar uma tradição normativa, objetivando 

depurar criticamente de determinadas práticas sociais, fontes fundamentais e 

experiências culturais pretéritas que poderão, no presente, viabilizar o cenário para 

um processo de conscientização e emancipação".165 Demonstra-se decisiva a 

indicação dos sentidos desse incremento, o que se dá na medida da importância e 

necessidades apontadas, porquanto consoante destaca Hespanha, "toda essa 

discussão acerca do interesse pedagógico da história jurídica limita-se à simples 

afirmação de que ela é, para os futuros juristas, uma disciplina formativa. Mas 

raramente se diz exactamente porquê"'66

O papel, bem como a missão e desenvolvimento dos estudos 

histórico-jurídicos desenvolvem-se por meio de premissas críticas, buscando nelas 

as possibilidades para se demonstrar o distanciamento "de uma historicidade jurídica

165 WOLKMER, Antonio C. “História do Direito no BrasiT Rio de Janeiro: Editora Forense, 2a edição, 1998, 
p.l.

166 HESPANHA, Antonio M. “Panorama Histórico da Cultura Jurídica Européia”, Mira-Sintra-Mem Martins: 
Publicações Europa-América, 1997, p. 15.
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estruturada na tradição teórico-empirica construída pela força da autoridade, da

continuidade, da acumulação, da previsibilidade e do formalismo",167 Nas palavras

de Hespanha, toma-se a história do direito como um saber formativo, "mas de uma

maneira que é diferente daquela em que o são a maioria das disciplinas dogmáticas

que constituem os cursos jurídicos " 168
"Enquanto as últimas visam criar certezas acerca do direito vigente, a 
missão da História do Direito é antes problematizar - salienta Hespanha -, 
o pressuposto implícito e acritico das disciplinas dogmáticas, ou seja, o de 
que o direito de nossos dias é o racional, o necessário, o definitivo"

Em sentido aproximado, José Vieira do Nascimento destaca

ausência de sentidos na simples descrição de fatos, pois
“a História do Direito, como qualquer outro ramo da História, não se 
compõe apenas da narração de acontecimentos ou fatos em ordem 
cronológica. Na sua composição, como instrumento científico, entra a 
investigação, devendo esta antecedera narrativa do que constitui o acervo 
de épocas pretéritas. Enfim, a História -  seja a geral, seja a específica e, 
neste caso a História do Direito -  não envolve tão-só a arte de narrar; ela

170abrange ainda o processo de investigar”.

Na formulação de Wolkmer, a leitura da história do direito deve 

voltar-se para “A obtenção de nova leitura histórica do fenômeno jurídico enquanto 

expressão cultural de idéias, pensamento e instituições (...J."171 As dificuldades para 

tal desafio, de modo evidente, residem na determinação do método, por sua vez 

abrangente para dar sustentação e ser indicativo do perfil e da função crítica dessa 

historiografia. Complexo em sua composição, na medida em que parece ser a 

função crítica seguramente possível à sociologia ou à teoria do direito,172 os reais 

sentidos, assim como a "reinterpretação das fontes do passado" deve se dar sob o 

"viés da interdisciplinaridade (social, econômico e político)’’ e da “reordenação 

metodológica”, em que o direito seja descrito sob uma perspectiva desmitificadora.173

167 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p.l.
168 HESPANHA, Antônio M. Op. Cit., pl5.
169 Idem., Op. Cit. p. 15.
170 NASCIMENTO, Walter Vieira do. “Lições de História do D i r e i t o Rio de Janeiro: Editora Forense, 8a 

edição revista e aumentada, 1995, p. 5.
171 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 1.
172 Cf. HESPANHA, Antônio M. Op.Cit.,p. 15.
173 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit. p.l.
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Sob a ótica das relações entre a proposta desmitificadora e a

concepção tradicional do direito, possível é afirmar existir certa resistência. Ela

reside, consoante leitura de Hespanha, na
“'natureza implicitamente apologética que os estudos jurídicos ainda têm, 
além de que - no dizer dos juristas mais convencionais - dissolveriam os 
estudo das normas, de que o jurista deveria se ocupar, no estudo de factos 
sociais que constitui o tecido dos saberes sociais empíricos, como a 
sociologia e a antropologia” 174

Contudo, é na postura oposta a essa separação explicitada por 

Hespanha que Wolkmer estabelece o passo a ser dado, como pressuposto para se 

atingir a compreensão do direito no contexto histórico-social, porquanto,
"esta condição histórico-crítica sobre determinado tipo de sociedade e suas 
instituições jurídicas, impõe-se, obrigatoriamente, visualizar o Direito como 
reflexo de estrutura pulverizada não só por certo modo de produção da 
riqueza e por relações de forças societárias, mas, sobretudo, por suas 
representações ideológicas, práticas discursivas hegemônicas, 
manifestações organizadas de poder e conflitos entre múltiplos atores 
sociais"175

Por conseguinte, são as negatividades da separação rigorosa entre 

os fatos e a esfera normativa uma vez mais a demonstração, segundo a qual "a 

história do direito não pode ser feita de qualquer maneira",176 Essa preocupação se 

vê reforçada, porquanto "sem que se afine adequadamente a sua metodologia, a 

história jurídica pode sustentar - e tem sustentado - diferentes discursos sobre o 

direito" m

A preocupação de Hespanha, nessa altura também voltada para a 

história do direito enquanto discurso legitimador potencializa invariavelmente os 

sentidos embutidos num sistema normativo o qual em sí mesmo já constitui plano de 

legitimação.178 As intrincadas e complexas conseqüências da retomada não

174 Em explicitação a essa idéia, por meio das explanações de Bordieu, Hespanha destaca "a rigorosa separação 
(Trennungsdenken) entre os fatos {Seiri) e as normas (Sollen), provinda da teoria jurídica do século passado" 
(...) sendo que essa "continua a formar o núcleo da ideologia espontânea dos juristas, (...) essa intromissão 
de conhecimento social empírico no mundo dos valores jurídicos é ainda comummente (sic) inaceitável". 
HESPANHA, António Manuel. Op. Cit., p. 16.

175 WOLKMER, Antonio C. Fundamentos de História do Direito, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 7, apud 
WOLKMER, Op. Cit. p. 1.

176 HESPANHA, Antonio M. Op. Cit. p. 16.
177 Idem., Op. Cit., p. 16.
178 Idem., Op. Cit., p. 16.
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criteriosa das fontes antigas contribuíram nesse sentido, na medida em que

reveladas em concepções segundo as quais 'o que era antigo era born',m  de certo

modo corroborando sentimento de que o justo se aproxima e se confunde com o que

há muito fora instituído.180 Como de resto a insurgência a qualquer manifestação de

dogmatismo, o questionamento do direito assim materializado, a par de ênfase

numa visualização sócio-política de sua historicidade no direito, que nele vislumbra a

politização manifesta das instituições jurídicas acaba por romper com a metodologia

que adota um "historicismo legal, de cunho formalista, erudito e elitista".181 Uma

historicidade assim concebida como crítica é
"engendrada e articulada na dialética da vida produtiva e das relações 
sociais”, busca descrever "a real apreensão do que possam significar as 
formas simbólicas de ’instituições jurídicas', 'cultura jurídica' e 'História do

■iQO

Direito', num contexto interpretativo crítico ideológico".

Em obediência ao aspecto de sua temporalidade, explicita-se que a 

reprodução ideológica das instituições jurídicas, consideradas como fragmentos 

parcelados, montagens e representações míticas, "revelam a retórica normativa, o 

senso comum legislativo e o ritualismo dos procedimentos judiciais". 1830s sentidos 

alcançados por essa reprodução ideológica redimensionam o papel das instituições 

jurídicas, sendo sua noção compreendida como
"estrutura normativa sistematizada e permanente, atuando e coordenando 
determinados núcleos de ação que têm funções específicas (controle 
social, sanção, administração política e financeira, ordem familiar, 
satisfação das necessidades comunitárias), operadores profissionais (juiz, 
advogado, defensor público) e órgãos de decisão (tribunais de justiça).”184

Por conseguinte, a não-relativização de um processo histórico 

evolutivo da cultura jurídica refletida num historicismo linear implica e fundamenta, 

consoante entendimento de Hespanha, a negação da história como relato a- 

problemático. Persegue-se, contudo, como objeto da história do direito, o direito em 

sociedade, assim como a negação da teleologia na história, essa constitutiva de 
uma história crítica, não sendo simples desenvolvimento linear, necessário,

179 HESPANHA, Antônio M. Op. Cit., p. 17.
180 Cf. HESPANHA, Antônio M. Op.Cit., p. 17.
181 WOLKMER, Antonio C. Op.Cit., p.2.
182 Idem., Op. Cit. p.2.
183 Idem., Ibidem.
184 Wolkmer, Antonio C. Op. Cit. p. 2.



escatológico.185 "Isto significa, em primeiro lugar, que na história há descontinuidade 

e ruptura - idéia bastante consensual entre historiadores. Mas os juristas (e 

historiadores do direito) tendem a crer que o direito constitui antiga tradição 

agregativa, em que as novas soluções nascem do aperfeiçoamento das mais 

antigas",186

Os potenciais de uma historiografia na qual se inscreve crítica 

ideológica retoma também o conceito de cultura, desacoplando-a de ótica elitista 

que a compreende como acumulação de conhecimentos ou mesmo como padrões 

que são transmitidos a racionalidade individualista. Estabelecendo ligações dela 

junto a práxis e às manifestações intelectivas da consciência criadora de um povo, 

resta possível a particularização de certas práticas culturais, sejam elas populares 

ou eruditas, subalternas ou dominantes187, de sorte a ser reconhecida "uma 

circularidade de influências recíprocas entre os dois níveis", constatação que leva 

Cario Ginzburg a assinalar que “a expressão cultura pode se definir como 'o conjunto 

de atitudes, crenças, códigos de comportamento próprios das classes subalternas 

num certo período histórico 188

A importância desse redimensionamento é assinalada por Wolkmer 

a fim de que se viabilize narrativa voltada para a compreensão "de cultura como 

instrumental de significações capaz de sublinhar a historicidade das contradições 

entre alienação/dependência/exploração e libertação/emancipação, quer no que se 

refere aos indivíduos, quer no que se refere às instituições sociais"™9. Segundo esse 

autor,
"Daí se depreende, igualmente, a significação de cultura jurídica como as 
representações padronizadas da (i)legalidade na produção das idéias, no 
comportamento prático e nas instituições de decisão judicial, transmitidas e 
internalizadas no âmbito de determinada formação social".190
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185 Cf. HESPANHA, António M. Op. Cit. p. 26.
186 Idem., Op. Cit. p. 26.
187 Cf. WOLKMER, Antonio C. Op. Cit. p. 3-4.
188 GINZBURG, Cario. “O Queijo e os Vermes", São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 16-17, apud 

WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p.4.
189 Idem., Op. Cit., p.4.
190 Idem., Op. Cit., p.4.
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De certa maneira, essa padronização do legal/ilegal, extensível à 

produção das idéias, sofre os sentidos da captação, - essa limitada ao tempo e lugar 

- daquelas figuras aparentemente mutáveis, contudo decisivas para a formação de 

visões de mundo, sejam elas os princípios de um determinado povo ou mesmo de 

uma determinada cultura.

Hespanha esclarece os sentidos e as conseqüências da captação de 

conceitos e princípios jurídicos, assim como sua incorporação como se fossem a- 

temporais. Sua redução a código de significações em descompasso à evolução 

semântica e ao contexto social sacrifica seus reais conteúdos, daí ser ingênua sua 

simples adoção.
"Embora muitos conceitos ou princípios jurídicos sejam muito mais 
modernos do que geralmente se supõe, é verdade que há outros que 
parecem existir, com seu valor facial (l.e., com as mesmas palavras ou 
como frases), desde há muito tempo. Realmente, conceitos como pessoa, 
família, propriedade, roubo, homicídio, são conhecidos como construções 
jurídicas desde os inícios da história do direito europeu. Contudo, se 
avançarmos um pouco na sua interpretação, logo veremos que, por baixo 
da superfície de sua continuidade terminológica, existem rupturas 
decisivas em seu significado semântico. O significado da mesma palavra, 
nas suas diferentes ocorrências históricas, está intimamente ligado aos 
diferentes contextos, sociais, textuais, de cada ocorrência. Ou seja, é 
eminentemente relacional ou local. Os conceitos interagem em campos 
semânticos diferentemente estruturados, recebem influências e 
conotações de outros níveis de linguagem, são diferentemente apropriados 
em conjunturas sociais ou em debates ideológicos. Por detrás da 
continuidade aparente na superfície das palavras está escondida uma 
descontinuidade radical na profundidade do sentido. E esta 
descontinuidade semântica frustra por completo essa pretensão de uma 
validade intemporal dos conceitos embebidos nas palavras, mesmo que 
estas permaneçam.

Assim, essa alegada continuidade das categorias jurídicas actuais - que 
parecia poder ser demonstrada pela história - acaba por não se poder 
comprovar. E, caída esta continuidade, cai também o ponto que ela 
pretendia provar, o do caráter natural dessas categorias. Afinal, o que se 
estava a levar a cabo era a tão comum operação intelectual de considerar

191como natural aquilo que nos é familiar (naturalização da cultura)".

Esses sintomas observáveis na cultura jurídica moderna e na 

compreensão histórica para ela voltada justifica busca de certa sintonia entre história 

do direito e os debates historiográficos hoje desenvolvidos no contexto de aportes

191 HESPANHA, Antonio Manuel. Op.Cit..p.l9.
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críticos, entre a consideração da transição paradigmática e as distinções que

assumem a história e o direito como campos autônomos de investigação. A

interpenetração entre essas intensas atividades intelectivo-cognitivas, isso face à

discussão e demonstração da historicidade do direito e de suas formas leva à

constatação segundo a qual

“subsiste em cada período histórico uma prática jurídica dominante, como, 
sobretudo, confirma a concepção de que o Direito sempre é produto da 
vida organizada enquanto manifestação das relações sociais provenientes 
das necessidades humanas.”192

Esses desenvolvimentos são justificados a propósito de uma História 

do Direito no mais das vezes pré-orientada ao estudo das fontes legislativas e das 

instituições, vale dizer, história do direito oficial que tem como base o direito posto, 

existente em sua manifestação positivo-dogmática. Mas o propósito do exame do 

direito moderno deve contar com os sentidos decorrentes dos fatos decisivos para 

sua conformação. A normatividade extraída de determinado contexto espacio- 

temporal não pode apenas ser concebida como aspecto inquestionável do direito 

enquanto tal. Propõe-se a dissociação, por meio dos debates historiográficos, da 

historicidade crítica relativamente àquela que é marcada por tradição teórico- 

empírica, assentada em proposições revestidas pela força da tradição, da 

continuidade, da previsibilidade e da linearidade.193

Decisivo para formulação de uma proposta instigante, realmente 

desmitificadora do direito enquanto fato sócio-histórico, é a articulação dinâmica 

entre epistemologia e história e direito, sendo, cada qual desses momentos, 

contributivos naquilo que possa significar o desvendamento dos papéis variados da 

juridicidade. Com efeito,
“para alcançar nova leitura histórica do fenômeno jurídico enquanto 
expressão de idéias, pensamento e instituições, é necessário apurar a 
distinção das especificidades inerentes a cada campo científico do que

192 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p.24.
193 O vocábulo ‘paradigma’ já está deveras incorporado às investigações desenvolvidas no ambiente das ciências 

do homem. Aqui, mais restritamente, para Thomas S. Kuhn, que o formula em sua conhecida obra A 
Estrutura das Revoluções Científicas, “‘paradigma’ é um modelo científico de verdade, aceito e 
predominante em determinado momento histórico. Trata-se de ‘práticas científicas compartilhadas’ que 
resultam de avanços descontinuados, saltos qualitativos e rupturas epistemológicas’ ”. Nesse sentido: 
WOLKMER, Antonio Carlos. “Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico”, São Paulo: Saraiva, 3a edição, 
revista e atualizada, 2001, p. 02, nota 1.
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seja História, do que seja Direito, bem como o sentido e a função de uma 
interpretação que se reveste do viés tradicional ou crítico.’’194

A História constitui área de investigação autônoma, mas em seu

universo, os debates historiográficos podem oferecer os avanços pertinentes à

discussão paradigmática, porquanto o campo visualizável é amplo, comportando

exame profundo em razão das inovações contidas em formulações cujo conteúdo

epistêmico é diversificado.

“A História expressa a complexa manifestação da experiência humana 
interagida no bojo de fatos, acontecimentos e instituições. O caráter 
mutável, imperfeito e relativo da experiência humana permite proceder 
múltiplas interpretações dessa historicidade. Daí a formulação, ora de uma 
História oficial, descritiva e personalizada do passado, e que serve para 
justificar a totalidade do presente, ora da elaboração de uma História 
subjacente, diferenciada e problematizante que serve para modificar/recriar 
a realidade vigente”.

Para Wolkmer a fundamentação de abordagem histórico-crítica, 

marcada por eventos epistemológicos relevantes196 deve ser capaz de possibilitar a 

problematização das fontes do passado. Esse périplo tem seu início com a indicação 

das distinções essenciais entre a ‘nova’ e a ‘antiga’ História, desenvolvendo os 

sentidos e as funções -  sobremodo políticas -  da historiografia tradicional, passando 

pela sedimentação de novos marcos teóricos na historicidade do direito. Restam 

delineados planos de exame, caminhos de análise para a compreensão crítica dos 

pressupostos da modernidade jurídica burguesa, de suas principais concepções e 

de sua natureza institucional.

Parece relevante destacar nessa ordem de compreensão os 

contrastes ilustrativos levados a efeito por Peter Burke, autor identificado com a 

‘nova História’. Com a aglutinação de categorias da filosofia da ciência e da Escola 

francesa de Annales, Burke “observa que a percepção da inconsistência do 

paradigma tradicional foi motivada por ampla variedade de mudanças que levaram à 

redefinição dos conceitos, das fontes, do método e da interpretação da História 

escrita”.197 Isso implica na consideração, como História, de elementos não

194 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 11.
195 Idem, Op. Cit.p.12.
196 WOLKMER, Antonio C.Op. Cit., p. 18-23.
197 Idem., Op.Cit., p. 12.
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observados sob a ótica tradicional. A distinção de Burke entre ‘nova’ e velha’ 
História,

“permite aprofundar a incursão do sentido de ter presente a inadequação 
de um modelo teórico tradicional e a consciência do rompimento,
estabelecendo com clareza que tipo de perspectiva histórica é 
radicalmente rejeitada e que espécie de historicidade se busca. Não mais 
uma História de justificações do passado, mas de transgressões e rupturas 
em relação ao presente”.198

Reforço a esse posicionamento é encontrado na formulação de José

Honório Rodrigues, porquanto sua proposta historiográfica volta-se para

interpretação da história não apenas como singela agregação de narrativas, mas

como material no qual pulsam sentidos

“de outro tipo de historicidade comprometida com a transformação do 
mundo, e com a salvação do próprio homem. É a recusa de uma 
historicidade identificada com a verdade dominante, oficial, arcaica e 
colonizada, e a opção por uma História ‘criadora e militante, que combate 
pela renovação e pela transformação constantes do mundo, por sua 
melhoria, sua paz, sua justiça. A História está indissoluvelmente ligada à 
consciência, o que nos leva, ou deve levar, a agir de modo histórico 
político’. O passado não deve ser estudado como objeto morto, como uma 
ruína, nem como uma fonte de autoridade, mas como uma experiência

199apreendida e consolidada”.

Da possibilidade de utilização da História como ciência instrumental 

viabilizadora de crítica ao presente, observadas as circunstâncias das narrativas 

daqueles que triunfaram, assim como as especificidades entre centro e periferia, o 

exame empreendido por Wolkmer a respeito do papel da historiografia tradicional 

pretende redimensionar os sentidos e as conseqüências dessa prática cognitiva, 

quando descompromissada com o esclarecimento, dado os limites de algumas de 

suas elaborações.
“Na trajetória da cultura jurídica moderna há consenso de que áreas de 
investigação, como História do Direito, História das Instituições Jurídicas e 
História das Idéias ou do Pensamento Jurídico, estão todas identificadas, 
ora com o saber formalista, abstrato e erudito, ora com uma verdade 
extraída de grandes textos legislativos, interpretações exegéticas de 
magistrados, formulações herméticas de jusfilósofos e institutos arcaicos e 
burocratizados”.200

198 Idem., op.cit.,p.l3.
199 Idem, Op. Cit., p. 13.
200 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 15
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Nos moldes em que a crítica estabeleceu tensões junto ao 

positivismo em nível teórico, as áreas de investigação histórico-tradicionais viram-se 

diante de um novo caminho epistemológico. “(...) essa longa tradição foi interrompida 

nas últimas duas décadas por um renovado interesse de natureza crítico-ideológica, 

por questões metodológicas sobre a História do Direito”. 201

Para Wolkmer, “tal approach reflete também o esgotamento de certo 

tipo de historiografia jurídica embasada em valores liberal-individualistas” 202 Na 

esteira dessas lições, o adensamento do debate historiográfico busca a superação 

das funções conservadoras desempenhadas pelo historicismo no plano do saber, o 

que resta possível face à aproximação de novos marcos teóricos. A propósito do 

esgotamento dos estudos histórico-tradicionais, é Hespanha, uma vez mais, quem 

indica as razões desse exaurimento. A História do Direito assim concebida viu-se 

embebida por princípios e valores liberal-burgueses. Esses desempenharam, na 

ótica desse autor, dois objetivos, quais sejam:

a) ‘“ relativizar e consequentemente, desvalorizar a ordem social e 

jurídica pré-burguesa, apresentando-a como fundada na 

irracionalidade, no preconceito e na injustiça’”;

b) “realizar, ‘a apologia da luta da burguesia contra essa ordem 

ilegítima (Ancien Régime) e a favor da construção de um Direito 

e de uma sociedade ‘naturais’ e harmônicos, isto é, libertos da 

arbitrariedade e historicidade anteriores.”’203

Com o êxito dessa crítica de conteúdo burguês face à antiga ordem 

política feudal, o passo seguinte ilustra a consolidação das características do liberal- 

individualismo, bem como os sentidos tomados pela historiografia nessa nova 

conformação social, porquanto ela "tornou-se mecanismo de endeusamento da 

ordem jurídica, política e social do modo de produção capitalista, na medida em que 

o espaço institucionalizado passa a ser coberto por um ‘universo ideológico

201 Idem., Op. Cit., p. 15.
202 Idem., Op. Cit., p. 15.
203 Cf. HESPANHA, António M. A História do Direito na História Social, Lisboa: Livros Horizontes, s/d., p.9., 

apuei WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 17.
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apresentado como uma situação natural e independente do devir histórico” 204Presa 

às circunstâncias das características do direito emergente, essa historiografia 

amolda-se aos textos legais, a “exegese de seus corifeus” orientando-se “ora a um 

formalismo tècnico-dogmàtico, ora a uma antiquada erudição da vida social”.205

Para Hespanha, isso pôde ser visto na identificação de juristas 

historiadores com narrativas de índole conservadora, dogmática, justificadoras da 

ordem social vigente, assim como da jurídica, porquanto, contextualizadas com a 

tradição, o espírito nacional ou mesmo resultante do “paulatino progresso do ‘espírito 

humano’” 206

Toda essa conformação e orientação dos estudos historiográficos 

impede a tematização do direito como processo dinâmico, presente no bojo de 

conflitos e tensões sociais. A prevalência do legalismo nos meios acadêmicos veda 

a consideração da historicidade das instituições, intimidando práticas ou condutas 

que possam eficazmente aproximar-se ao problemas sociais 207 O sempre recorrente 

refúgio à épocas históricas remotas, à erudição e ao desenvolvimento de discussões 

de sentidos meramente teórico-acadêmicos de cunho idealista-abstrato, 

paralelamente à incorporação da neutralidade dos saberes e da presença universal 

da ciência positivista são ingredientes deste historicismo tradicional.208

Não são tocados, fruto dessas orientações, aspectos como os “c/a 

fase concorrencial do capitalismo", do mesmo modo que não relevados “problemas 

críticos do conhecimento histórico”, ordenando-se perspectiva "linear, estática e 

conservadora" 209 “Forja-se, assim, um conhecimento histórico elitista calcado na 

construção mítica da ‘neutralidade da cultura e dos intelectuais, (...) transformados 

numa espécie de instância arbitrai colocada acima dos conflitos de c/asse ”’ 210

204 HESPANHA, António M. “ A História do...” apud WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 16.
205 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 16.
206 HESPANHA, António M. “ História das Instituições”, Coimbra: Almedina, 1982, p.33, apud WOLKMER, 

Antonio C. Op. Cit., p. 16, nota 14.
207 Cf. WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 16.
208 Cf. WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 16.
209 HESPANHA, António M. A História do Direito na História Social, apud WOLKMER, Antonio C. Op. Cit.,

p. 16.
210 Idem., Op.. Cit., p. 16.
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Propugna-se, face às características dessa historiografia que passa a justificar o 

existente (legislação, discurso e saberes), incapaz de demonstrar fins úteis, 

assolada pelo descrédito e por crise de eficácia, a retomada dos sentidos das 

mudanças epistemológicas, a consideração dos crescentes conflitos sociais, a 

observação das transformações nas formas de vida contemporâneas, entre outras, 

genuínas determinantes para “renovação metodológica nos estudos históricos das 

instituições jurídicas e políticas” 2U

Consoante as lições de Hespanha, Wolkmer aponta a renovação

crítica na historiografia do direito, abrangente de suas fontes históricas, idéias e

instituições entre o final dos anos sessenta e ao longo da década de setenta212

Essa onda inovadora indica a possibilidade de sustentar também a ruptura da

compreensão narrativa do direito na sucessão aperfeiçoadora de sua base

conceituai, além da retomada da crítica quase sempre imperceptível em propostas

evolutivas cronologicamente dispostas, isso em integral sintonia com o direito de

bases normativas. A abordagem histórico-crítica deve então
“substituir os modelos teóricos, construídos de forma abstrata e 
dogmatizada, por investigações históricas engendradas na dialética da 
produção e das relações sociais concretas. Sendo assim, há de se apontar 
quais os tipos de influências do pensamento filosófico e da teoria social 
contribuíram para repensar, quer a compreensão historicista do universo

211 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 17.
212 Cf. HESPANHA, António M. A História do Direito na História Social, p. 14-15. Do mesmo autor : Nova 

História e História do Direito. In: Vértice. Coimbra, v 46, n° 470/472 (abr./jun. 1986) p 21 e segs. apud 
WOLKMER, Antonio C. Op.Cit., p. 17.



jurídico, quero desenvolvimento crítico da historíografia do Direito” 213

78

213 Desenvolvendo as lições de Hespanha, Antonio C. Wolkmer, Op. Cit., p. 17-24, vislumbra em cinco eventos 
epistemológicos os sentidos teórico-práticos direta ou indiretamente ligados à historiografia do direito. Neles “revelam-se 
inegotáveis subsídios para compor os novos referenciais metodológicos de uma hermenêutica crítica e interdisciplinar no 
estudo histórico das idéias e das instituições no campo do Direito”. (Wolkmer, A. C. Op. Cit., p.23). São indicados, nesse 
contexto, a corrente neomarxista emergente na década de sessenta, capitaneada por teóricos como G. Della Volpe e Louis 
Althusser, ocupada com a reinterpretação do marxismo de sentido gramsciano. O estraturalismo e a desconstrução do 
economicismo, assim como o revisionismo do modelo soviético fundaram as bases para um pensamento de esquerda 
renovado, inspirador dos movimentos estudantis de maio de 1968. A abrangência teórica da crítica da ideologia, da 
ciência e das instituições, assim como da divisão social do trabalho são alguns dos aportes gerados. Com a reação 
marxista britânica à filosofia analítica, até então praticada no contexto da historiografia inglesa, teóricos como Eric 
Hosbawm, Cristopher Hill e Edward Palmer Thompson passam a formular uma historiografia de cunho social. De igual 
sorte, a teoria crítica que traz em seu eixo central fundamentação neomarxista e freudiana é relevada face às consistentes 
intervenções, porquanto seu posicionamento filosófico toma o sentido histórico social como capaz de indicar caminhos 
emancipatórios, o que se dá por meio da superação dos estágios de alienação. Se o aspecto utópico reside na compreensão 
da história como devir não repressor, será a reconciliação do homem com a consciência histórica, via conscientização 
dele mesmo, uma das preocupações centrais dessa corrente crítica. “ Naturalmente, a teoria crítica revela-se como 
instrumental operante que permite a tomada de consciência dos sujeitos na história e a ruptura de sua condição de 
opressão, espoliação e marginalidade” (Wolkmer, AC. Op.Cit, p. 19) A crítica, consoante essa formulação, também 
estabelece intensa discussão com o positivismo e o neopositivismo, esclarecendo a importância de novos aspectos no 
contexto dos estudos históricos, esses presentes na realidade humana e social. O terceiro ‘evento’ reside nas proposições 
das Escola Francesa de “Annales”. Na ilustração de Wolkmer, por meio de mecanismo de divulgação específico, a 
orientação historiográfica, formada por Lucien Febvre, Marc Bloch e Femand Braudel, também chamada de Nova 
História, tomou-se expressiva por dela eclodirem tendências diferenciadas a propósito da historiografia, tais como 
história das mentalidades e história problema, ambas ocupando os espaços da história-relato. Alguns aspectos relevantes 
podem ainda ser indicados no deslocamento da ótica de análise do fato histórico, para além de concepções tidas como 
positivistas, porquanto passam a admitir incursões de outras áreas do saber. Com a superação da história em bases 
narrativas e a admissão da complexidade de estruturas explicativas isoladas, observa-se a renovação, sob o prisma das 
significações interdisciplinares das propostas dessa corrente francesa. Esquematicamente, a busca de superação do 
positivismo, a eliminação de barreiras disciplinares, ou seja, postura inversa à especialização injustificada, engendra o 
desenvolvimento de uma História Social que releve saberes como a sociologia, a lingüística, a economia, a par da 
semiologia. Compreender a história como passado, mas também como presente na medida em que essa investiga leis de 
organização e transformação sociais são, entre outras, as sínteses sumarizadas por Wolkmer. Para esse autor, o 
pensamento libertador latino americano e a linha conhecida como justiça alternativa constituem também eventos de peso. 
Entre as especificidades do pensamento de libertação, que conta com formulações como a teoria da dependência, a 
teologia da libertação, a pedagogia libertadora do oprimido e a filosofia da libertação, há que se destacar os sentidos 
políticos que radicam na contrariedade aos modelos capitalista e socialista, mediados por acontecimentos políticos que 
conscientizam-nos de nosso posicionamento marginal, explorado, dominado, daí a justificação de uma práxis capaz de se 
inserir na conformação de nova historicidade das formas jurídicas, livre das tradições e dos sentidos de controle legal 
centralizados. A reafirmação de uma alteridade que passa a contar com cidadãos livres insere nas pesquisas históricas 
novos conceitos como alteridade, libertação e justiça social. Por fim, a sedimentação mais ou menos irregular de corrente 
que propugna mudanças no contexto da legalidade reconhecida estatalmente, nos moldes de novas posturas 
interpretativas capazes de incorporar novas subjetividades e de dar vazão aos sentidos sociais da ordem jurídica, também 
conhecida como corrente alternativa do direito ou justiça alternativa traz em sí o mérito de vislumbrar no direito 
dimensão a serviço da mudança estrutural. Consoante os desenvolvimentos de magistrados comprometidos 
institucionalmente com mudanças, bem como os de teóricos que concebem a instrumentalização do direito como espaço 
de luta, demonstra-se repudio à apoliticidade e à neutralidade dos agentes e instâncias jurisdicionais, a busca da 
democratização e do pluralismo, bem como a apreensão da metodologia histórico-dialética, atenção à legitimidade dos 
pleitos das minorias e a perseguição da justiça social, essa concepção alternativa expõe todo o formalismo presente na 
ordem jurídica oficial positiva, além da reprodução de suas formas legais e políticas. Nesse sentido, à luz dos conteúdos 
desses eventos, além de provocante ruptura com a historiografia tradicional e da sintonização entre história e realidade, 
história do direito e realidade social, tendências conservadoras como a idéia de fim da história e o caso dos sujeito 
histórico, bem como o surgimento dos sujeitos coletivos constitui marco para a “legitimação de nova historicidade 
normativa”. Cf. WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 17-24.
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Não apenas a consideração de princípios ou mesmo de institutos e 

conceitos afetos ao plano formal do direito estão no relevo dado por Wolkmer ao 

delinear os pressupostos da modernidade jurídica de orientação burguesa. Sob o 

prisma de análise histórico-crítica proposta e fundamentada, conquanto se constate 

a pertinência entre bases político-econômico-conceituais assentadas e embutidas 

nas figuras jurídicas, dentre elas alguns princípios, o que faz ressaltar a idéia de 

certeza e objetividade como informativos das relações sociais a partir daí, é a 

admissão de interações entre idéias e instituições jurídicas, que podem melhor 

equacionar a complexa especificidade engendrada pela burguesia, pelo capitalismo, 

por interesses liberal-individualistas. É claro que além disso, há que se considerar a 

centralização da estrutura estatal.214 Assim, se consoante já alertara Grau, “é certo 

que ‘sentidos admitidos e consentidos pelo todo social como convenientes à 

convivência social’ são princípios, ’215 trata-se agora de vislumbrá-los na 

conformação da juridicidade moderna. Há que se observar, portanto, consoante 

destaca Wolkmer,
“como essas diferentes estruturas causais (econômico e políticas) 
compatibilizaram-se na constituição teórica e instrumental do moderno 
paradigma jurídico, marcado por determinadas características (geral, 
abstrato, coerciveI e impessoal) principais institutos (propriedade privada, 
liberdade para contratar e autonomia da vontade, direitos subjetivos) e 
cosmovisões jusfilosóficas hegemônicas (jusnaturalismo e positivismo 
jurídico)’’. 216

No contexto de profundas transformações, nova cosmovisão 

emerge com a modernidade, refletindo os sentimentos e anseios, assim como os 

interesses de camadas sociais que assumem posição de destaque no cenário 

político e econômico. Há nisso a reprodução, no plano das idéias, e a 

materialização, no plano da juridicidade, de ‘princípios norteadores da concepção 

político social liberal-individualista’, caracterizáveis “com o advento do sistema

214 Cf. WOLKMER, Antonio C. “História do Direito no Brasil". Rio de Janeiro: Forense, 1998, 2a edição, p. 24.
215 GRAU, Eros R. “O direito posto e o direito pressuposto”, São Paulo: Malheiros editores, 1996, p.59.
216 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 24.
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comercial capitalista e com a organização social da burguesia individualista”. 217 No

juízo de Wolkmer,
“o liberal-individualismo consiste mesmo em ‘princípio fundamental’, que 
embora afeto e favorável à classe social ascendente, capilarízou-se na 
sociedade, justificando complexa reordenação de sua organização e, ao 
enaltecer o homem como ‘ser autônomo de escolhas econômicas, políticas 
e racionais’, faz do ser individual um ‘valor absoluto’” 218

Os reflexos dessa absolutização se operam na ordem jurídica por 

meio da instrumentalização de suas figuras essenciais. Essa ordem passa a ser 

concebida como “estatuto de uma sociedade que proclama a vontade individual, 

priorizando formalmente a liberdade e a igualdade de seus atores sociais"2'9 Essa 

nova conformação é de imediato sentida relativamente à ordem jurídica anterior, que 

se não priorizava a idéia de igualdade, contudo não falseava a verdadeira estrutura 

social220

O ocultamento das diferenças na nova ordem jurídica que se 

consolidava não apenas aos poucos se constituiu por meio da legalidade abstrata, 

geral e impessoal, e o que fora já obtido em fins da Idade Média, “com o crescimento 

e a influência dos mercadores que, gradativamente, vão lutando contra a velha 

estrutura feudaf’ 22' Ele passa a contar, agora, inclusive, com a reinterpretação das 

fontes históricas, enfatizando-se, nesse contexto, as idéias de propriedade e 

contrato.222

Uma vez mais o direito romano parece ter tido papel de destaque 

quanto à base material desse nova ordem.
“(...) o direito romano, toma-se, de fato, problema histórico para uma 
historiografia cujo horizonte não é constituído unicamente pela realidade 
do mundo antigo, mas inclui a idade média e a idade moderna. A recolha 
legislativa de Justiniano encontrou caminho para a Itália, apenas poucos

217 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 24.
218 Idem., Op. Cit., p.25.
219 Idem., Op. Cit., p. 25.
220 Cf. DE LA TORRE RANGEL, Jesus Antonio. El Derecho como Arma de Liberación em América Latina,. 

México: Centro de Estúdios Ecuménicos, 1984, p.40. apud WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 25.
221 DE LA TORRE RANGEL, Jesus Antonio. Op.Cit., p.40-41., apud WOLKMER, Antonio C. “História p.

25.
222 Cf. DE LA TORRE RANGEL, Jesus Antonio. Op. Cit.,p.41. apud WOLKMER, Antonio C. “História ...” p.

26. Esse autor indica para maior aprofundamento dessas idéias de Michael E. Tigar e Madeleine R. Levy , tal 
como dispostas em O Direito e a Ascenção do Capitalismo, Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
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anos depois de sue emanação; mas nem todas as suas partes tiveram 
igual destino. 0 Digesto caiu no esquecimento, e a sua descoberta em 
Bolonha, por volta de 1100, pareceu o início de uma nova época. Do 
século XII ao século XVI e depois, quase todos os países da Europa 
central e ocidental assumiram o direito justinianeu como direito vigente: A 
França, a Espanha, Portugal; a partir do século XV, e em certa medida 
mesmo antes, a Alemanha, a Áustria, a Polônia, a Hungria, os Países 
Baixos e a Escócia. Como ‘direito comum’ -  um direito universal, 
complementar e supletivo relativamente aos sistemas locais individuais -  o 
direito Justiniano manteve eficácia duradoura. O seu sucesso não se liga a 
dissolução da Idade Média; mas não fica alheio nem mesmo aos grandes 
empreendimentos codificatórios que se realizam ou projetam entre o 
século XVIII e XIX, e nos quais se manifestam os conflitos de um mundo 
dividido entre os antigos privilégios feudais e os novos valores da 
segurança e da liberdade do comércio e da igualdade formal". 223

Acrescente-se à retomada das formas antigas no contexto da 

cientifização a superação do jusnaturalismo teológico e sua assimilação pelas 

universidades. O cultivo da idéia de lei natural, fruto da razão, inintimidável e 

representativa da condição humana enceta discussão a propósito de direitos 

naturais subjetivos, alcançando na burguesia sua plena incorporação e, na 

Revolução Francesa, sua eclosão.224

O espaço aberto pelas concepções jusnaturalistas alicerçam a 

existência de direito privado e a instituição de direito público, “com a efetividade para 

tornar ‘reais os direitos naturais do homem e garantir as liberdades da pessoa 

humana” 225 “A partir do século XVIII, a doutrina passa a priorizar não mais o saber 

legal oficializado pelas universidades, mas o peso soberano da vontade do 

legislador1’.226

É importante destacar na análise empreendida por Wolkmer, 

desenvolvida nessa altura com o auxílio de De La Torre Rangel, que o direito natural 

racional foi decisivo para a formação de concepções que amoldaram o modelo de 

direito ao ideário liberal-individualista. A igualdade e a subjetividade de direitos, a 

codificação (expressão escrita de racionalidade jurídica), bem como a instituição de

223 BRETONE, Mário. “História do Direito Romano”, Lisboa: Editorial Estampa, 1990, p. 22, s/d.
224 Cf. DE LA TORRE RANGEL, Jesus Antonio. Op. Cit., p..42., apud WOLKMER, Antonio C. “História ...”

p. 26.
225 DE LA TORRE RANGEL, Jesus Antonio. Op. Cit., p.43., apud WOLKMER. Antonio C. “História..d p. 26.
226 Idem., apud WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 26.
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direito público paralelo ao privado como meio de garantia dos direitos subjetivos e

da igualdade formal determinaram a existência de
“mancos teóricos e operacionais que caracterizam o direito moderno como 
estatal, centralizado, escrito, previsível (segurança e certeza jurídicas) e 
normativo. Sua estrutura técnico-formal é constituída por um complexo de 
normas de teor geral, abstrato, coercíveie impessoal” 227

Nos princípios do direito assim delineado podem ser vislumbrados

os sentidos das mais importantes mudanças sociais que se solidificaram fruto do

modelo de sociedade liberal-burguesa. O princípio da generalidade implica na regra

jurídica como preceito de ordem abrangente, obrigando indistintamente pessoas que

estejam em igual situação jurídica. A lei é para todos e não apenas para algumas

pessoas. Por outro lado, a norma de Direito é abstrata (princípio da abstratividade)

porque objetiva alcançar maior número possível de ações e acontecimentos. A

disposição legal é indeterminada, pois o legislador não pode produzir leis e códigos

completos e acabados, não tem condições de prever todos os casos concretos

frente às contínuas mudanças da vida social. Por sua vez, a coercibilidade é a

possibilidade do uso da coação psicológica e material garantida pelo poder político

estatal. Trata-se do estado permanente da força ou coação, acionado pelo aparato

estatal para constranger ou induzir à obediência de condutas a serviço das

instituições em geral. Por último, o princípio da impessoalidade refere-se à situação

de ‘neutralidade’ diante da particularidade individual, pois a aplicação da norma tem

a pretensão de estender-se a quantidade indefinida de pessoas, de modo aleatório e

não particularizado.228 Mas certamente, na esteira de Wolkmer,
“tais princípios de abstração, generalidade e impessoalidade têm no 
modelo liberal-individualista ‘um significado ideológico, o de ocultar a 
desigualdade real dos agentes econômicos, para desse modo se conseguir

229a aparência de uma igualdade formal, a igualdade perante a lei’”.

Nessa conformação da juridicidade notabilizaram-se também 

procedimentos e métodos restritivos a propósito de como pode ela responder à 

conflituosidade das relações sociais. Esse estatuto jurídico dogmático projeta 

implicações no plano dos saberes, o que

227 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit. p. 27.
228 Cf. WOLKMER, Antonio C. Op. Cit. p. 27.
229 FIGUEIRA, Eliseu. Renovação do Sistema de Direito Privado, Lisboa: Caminho, 1989, p. 50-52., apud 

WOLKMER, Antonio C.Op.Cit., p. 27.
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“leva justamente o ensino a um comentário exegético de certos temas e 
dispositivos legais. Mas ao lado disso, surge aquilo que alguns chamaram 
de função criptonormativa da dogmática jurídica (Ferraz Jr.). Dizendo 
proceder a uma descrição ou análise do ordenamento, os juristas fazem a 
sua construção propriamente dita, lançando mais luzes sobre 
determinados imperativos, normas e princípios. Procedendo desta 
maneira, sob um discurso legalista no fundo estão legitimando o 
voluntarismo, que tende naturalmente, a ser, numa sociedade capitalista, o 
voluntarismo do capital. E sendo exercido numa sociedade 
economicamente liberal, tende a ser um voluntarismo liberal” 230

Mercê dessas idéias, Lima Lopes esclarece as especificidades do

liberalismo brasileiro, bem equacionado em formas jurídicas. A cristalização desse

ideário, ou mesmo de seus princípios, fundiu-se no plano econômico-social e

político, sendo determinante e influente para a formação de perfil normativo

compatível com essa ordem de concepções. Nesse sentido:
“É preciso esclarecer que o liberalismo, no Brasil, nada tem a ver com o 
liberalismo norte-americano, por exemplo: ali, liberal é o defensor das 
liberdades civis e públicas, dos direitos humanos, sociais e civis. Aqui, o 
liberalismo tende a confundir-se exclusivamente com o liberalismo 
econômico, o laissez-faire, ou, num clima de profundas desigualdades,

231num salve-se quem puder”

A solidificação deste modelo jurídico e de suas características 

formais, leva Lima Lopes a destacar tomando como exemplo o caso brasileiro, “o 

dilema do jurista letrado num país pobre". De modo invariável,
“(...) sua perspectiva se consolida num cenário intelectual de idealismo: por 
formação e método, por isolamento social ou cultural, quando assaltados 
pela realidade brasileira, proporão soluções e tenderão a confundir a 
eficácia do direito com a imposição de medidas repressivas. Em outros 
casos, tenderão a acreditar na mudança social por decreto. Oliveira 
Vianna, na primeira metade do século XX, denunciará o idealismo desta 
formação e chamará a atenção para a distância entre o país legai e o país 
real (...), entre os sonhos de ordem dos juristas (...) e seus efeitos

232conservadores e reacionários

Nesse universo em que a assimetria das condições 

materiais/existenciais choca-se com o modelo econômico e político, se dá a 

constituição das idéias mestras da moderna juridicidade de base legal-positiva, 

sendo nela estabelecido que o

230 LIMA LOPES, José Reinaldo de. “O Direito na História” - Lições Introdutórias, São Paulo: Max Limonad, 
Ia edição, 2000, p. 227-228.

231 Idem., Op. Cit., p. 228.
232 LIMA LOPES, José Reinaldo de. Op. Cit., p. 226.
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“controle do ‘legislador”’, bem como a dinâmica do direito “dá-se pelo 
procedimento decisório formalizado: votações, eleições, impugnações às 
decisões, definição de procedimentos e conteúdos mínimos indispensáveis 
(cláusulas pétreas, quórum qualificado para alteração constitucional, etc.), 
hierarquização de fontes, distinção entre poder constituinte originário e 
derivado, etc. São todos mecanismos procedimentais que limitam o 
exercício arbitrário do poder, mas nenhum deles procede diretamente de
uma noção de justiça. São fruto da idéia de convenção (contratualismo) ou
de conveniência (utilitarismo). A vontade geral, tão complexa e tão objetiva 
no célebre tratamento dado a ela por Rousseau, é o mais das vezes 
confundida com a vontade da maioria, de tal modo que na cultura mais 
comum, da qual participa a grande massa dos operadores jurídicos, 
democracia e decisão majoritária são sinônimos. Assim, vontade da 
maioria torna-se o fundamento da legalidade e por isso mesmo aceita e 
legitimada.’233

Paralelamente à legalidade, o contrato e a propriedade como 

principais institutos e às categorias nucleares sujeito de direito e direitos subjetivos,

a análise de Wolkmer desmistifica os ‘princípios-fins’ do direito moderno, assim

compreendidos a segurança e a certeza jurídicas. Ambos são concebidos como 

essenciais à vida moderna e, comumente, são pressupostos como cústodes da 

realização da justiça, essa, idéia afeta às garantias individuais, aos bens e aos 

direitos declaradamente reconhecidos, sendo a alteração desse estado jurídico de 

coisas vedada "senão por procedimentos regulares previstos na legislação” 234 

Abstraídas diferenciações conceituais e assumindo posições antiformalistas, “que 

encaram tais princípios como verdadeiros fins do Direito e que jamais obstaculizam o 

progresso do direito, juristas como Elias Diaz’235 argumentam que a mera certeza 

normativa não é suficiente para demonstrar as exigências contidas no valor 

segurança. A segurança não pode identificar-se exclusivamente com a idéia de uma 

ordem jurídica existente e com o consequente saber público do que está proibido e 

permitido.
“Na verdade, para Elias Díaz, o Direito não se esgota na sua função de 
proporcionar segurança, como sinônimo de ordem, pois isto seria 
insuficiente, oferecendo uma idéia superficial de seu conceito. É 
necessário, além de um sistema de seguridade-legalidade, um sistema de 
seguridade-legitimidade, ou seja, segurança não como fato mas como

233 Idem., Op.Cit., p. 227.
234 MONREAL, Eduardo Novoa. O Direito como Obstáculo à Transformação Social. Porto Alegre: Sérgio 

Fabris, 1988, p.143, apud WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 31.
235 DÍAZ, Elias. Sociologia y Filosofia del derecho. Madrid: Taurus, 19, p. 47. ,  apud WOLKMER, Antonio C. 

Op. Cit., p. 31.
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prática que implique valores considerados imprescindíveis como ‘liberdade, 
paz, igualdade e justiça’ 236
Assim, a idéia de ‘ordem normativa’ e ‘segurança fim’ deve estar 
subordinada às exigências humanas de legitimidade e não a uma 
idealização tecno-formal sem limites, o que se tem revelado numa cultura 
individual-positivista, natural impedimento da transformação e do avanço 
do Direito.’237

A importância da historicidade do direito moderno e de seus 

princípios revela-se também no pensamento denominado por Wolkmer como 

fundante. Os princípios das concepções doutrinárias hegemônicas (jusnaturalismo e 

positivismo), passaram refletir as condições sociais e econômicas da burguesia 

ascendente, na medida em que, como planos abstratos, incorporaram sem 

relutância os sentidos ideológicos que caminhavam lado a lado ao discurso de 

progresso científico e social burguês. Nesse contexto, a pedra angular do 

jusnaturalismo, que professa existência de ordem para além da positividade foi 

capaz de inspirar e resguardar ideais e direitos, contudo assumiu função ideológica 

e, assim, como
“proposição defensora de um ideal eterno e universal nada mais fez do que 
esconder seu real objetivo, ou seja, possibilitar a transposição para um 
outro tipo de relação política, social e econômica, sem revelar os 
verdadeiros atores beneficiados. Os princípios enunciados por esse 
jusnaturalismo mostraram-se extremamente falsos, ao clamarem por uma 
retórica formalista da igualdade, da liberdade e da fraternidade de todos os 
cidadãos. Por sua vez, o processo desencadeado pela Revolução 
Industrial (século XIX) e suas conseqüências na modernidade tecno- 
científica, bem como os vastos movimentos de codificação e consolidação 
sócio-política da burguesia acabaram propiciando a expressão máxima do 
racionalismo formal moderno, ou seja, o positivismo” 238

Por sua vez, no plano da cientificidade em forte expansão, o 

positivismo fez as vezes de catalisador das fontes histórico metafísicas e 

diferenciador metodológico dos saberes científicos/a-científicos, porquanto 

estabeleceu o experiencial mais difundido e mais bem assentado a propósito da 

fundamentação do direito em nossos dias.
“A concepção positivista diferencia-se da doutrina do Direito Natural, ‘ na 
medida em que rejeita toda e qualquer dimensão a priori. Descarta, assim,

236 DÍAZ, Elias. Op. cit., p.46, apud WOLKMER, Antonio C. “História Rio de Janeiro: Forense, 1988, 2a 
edição, p. 32.

237 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 31-32.
238 WOLKMER, Antonio C. Ideologia, Estado e Direito, 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1995, p.59., apud WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p. 33.
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princípios e juízos valorativos em função de uma suposta neutralidade 
axiomática, de um rigoroso experimentalismo e, ao mesmo tempo, de um 
tecnicismo formalista. 0  direito é explicado pela sua própria materialidade 
coercitiva e concreta. Toda a sua validade e imputação fundamentam-se

239na própria existência de uma organização normativa e hierarquizada’”.

É o que passaremos a vislumbrar, quanto aos seus limites, no

próximo tópico.

239 WOLKMER, Antonio C. Ideologia, Estado e Direito p. 151., apud WOLKMER, Antonio C. “História do 
Direito no BrasiF, Rio de Janeiro: Forense, 1998,2a edição, p.33.
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A estrutura racional-positiva do direito, da lei e dos princípios é 

delineada no direito moderno pelos sentidos e conteúdos de dois planos essenciais. 

O plano constitucional, bem como o da codificação, estabilizam expectativas a 

propósito de comportamentos futuros, ilustrando a possibilidade de postulação de 

direitos. No plano fundamental, as dimensões do princípio igualitarista são 

compreendidas como caminho para implementação de direitos, sendo esses 

observados no contexto da parificação entre os cidadãos, o que revela que a 

igualdade corresponde a um ideal sempre a ser atingido e não algo em si pronto e 

acabado. É de relevo que a incorporação a esse plano das projeções ideológicas do 

Estado em sua forma intervencionista, justificou, entre outras adaptações da esfera 

pública, a expansão da legislação e de princípios.

Já o contexto da codificação foi capaz de manter a disposição dos 

princípios como fontes, ou ainda como formas para interpretação/integração da 

juridicidade, conjuntamente à orientação jurisprudencial deles decorrente. Nos 

moldes indicados pela doutrina, exsurgem dessas conformações aqueles aspectos 

que mais singularmente individualizam os princípios, ou seja, o da existência deles 

em disposições expressas, capazes de lhes dar materialidade jurídica, ou ainda de 

suas dimensões implícitas, o que reclama procedimentos específicos para respectiva 

determinação.

Na observação de Magalhães, conquanto a positividade de certo 

modo resguarde a concepção normativa das figuras principais, na medida em que a 
admite e especifica, ela mesma não indica em quais é induvidosa essa 

característica. “Na prática, entretanto, o reconhecimento de uma direta aplicabilidade 

aos princípios do direito fez surgir uma espécie de descondicionaiização da decisão 

jurídica, porque o juiz vai ter a liberdade de decidir, com alto grau de
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discricionariedade, sob a base de uma programação condicional extremamente 
flexível. ”240

A idéia de coexistência, ou melhor, de coexistência pacífica, um dos

pressupostos do positivismo assegurados juridicamente, conta também com

princípios, contudo, estes contextualizam-se junto ao direito que
“se identifica com um ‘conjunto de normas impostas a uma sociedade onde 
o monopólio da coerção organizada é justo, independente da análise de 
seu conteúdo, porque permite a realização de certos fins tidos como 
desejáveis: por exemplo, a ordem’” 241

As características complexas e determinadoras da positividade, ou, 

como quer Cléve, quando faz remissão à positivação, delinearam a conformação da 

base jurídica, dispensando-lhes sentidos específicos, por meio da
“alusão à transição de ‘estado‘ ou qualidade de algo (de um objeto dado de 
conhecimento) que se modifica em sua substância. É o caso do direito, ou 
dos paradigmas de ciência, os quais passaram por um processo de 
positivação que os deslocou de estados anteriores para os atuais” 242

Essa idéia de passagem, parece bem ilustrada na análise do 

positivismo comteano desenvolvido por Giacóia Júnior, consoante as lições coligidas 

por Souza: Assim, para
(...) “o fundador da física social (...) é justamente quando o homem abre 

mão de um espírito fetichista, metafísico, evoluindo para uma ótica 
científica da percepção da realidade, que se pode falar na etapa final do 
progresso humano. Em seu curso de filosofia positiva, conforme 
observações de Osvaldo Giacóia Junior, Comte irá defender a 
necessidade de dotar o espírito humano, na especulação relativa às 
ciências sociais, de uma necessária unidade metódica, a exemplo das 
ciências naturais. O elemento que caracteriza a positividade das ciências 
naturais -  dirá Comte - distinguindo-as de seu passado teológico- 
metafísico, é que nelas a explicação dos fenômenos observados não as 
relaciona com a ação arbitrária de vontades divinas, nem com a ação de 
entidades abstratas, tais como a idéias de princípio vital. A tentativa de 
transpor estas idéias para os fatos da vida social visa, sobretudo, à 
unidade metódica do espírito humano. Ora, a unidade lógica entre as 
diversas disciplinas científicas não seria possível senão depois do advento

240 Cf. MAGALHÃES, Juliana Neuenschwander. O uso criativo dos paradoxos do Direito: A aplicação dos 
princípios gerais do direito pela Corte de Justiça européia. In: “Paradoxos da auto-observação -  Percursos 
da Teoria jurídica contemporânea”, (org.) Leonel Severo Rocha, Curitiba: JM Editora, Ia ed., 1997, p. 265.

241CLÈVE, Clémerson Merlin. “O Direito e os Direitos”- Elementos para uma Crítica do Direito 
Contemporâneo, São Paulo: Acadêmica, 1988, p.83.

242 CLÉVE, Clémerson M. Op.Cit., p.84.
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da física social, que colocará termo à situação de degenerescência da 
sociedade européia do século XIX243

Como sabemos, a extensão das linhas primordiais do positivismo ao

direito levará esse plano a ser compreendido somente segundo alguns

pressupostos, sobremodo científicos, alicerçadores dos sentidos da exatidão, da

demonstração e previsibilidade, estabelecendo série minuciosa de critérios para seu

conhecimento e manejo da juridicidade tal como assim considerada.
“ (...) quanto ao direito, já o dissemos, chamaremos de positivismo o modo 
de viver o direito e de concebê-lo (estudá-lo) identificando-o, apenas, como 
o direito positivo, ou seja, com o direito sancionado-positivado pelo estado. 
E, se não podemos confundir a positivação pela qual passa a ciência, e a 
positivação pela qual passou o direito enquanto fenômeno jurídico, não 
podemos estudá-los separadamente. As duas positividades, além de 
coincidentes historicamente, respondem à emergência de outra 
racionalidade: a racionalidade que se funda sobre a objetividade, 
impessoalidade, abstração e neutralidade, características tanto da ciência 
moderna, quanto do estado e do direito contemporâneos” 244

Entre as outras características apontadas, a objetividade do 

positivismo é a que mais contrasta com a crítica, deixando claro o desligamento que 

ele determina face à ontologia da sociedade. O processo de formação das normas, 

na medida em que passa a observar o plano da consensualidade política como 

referência (vontade geral), por extensão também se vê marcado pela 

procedimentalização técnica que constitui itinerário para essa formação. Resta 

possível, partindo das idéias de Wolkmer, compreender que a redução operada pelo 

positivismo atinge não apenas as bases de fundamentação, mas estabelece o plano 

sobre o qual o jurista manejará sua ciência:
“O positivismo jurídico, que prosperou a partir da metade do século XIX e 
acabou se impondo como principal doutrina jurídica contemporânea, 
estendendo-se em diversas áreas do Direito, constitui-se na mais vigorosa 
reação às correntes definidas como jusnaturalistas, que buscavam definir a 
origem, a essência e o fim do Direito na natureza, ou mesmo, na razão 
humana. A ideologia positivista procurou banir todas as considerações de 
teor metafísico-racionalista do Direito, reduzindo tudo à análise de 
categorias empíricas na funcionalidade de estruturas legais em vigor” 245

243 SOUZA, Luis Sérgio Fernandes de. “ O Papel da Ideologia no Preenchimento das Lacunas no Direito”, São 
Paulo: RT, 1993, p.24.

244 CLÈVE, Clémerson Merlin. Op. Cit. p. 84.
245 WOLKMER, Antonio C. “Ideologia, Estado e Direito”, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3a edição 

revista e ampliada, 2000, p. 158.
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Esse estado de coisas equaciona a realidade do direito moderno, 

que para Grau, consoante elementos colhidos em Giovanii Tarello e Franz Wiacker, 

indica que
“(...) estamos a referir um modelo de direito positivo, direito posto pelo 
Estado. Direito moderno, aqui conota o direito (positivo) produzido pelo 
chamado Estado moderno, datado da Revolução Francesa. Objeto a partir 
e em torno do qual os juristas desenvolvem uma atividade técnica -  e não 
política -  seu requisito único de validade repousa na representação 
popular (expressão da volonté génerale) associada à maioria legislativa. 
Os pressupostos que fundamentam a sua legitimidade encontram-se na 
separação e na vinculação do juiz à lei” 246

Falar então em direito no contexto da modernidade é invocar a

modernidade científica a par da política, ambas constitutivas do direito. Ocorre que a

base positiva não cinge sua manifestação à estruturação do direito enquanto norma.

Ele estabelece a dimensão do direito em sí, enquanto concepção e saber, enquanto

panorama compreensivo e plano que fornece o estatuto normativo para

interpretação. O positivismo ligado ao direito, para Cléve, ocupa portanto espaços de

uma realidade à parte, pois induvidosamente,
“Falássemos do imaginário enquanto corpo sistemático, lógico e coerente 
de representações da experiência imediata, então estaríamos criando as 
bases para a compreensão do direito enquanto universo de positividade. 
Ou seja, como discurso abstrato, universal, uno e uniforme que prescreve 
deveres, estabelece obrigações, confirma valores, obriga ou faculta, 
proíbe, cria sujeitos e pessoas, disciplina relações e atividades, atomiza os 
conflitos, de tal maneira que sua coerência interna favoreça uma 
explicação da sociedade que oculte os seus fracionamentos reais e os 
seus conflitos, não apenas individuais (entre sujeitos dados de direito), 
mas de classe”. 247

O positivismo cumpre a tarefa de dispensar à ótica da realidade as 

suas características. Essa realidade é vislumbrada consoante a base de sua suposta 

cientificidade, de suas estruturas, que buscam ordenar e coordenar as relações 

sociais. Sua racionalidade está disposta num plano que se pretende 

desideologizado, ou melhor, estruturado conceitualmente, o que se traduz por meio 

da interação dos elementos componentes do direito tomado como ciência. Nesse 

universo é que,

246 GRAU, Eros R. apud., FREITAS, Juarez. “ A Interpretação Sistemática do Direito”, São Paulo: Malheiros, 2a 
edição revista e ampliada, p. 12.

247 CLÉVE, Clémerson Merlin, Op. Cit., p. 84.
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“Os princípios do direito, são pois antes de mais nada princípios ou 
grandes orientações da ordem positiva, que percorrem e vivificam, e que 
têm assim a potencialidade de conduzira novas soluções. Porque a ordem 
jurídica não é amontoado casual de elementos, é iluminada por grandes 
coordenadas que lhe dão travejamento básico. Quando componente da lei, 
merecem o mesmo respeito e obrigatoriedade da própria lei” 248

É nesse sentido que a positividade do direito, consoante suas

orientações mais estritas tomam a lei e suas projeções como componentes da sua

base estrutural. Princípios equacionam não só seu alicerce, como ocupam,

consoante alguns sentidos e parâmetros, à exemplo da legislação, a expressão

compreensiva exterior da juridicidade assim instituída, no mais das vezes colhidos

junto à realidade social, como indicativos de um mundo real. Contudo, as lições de

Perlingieri focalizam o redimensionamento que a compreensão do direito e de seus

princípios deve tomar, porquanto ela
“não pode prescindir da análise da sociedade na sua historicidade local e 
universal, de maneira a permitir a individualização do papel e do 
significado da juridicidade na unidade e na complexidade do fenômeno 
social. O Direito é ciência social que precisa de cada vez mais maiores 
aberturas; necessariamente sensível a qualquer modificação da realidade 
entendida na sua mais ampla acepção. Ele tem como ponto de referência 
o homem na sua evolução psicofisica, ‘existencial ‘ que se torna história na 
sua relação com outros homens. A complexidade da vida social implica 
que a determinação da relevância e do significado da existência deve ser 
efetuada como existência no âmbito social, ou seja, como 'coexistência249

“(...) o conjunto de princípios e de regras destinado a ordenar a 
coexistência constitui o aspecto normativo do fenômeno social: as regras e 
princípios interdependentes e essenciais, elementos de um conjunto 
unitário e hierarquicamente predisposto, que pode ser definido, pela sua 
função, como ‘ordenamento’ (jurídico), e, pela sua natureza de 
componente da estrutura social, como estrutura normativa’. A 
transformação da realidade social em qualquer de seus aspectos (diversos 
daquele) aspecto normativo em sentido estrito, significa a transformação 
da realidade normativa e vice-versa. A afirmação, ao contrário, da 
autonomia da ciência jurídica e as conseqüentes tentativas de definir a 
chamada ‘realidade jurídica’ como alguma coisa que possa viver 
separadamente da realidade social, econômica ou política é herança que 
ainda pesa muito sobre os juristas e sobre o do Direito (sic). Isso levou à 
criação de uma cultura formalista, matriz de uma ‘teoria geral do direito’ 
sem (explicitar) ‘infiltrações’ de caráter político, econômico, sociológico: 
como se o direito fosse imutável, eterno, a-histórico, insensível a qualquer 
ideologia.

248 ASCENÇÃO, José de Oliveira. “O Direito -  Introdução e Teoria Geral’ -  Uma Perspectiva Luso-brasileira, 
Rio de Janeiro: Renovar, Ia edição brasileira, 1994, p.333.

249 PERLINGIERI, Pietro. “Perfis do Direito Civil” -  Introdução ao Direito Civil Constitucional’, tradução de 
Maria Cristina de Cicco, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 3a edição revista e ampliada, p.l
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Estabelecida, ao contrário, a recíproca influência entre os aspectos sociais, 
econômicos, políticos e aqueles normativo jurídicos, a transformação de 
um aspecto econômico, político, ético, incide -  às vezes profundamente -

pc/)
sobre a ordem normativa e vice-versa”

Assimétrica à positivação, que na ótica de Perlingieri não deveria 

sacrificar os sentidos e as influências caracterizadamente sociais como pressuposto 

de comunicação entre as normas e as esferas não normativas, a consolidação da 

idéia de sistema alicerça, por sua vez, a coerência das disposições legais e 

principiais, refletindo em medida maior ou menor os limites da experiência positiva 

conceituai. Para Borges, essa limitação se opera fruto das características gerais do 

positivismo e dos sentidos incrementados por essa corrente de fundamentação junto 

ao plano normativo, algo que bem expressa o que buscamos demonstrar, ou seja, 

que os limites da positividade são paradoxais no tocante à indicação do real, por sua 

vez incisivos naquilo que concerne à integralização dessa mesma realidade, 

porquanto:
"As normas jurídicas fixam a verdade concreta e material do 
relacionamento social, servindo de balizamento, de parâmetro, para os 
atos individuais. A verdade do código e a verdade do mundo real na óptica 
do jurídico. A verdade, ou a realidade do mundo social, é dimensionada 
através do enfoque jurídico’251.

Para Vital Moreira, nos moldes indicados por Borges, essa realidade

se manifesta no bojo da consolidação de interesses burgueses, logo, a expressão

mais clara da realidade ao tempo da conformação das linhas mestras (princípios e

normas do direito moderno),252 como já explorado, tomaram de panorama social

determinado os contornos que plasmaram-se em regras.
“Atrás do modelo, porém, desenha-se a realidade que aquele não 
conseguia modelar. Não era efetivamente a ordem jurídica geral da 
sociedade civil que fornecia os quadros à economia; era, pelo contrário, a 
ordem jurídica da economia que se ascendia a toda sociedade civil. A 
ordem jurídica da sociedade civil era a ordem jurídica burguesa, 
correspondia ao modelo da sociedade civil burguesa, que pressupunha a 
identificação da sociedade econômica burguesa com toda a nação. Do 
mesmo modo, a ordem jurídica privada pressupunha a identificação da

250 PERLINGIERI, Pietro. Op Cit., p. 2.
251 BORGES, Wilson Hilário. “Historicidade e Materialidade dos Ordenamentos Jurídicos”, São Paulo: 

Biblioteca Edusp de Direito n° 1: editora ícone, 1993, p. 150.
252 Cf. BORGES, Wilson H. Op.Cit., p.151.
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ordem jurídica das relações econômicas burguesas com toda ordem 
jurídica”. 253

Os intensos relacionamentos que disso resultam, - entre ordem 

jurídica e contexto social no qual e para o qual ela existe, sendo dela mesmo certa 

medida para materialização de normas, a certa altura encontram fixidez de limites 

não apenas de interpretação, mas de questionamento do objeto determinado 

(norma) o que por sua vez é alçado à estatura de dogma. A norma no contexto do 

ordenamento passa a estar dotada de rigidez protetora, de limites e princípios, 

admitindo mesmo certa plasticidade para, diante de casos concretos informar a 

atividade de interpretação, bem como fornecer soluções para problemas que não se 

encontrariam coerentes11 com o sentido dado pelo que é real na sociedade” 254

Para Borges, “dogmatização do mundo social, ou visão dogmatizada 

da realidade, tem implicações marcantes no entendimento do direito e em sua 

aplicabilidade (...)” 255 Além das disposições ou pressupostos elementares para a 

vida em sociedade, que observam certa delimitação jurídica e se instituem em 

princípios objetivados no quadro geral organizado pelo direito, os conceitos e 

institutos básicos, tal como dogmatizados, também passam a reclamar a dinâmica 

entre o fato ocorrido na sociedade e a norma preestabelecida, daí não ser em sí 

suficiente a dogmaticidade como critério bastante para determinação da exatidão 

dessas figuras. Nessa altura, Borges também se preocupa com a dinâmica entre fato 

e sua apreciação pelo direito.256

Esse contexto fixador e balizador da interpretação de 

comportamentos releva na hierarquia normativa o que foi estabelecido 

constitucionalmente, nela também se caracterizando a limitação conceituai, sem 

contudo poder ser desconsiderada a impregnação das normas constitucionais por 

conceitos políticos, pois esses definem e instituem o rumos do ordenamento. Há 

nisso toda a abrangência da esfera constitucional, a abstração de seus preceitos

253 MOREIRA, Vital. “A Ordem Jurídica do Capitalismo”, Coimbra: Centelha, 1978, p.77-78, apud BORGES, 
Wilson H. Op. Cit., p. 151.

254 BORGES, Wilson H. Op. Cit. p. 151.
255 Idem., Op. Cit., p. 152.
256 Cf. BORGES, Wilson, H. Op. Cit., p. 152.
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que autorizam a fixação dos limites possíveis de atuação política como limitadores 

de princípios aptos a nortear compreensões básicas a propósito dos mais 

significativos e também básicos elementos da organização da vida humana em 

sociedade. Estado de direito, propriedade, funções dos poderes republicanos podem 

ser expressos, entre outros, como princípios que delimitam a vida político-jurídica de 

um povo determinado257

Conquanto o estabelecimento de princípios políticos possam

demonstrar sua abrangência nos significados de algumas regras jurídicas, para

outras, esse significado se vê mais restrito. Importante é enfatizar que os princípios

mais abrangentes, face ao processo de dogmatização e como conseqüência da

realidade desse processo, assumem os sentidos da interpretação dogmatizada, isso

em razão do enfoque jurídico atribuído à essa realidade.258 Para Borges:
“Como resultado desse artifício de transformação do abrangente sentido 
dos questionamentos dos conceitos, que são frutos da experiência 
complexificada pela variedade de situações e interveniências dos 
fenômenos relativos a essa vivenciação, o direito, em sua positividade, 
reduz toda essa complexidade geral a uma complexidade jurídica. Essa 
‘subsunção1 do genérico sentido dos conceitos fundamentais do 
entendimento da realidade assume uma materialidade jurídica, na medida 
em que é a partir desse enfoque propriamente jurídico, ou tornado jurídico,

p c g
que o mundo social será entendido e encaminhado

Nessa ordem de idéias o positivismo estabeleceu o processo 

diagramador não só da juridicidade, mas também da realidade. O formalismo 

expresso no dogma do uno universo iure, - caracterizador da idéia de totalidade 

busca abranger a realidade social, e como em sí é ele também princípio, passa a 

representar e consubstanciar pressuposto lógico relativamente ao qual os demais 

devem se coadunar:
"o princípio da plenitude vem a ser a expressão mais notável da 
racionalidade objetiva do direito como ordenamento; por ele, a ideologia 
estabeleceu a imagem de que o sistema jurídico é pleno porque é uma 
totalidade que se manifesta nas proposições jurídicas, coerentes e em 
conexão perfeita; as lacunas são apenas aparentes e podem ser 
colmatadas pelas técnicas de integração, (analogia, princípios gerais de 
direito e recurso ao costume), prescindindo da criação de novas normas; 
as normas são concebidas numa hierarquia, no sentido de que as

257 Cf. BORGES, Wilson, H. Op. Cit., p. 153.
258 Cf. BORGES, Wilson, H. Op. Cit., p. 153.
259 BORGES, Wilson H. Op. Cit., p. 154.
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superiores têm maior amplitude que as inferiores, as quais são
analiticamente contidas naquelas.’260

Os desenvolvimentos doutrinários sobre os princípios não 

conseguem romper assim com a adesão à legalidade e formalismo como 

pressupostos de operacionalidade e concreção. Invariavelmente, são as formulações 

de alguma variante moderna da normatividade seu pano de fundo. O 

desvendamento crítico dessa experiência legal-positiva, todavia, impede o 

isolamento dos debates a respeito de fundamentação do direito. Com o 

desenvolvimento mais elementar de seus contornos, toma-se o materialismo como 

etapa acentuadamente voltada para a evidenciação não objetiva, tampouco formal, 

indicando o sacrifício da realidade e o retardamento na observação das 

transformações da sociedade. Voltada para a realização da juridicidade sob o prisma 

das mutações sociais e daquilo que nesse campo opera como parâmetro de boa 

convivência, o que se valoriza é a práxis, na hipótese a práxis jurídica orientada pela 

conscientização dos agentes a respeito dos significados histórico-sociais e políticos 

do direito. Isso resgata a concepção de preservação do dever-ser como delimitador 

de espaços genuinamente comprometidos com o homem.

A oposição entre a configuração do direito que parte de princípios 

radicados em seu plano ideal e aqueles que podem ser forjados no bojo de 

juridicidade mediada propõe a reflexão partindo da estrutura interna do direito 

positivo, para além das suas limitações formais. A dialética da participação que 

pressupõe o intérprete e como partícipe da realidade social conecta sua atividade à 

capacidade para reconstrução da ordem social e conceituai, pois tem como obsoleta 

a simples atividade descritiva do real. Como anota Coelho: “A ciência da sociedade 

deve ser então encarada como teorização prospectiva, um estrato comprometido 

com a realidade social e vocacionado para sua transformação, no sentido de 
construção de nova ordem social’’ 261 Nisso vai a invocada a undécima tese de Marx 

sobre Feuerbach, propugnando-se que dita modificação exige engajamento teórico e

260 COELHO, Luiz F. Op. Cit. p.. 322-323.
261 COELHO, Luiz F. Op. Cit. p.52.
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prático do cientista, o que se dá por meio da sua inserção consciente em seu meio 

social, sua participação.262

Contraposta à crítica, a positivação absorveu os princípios como de 

resto os demais institutos que determinam o raciocínio jurídico, reduzindo-os a 

categorias, essas constitutivas do real social, nos moldes em que o direito 

ocidental moderno já se caracterizara simetricamente à expansão legislativa.263

Essa linha de reflexões pode ser brevemente ilustrada por meio de

exame do princípio da igualdade em sua evolução construtiva. Observada a

configuração e origem no plano de significativas modificações políticas, sua feição

positiva em muito o diferencia. Como primado jurídico, nos moldes em que foi

edificado pelo direito público francês e sedimentado nas constituições, ele

corresponde a “fonte inesgotável de argumentos para o ideário igualitarista, que

após a segunda metade do século XIX incendeia a história do pensamento político-

econômico, espalhando até nossos dias suas centelhas cada vez mais acesas.”264 A

limitação histórica desse princípio já o ilustra como preconizador de um pouco mais

apenas que a destruição dos privilégios pessoais na França. Assim, seus aspectos

operacionais demonstram que:
“A demanda por uma igualdade real entre os homens é aspecto de base 
fática e mesmo de toda sorte de discriminações realizadas pelo legislador 
no sentido de dispensar igualdade de condições subjetivas perante o 
direito não pode minimizar ‘o desejo de igualdade real, isto é, de igualdade 
de fato entre os homens no meio social 265

262 Consoante a undécima tese de Feuerbach: “Os filósofos, têm apenas interpretado o mundo de maneiras 
diferentes, a questão é transformá-lo ”.

263 Para René David, a existência de certos “princípios gerais”, como característica comum aos direitos da 
família romano-germânica localiza-se na colaboração de juristas quando da elaboração desse mesmo direito e 
não apenas quando de sua aplicação. Esses princípios manifestam-se no instante de utilização do direito. 
Tidos como fórmulas gerais, ou interiorizados nas normas, mercê da experiência positivista, ou ainda 
compreendidos como espécie de delegação de poderes do legislador, esses princípios podem ser ainda 
preceitos de uma ordem moral. Para René David, textualmente:“0  recurso a estes princípios e a utilização 
que deles se faz são difíceis de serem explicados pelos teóricos do positivismo legislativo; põem em 
evidência a subordinação do direito aos imperativos da justiça, tal como concebida numa época e num 
momento determinados, o caráter de direito dos juristas e não unicamente de sistemas de normas legislativas, 
que pertencem aos direitos da família romano-gemânica.” Nesse sentido: DAVID, René. "Os Grandes 
Sistemas do Direito Contemporâneo”, Tradução de Hermínio A.Carvalho, São Paulo: Martins Fontes, 2a 
edição, 1992, p. 135-139.

264 CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. “O Princípio da Isonomia e a Igualdade da Mulher no Direito
ConstitucionaF, Rio de Janeiro: Editora Forense, Ia edição, 1983, p.35.

265 Idem., Op. Cit. p.36.
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Para Carlos Roberto de Siqueira Castro, no contexto da regra

igualitária, conquanto tenha se observado a
‘‘explosão de liberdade vivida pela sociedade política na virada do século 
XVIII, sua noção nasceu individualista, ao invés de coletivista, nada 
aduzindo, por isso, no tocante à distribuição de riqueza e dos meios de 
sobrevivência no organismo social. Bastava que a lei fosse igual para 
todos, ou igual para os iguais, sem adoção dos privilégios vigorantes no 
ancien régime, para que ficasse satisfeito o cânone da igualdade jurídica, 
cuja função, destarte, não era outra se não a de permitir que a liberdade 
capitalista pudesse operar como força motriz no desenvolvimento sócio- 
econômico, dando a cada um o que é seu, por direito de herança ou 
conquista. Essa visão nitidamente individualista e liberal da regra 
isonômica fez com que o direito constitucional moderno, mormente no 
século XIX, embutisse a idéia da igualdade no ideal prevalente da 
liberdade, de maneira a exigir do Estado uma atitude de omissão ou 
parcimônia na regulamentação da economia, que deveria organizar-se de 
acordo com a lei natural do laissez faire, laisser passer. Daí por que, a 
esse tempo, não se impuseram à entidade estatal ações positivas e de 
conteúdo concreto com vistas à correção das desigualdades existentes no 
meio social, o que somente viria a ocorrer nas constituições socialistas e 
em algumas neoliberais, no século XX, a exemplo da mexicana, de 1917, 
da alemã, de Weimar, de 1919, da soviética, de 1923, e da italiana, de 
1947,(...)”.

Nesse sentido é que André Hauriou, tal como invocado por Castro, 

historicamente destacara que
“o ideal de igualdade que se conseguiu concretizar no desfecho da 
revolução vitoriosa foi tão apenas o da isonomia formal e jurídica, portanto 
sem substância concreta, consistente na simples abolição dos privilégios 
atribuídos à nobreza e ao clero, de maneira a operar-se a transformação 
de uma sociedade juridicamente hierarquizada para uma sociedade 
juridicamente igualitária”.266

Cabível é ainda explicitar o grau de artificialismo projetado pela 

positividade à realidade social e econômica, sedimentando assim a base material à 

qual recorre o intérprete a fim de dar solução aos conflitos observados no contexto 

social. Nas dimensões dessa formalização, “A igualdade formal é a idéia da 

razão que se exprime no direito, a desigualdade material é uma condição de fato, 

que é determinada por outras condições de fato que podem ser negadas, istoé,

266 HAURIOU, André. Droit Constitutionnel et Intitutions Politiques, Ed. Montchrestien. 1975, pâgs. 778-779, 
apud CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. Op.Cit., p.39.
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superadas.”267

A amplitude e o alcance desses primados ficam assim circunscritos

aos limites da positividade do direito, sendo importante ainda destacar a utilização

que novas formas de racionalidade jurídica levam a efeito no tocante às fontes268

Nisso despontam propostas consistentes em buscar nos princípios sentidos

descritivos, mas também de sorte a compatibilizá-los às modernas figuras do direito.

Mas, se como já visto, a historicidade da figuras indica as limitações de sua

apropriação pura e simples, já no plano da positividade,
"O entendimento e a discursividade divergente não são interrompidos, 
sendo que as questões relativas à definição dos princípios continuam a ser 
tema abrangente, sujeito a múltiplas redefinições ou variadas 
interpretações no mundo da investigação próprio de cada um dos ramos 
do conhecimento humano, nas mais variadas ciências, crenças, ou 
interpretação cultural historicamente elaborada. As questões abertas, 
representadas pelos sentidos assumidos por esses princípios e que estão 
ligados ao mundo dos homens em sua experiência imediata e criativa, têm, 
no mundo da compreensão jurídica, da positividade jurídica, como 
conseqüência uma redução instrumental significativa. A democracia não 
tem, nem pode ter, um sentido genérico, embora a ciência política o 
procure; ela é um princípio positivo, que vale para um determinado povo, já 
que assume uma função circunscrita no entendimento jurídico, que está 
expresso em normas. No mesmo sentido de redução da abrangência de 
significado e de instrumentalização dos conceitos, a liberdade não é 
aquela aberta e discutível, mas é a, ou transforma-se na, liberdade que as 
normas fixam como sendo jurídica. A liberdade, a igualdade, a paz e o 
próprio direito tornam-se, por força da dogmatização e positivação 
normativa, conceitos positivados juridicamente, e, portanto, conceitos 
reduzidos ao entendimento jurídico, que é o critério de certo ou do errado 
jurídico, e que, por força de sua obrigatoriedade, direciona os

269comportamentos nos rumos apontados pelo direito positivo

267 De Giorgi, Raffaele. Modelli giuridici deli ugualianza e delia disugualianza. IN: Disugualianza ed equitá in 
Europa, Bari: Laterza, 1993, apud MAGALHÃES, Juliana Neuenschwander. O uso criativo dos Paradoxos 
do Direito -  A aplicação dos Princípios Gerais do Direito pela Corte de Justiça EuropéiaMn: “Paradoxos da 
auto-observação -  Percursos da Teoria Jurídica Contemporânea”, Leonel Severo Rocha (org.). Curitiba: JM 
Editora, Ia edição, 1997, p. 264.

268 Consoante a síntese de Juliana Neuenschwander Magalhães, as formulações históricas tradicionais do 
pensamento problemático radicam sobretudo no período clássico do direito romano, uma vez que inexistente 
a preocupação de elaborar enunciados de caráter geral, de aplicação universal, caracterizou-se um estilo de 
racionalidade identificadora do jurista clássico, voltada para o desenvolvimento da casuística. Valendo-se dos 
ensinamentos de Karl Larenz e Guido Alpa, essa autora destaca a relevância de fonte romana clássica, qual 
seja, as Regulae Iuris, que propiciavam uma dinâmica inversa à regra que cria o direito, na medida em que 
era a aplicação do direito que instituía a regra. Nesse sentido: MAGALHÃES, Juliana Neuenschwander. O 
Uso Criativo dos Paradoxos do Direito- A aplicação dos Princípios Gerais do Direito pela Corte de Justiça 
Européia. In: “Paradoxos da Auto-Observação -  Percursos da Teoria Jurídica Contemporânea”, 
Organização de Leonel Severo Rocha, Curitiba: JM Editora, Ia edição, 1997, p. 257.

269 BORGES, Wilson H. Op. Cit., p. 154.
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Os comportamentos ditados assim pela positividade da lei assumem

código binário de sim/não e mesmo que admitida a constatação de Faria a respeito

da sedimentação, no bojo da positividade do direito, dos designados microssistemas

legais e de cadeias normativas que pudessem nos dar a sensação de abrangência

das interações sociais normatizadas, estes “se caracterizam pela extrema

multiplicidade e heterogeneidade de suas regras; pela flagrante provisoriedade e

mutabilidade de suas engrenagens normativas; pelo acolhimento de uma pluralidade

de pretensões contraditórias e, muitas vezes excludentes” 270 Os sentidos

preenchidos pela positividade expressam, mesmo diante de tais limitações, o que é

reputado direito, e para Clève, ele ainda se complementa pela
“(...) vinculação necessária direito-lei (...). O direito é o que sob dada forma 
emana do lugar legítimo que representa o exercício do monopólio da 
jurídicidade pelo estado. É a emanação do poder soberano. No entanto, se 
o estado conforma o direito através da lei, ele necessita, igualmente, de 
um órgão constituído para dizer o direito ;juris dicere. A atividade deste 
órgão será uma atividade jurísdicional”.271

Nessa orientação, se a compreensão do direito e do positivismo 

conecta-se à dois conceitos-chave, quais sejam; soberania e jurisdição,272 ambas as 

dinâmicas não se excluem no contexto do espaço conformador do real jurídico 

traçado pelo direito positivo, pois nele, “A historicidade, marca registrada de todos os 

fenômenos humanos, fica relegada a uma visão instrumental, explicativa, do 

ordenamento, mas não interfere nem na aplicação da norma nem na sua 

construção” 273 Ainda na compreensão de Cléve, explanativa da positividade do 

direito como imaginário, ou melhor, do positivismo como imaginário, vale lembrar sua 

adscrição “em dado espaço e em dado tempo”,274 porquanto:
“Ele jamais estará defasado de sua espácio-temporalidade: não está na 
história, é história. Mas vejam bem: é história, entretanto (...) não tem 
história. De fato ele é real, e o real é processo, em devenir. Este não está 
no tempo já que é o próprio tempo. Mas se o imaginário, sendo real, é o 
tempo, é a história, porque não tem história? Ou seja, porque ele não 
possui uma história sua? Essa questão obterá sua resposta quando nos 
lembrarmos de que o que define a história é a busca, pelo homem, da 
produção e reprodução de suas condições materiais de existência. Nesse

270 FARIA, José Eduardo. Direitos Humanos e Globalização Econômica: notas para uma discussão. IN. Estudos 
de Sociologia, Revista Semestral do Departamento de Sociologia e Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia FCL -  UNESP -  Araraquara -  Ano 3 -  n.6 -  Io semestre de 1999, p. 13.

271 CLÉVE, Clemerson Merlin. Op. Cit. p. 87.
272 Cf. CLÈVE, Clémerson Merlin. Op. Cit., p.87.
273 BORGES, Wilson H. Op. Cit., p. 159.
274 CLÈVE, Clémerson M. Op. Cit., p.76.
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sentido as relações de produção e as relações sociais definirão as próprias 
condições de reprodução. Embora o imaginário assuma certa autonomia 
relativa em face da esfera produtiva, ainda assim só existe em função 
daquela. Eis que não em uma história (sua) embora seja história; sua 
historicidade ultrapassa suas fronteiras”. 275

A questão a ser enfrentada pela admissão da limitação da 

positividade do direito, que ao mesmo tempo é determinante para compreensão de 

fatores decisivos de sua conformação, desde os sociais, ideológico-políticos e 

econômicos, traz em sí o mérito de sugerir não apenas o campo restrito da 

experiência normativa, mas a formalização dos pressupostos cognitivos nele 

presentes, formalizadores das figuras que alicerçam as bases da juridicidade 

moderna, entre elas, os princípios. Há aí, consoante as formulações de Borges, a 

possibilidade de se distinguir os mecanismos de recriação lógica do plano jurídico, 

bem como aqueles que são determinados pelas condições sociais materiais, que 

podem também indicar a necessidade de surgimento de normas ou de princípios.276

275 Idem., Op.Cit. p.76.
276 Cf. BORGES, Wilson H. Op. Cit.,p.l59.
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O fio condutor que contempla o exame dos princípios no contexto 

da positividade tem atualmente o plano constitucional como esfera apta a intensos 

debates a respeito da normatividade das figuras. A disposição hierárquica, bem 

como as formas de conformação das normas infraconstitucionais indicam a 

superação da perspectiva eminentemente integradora das figuras principiais, assim 

dispostas no curto horizonte que lhes dispensava a orientação codificada.277 As 

formulações pós-positivistas e materializantes, também conhecidas como 

multidimensionais, constituem novos eixos teóricos ocupados com a compreensão e 

manejo dos princípios, porquanto eles são detentores de elementos que contribuem 

para o aperfeiçoamento conceituai da idéia de sistema jurídico, para a 

recompreensão de seu experiencial, para além das meras relações entre normas, 

sendo mesmo decisivo a influência de teorizações germânicas e norte-americanas a 

propósito da jurisprudência das valorações, dos princípios e da possibilidade de 

estreitamento entre ética e direito.278 Essas abordagens não se limitam, é necessário 

destacar, apenas aos princípios, alcançando a própria juridicidade em si, 

contextualizando-a de certa forma ao processo político e à realidade econômico- 

social e, também refundamentando os limites não só do exercício das faculdades

277 Nesse sentido, com auxílio das lições de Paulo Bonavides, tais como dispostas em seu Curso de Direito 
Constitucional, a síntese de Espínola ilustra que na fase juspositivista “os princípios entram nos Códigos 
como fonte normativa subsidiária da inteireza dos textos legais. São encarados como ‘válvulas de segurança’ 
que ‘garantem o reinado absoluto da lei5, no dizer de Gordillo Canãs. Não são encarados como superiores às 
leis, mas delas deduzidos, para suprirem os vazios normativos que elas não puderam prever. O valor dos 
princípios está no fato de derivarem das leis, e não de um ideal de justiça. Isso não obstante, toma 
precaríssima a normatividade dos mesmos, dado o papel meramente subsidiário que essa corrente lhe 
empresta e o lugar teórico que lhes coloca -  são fontes de integração do direito, quando (destaque do autor) 
ocorrerem vazios legais.55 Nesse sentido: ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. “Conceito de Princípio ConstitucionaF 
-  Elementos teóricos para uma formulação dogmática constitucionalmente adequada, São Paulo: Editora RT, 
Ia edição 1999, p.58.

278 No equacionamento de Espíndola a fase do pós-positivismo “se inaugura, nas últimas décadas deste século, 
com a hegemonia axiológico-normativa dos princípios, que agora positivados nos novos textos 
constitucionais, assentam os principais padrões pelos quais se investiga a compatibilidade da ordem jurídica 
ao estalão constitucional; aos princípios que dão fbndamento axiológico e normativo ao ordenamento 
jurídico. (Cf. Bonavides -  Curso de Direito Constitucional -  p.237) Nesta fese, os princípios jurídicos 
conquistam a dignidade de normas jurídicas vinculantes, vigentes e eficazes para muito além da atividade 
integratória do Direito. Isso se deveu, não só ao valioso trabalho teórico de juristas como Ronald Dworkin, 
mas também aos trabalhos de publicistas alemães, espanhóis e italianos, destacando-se o nome do alemão 
Robert Alexy55. Cf. Bonavides, Op. cit. p. 237-238, apud ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Op. Cit., p.58-59.
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subjetivas, mas a concepção de seus conteúdos, assim também os critérios de 

reconhecimento da gênese da juridicidade, porquanto incorporam a linguagem 

prescritiva, o pensamento problematizante de sentido tópico, a retórica e a 

hermenêutica não diretamente conectada ao extrinsecamento das formas do direito 

positivo. A ilustração e a reestruturação da base legal voltada para a materialização 

do direito em esfera democrática liberal conta também por vezes com os aportes 

produzidos pelas orientações zetéticas, elas em sí detentoras de carga crítica, 

porquanto movem-se e implicam a constante indagação voltada para o contexto da 

juridicidade de sorte a redimensioná-la e mantê-la aberta quanto aos seus aspectos 

prático-teóricos. Elas serão examinadas aqui, centralizando-se nossa atenção ao 

pós-positivismo como corrente que alicerça as formulações que seguem, 

constitutivas de plano que propõe diversas conformações ao direito eminentemente 

assentado na experiência normativa. Para nosso propósito, elas serão ponte teórica 

para as recentes elaborações críticas de Habermas, o que de resto já foi absorvido, 

é válido destacar, pelas concepções de Juarez Freitas a respeito da interpretação 

sistemática do direito. Para esse autor, a importância da nova tipologia de 

racionalidade intersubjetiva que pressupõe o diálogo harmoniza-se a sua tese de 

interpretação superadora dos mecanismos indutivos e dedutivos, da ótica do 

normativismo estrito, da concepção do sistema como plano fechado e abstrato, 

desconectado da teleologia das formas jurídicas e dos objetivos político- 

democráticos.279 Nesse esteio, veremos na seqüência, como Habermas, por meio 

dos aportes gerados pela ação comunicativa, demonstra as limitações da 

autocompreensão dos princípios, sempre ricos na sugestibilidade de sua respectiva 

conformação, como conteúdos de valores ou mesmo como enunciados normativos, 

contudo indisfarçavelmente presos aos procedimentos de extrinsecamento dos 

tribunais constitucionais 280 Implodir o modelo jurídico liberal ocidental que assume a 

presença de princípios no tecido constitucional, isso no contexto da reconstrução 

dos princípios do Estado de direito evidenciará as limitações das articulações 

dogmático-constitucionais, porquanto, para Habermas, muito embora 

autoreferencialmente ligados às disposições normativas que lhes constituem as

279 FREITAS, Juarez. Op. Cit. p. 31.
280 HABERMAS, Jurgen. “Direito e Democratic?’ -  entre faticidade e validade, tradução de Flávio Beno 

Siebeneichler, Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1997, volume I, capítulos IV e VI.
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premissas, tanto de produção, quanto de interpretação, resta induvidoso que no 

direito moderno “os princípios do Estado de direito e os direitos fundamentais, 

apesar de serem determinados in abstracto (destacamos), só são encontráveis em 

constituições históricas e sistemas políticos. Eles são interpretados e incorporados 

em ordens jurídicas concretas, através do direito constitucional ou da realidade 

constitucional das instituições e processos políticos.1,281 Por ora, os princípios serão 

abordados neste contexto, ou melhor, sob a esquematização teórica ligada às 

concepções multidimensionais, sendo a imprescindibilidade desse passo justificada 

na medida em que o debate sobre os princípios como valores ou como normas é 

retomado por Habermas, porém já na esfera da priorização da ordem política 

mediada jurídico-discursivamente (portanto na ótica da racionalidade comunicacional 

e não solipsista) inserida nessa ordem, ela em sí capaz de simbolizar orientação 

(reconstrução e gênese procedimental) pós-metafísica dos princípios democráticos 

de direito presentes nas organizações políticas, desfazendo-se, assim, 

completamente, a compartimentalização entre direito (e logicamente seus 

princípios), sociedade e as esferas do poder. Isso nos situará definitivamente no 

terreno da transição paradigmática que alcança a juridicidade.282 Pensamos também 

justificar-se a abordagem dessas concepções nas quais são vislumbradas 

rearticulações que se colocam entre o novo e o já concebido no plano do 

pensamento jurídico, porquanto elas são detentoras da aptidão para precisar ou 

mesmo para ilustrar o posicionamento dos princípios no quadro geral compreensivo 

e doutrinário do direito e dessas importantes figuras, e mesmo assim porquanto tais 

teorizações não se limitam unicamente à interpretação, constituindo formas de 

racionalidade capazes de explorar a materialidade do direito para dela haurir

281 HABERMAS, Jurgen. Op. Cit. Vol. I, p. 241.
282 Para Habermas isso é possível pois não mais se cogita a respeito de postura hermenêutica de direitos 

declarados. As relações entre política e direito são intensas e a esfera do discurso também alcança a atividade 
de deliberação das faculdades subjetivas. Para ele, “As corporações parlamentares devem trabalhar sob os 
parâmetros de uma opinião que, de certo modo, é destituída de sujeito, a qual, porém, não pode formar-se 
num vácuo, uma vez que pressupõe, como pano de fundo, uma cultura política liberal. Quando o sistema de 
direitos explicita as condições sobre as quais os cidadãos podem reunir-se numa associação de membros 
livres e iguais do direito, então se reflete na cultura política de uma população o modo como ela compreende 
intuitivamente o sistema de direitos no seu contexto histórico e vital. Para se transformarem numa força 
impulsionadora do projeto dinâmico da realização de uma associação de livres e iguais, os princípios do 
Estado de direito devem situar-se no contexto da história de uma nação de cidadãos e ligar-se aos motivos e 
aos modos de sentir e de pensar deles!” Nesse sentido: TAYLOR, Ch. ‘The Liberal-Communication debate”, 
In: Rosenblum, N. (Ed.) Liberalismo and Moral Life. Cambrige, Mass. 1989, p. 176 e ss. Apud HABERMAS, 
Jurgen. Op. Cit. Vol. I, p. 229.
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princípios. Os sentidos críticos não são perdidos de vista, porquanto se fosse certa a 

afirmação de Leonel Severo Rocha, consoante a qual “o saber jurídico é político- 

ideológico desde a sua constituição histórica e, assim, a denúncia de tais aspectos 

não é suficiente à proposição de um novo saber alternativo sobre o direito”283, sendo 

mesmo o choque apenas existente em nível teórico, entre saberes jurídicos 

ideológicos ou não,284 poderíamos ser levados a admitir que sem a perseverança da 

crítica, mesmo assim se encontrariam antídotos para decifração de novas e 

desafiadoras formas de ideologia. Contudo, se também, para esse mesmo autor, o 

direito “sempre foi político”, daí o equívoco da concepção segundo a qual a “o direito 

se toma crítico devido à descoberta realizada pela teoria crítica”, vale dizer, da 

explicitação dos aspectos políticos penetrados na materialidade das formas jurídicas, 

donde ser a síntese desse pensamento indicativa de que aquilo que “se pretende 

assinalar é que não existe um direto dogmático ou um direito crítico”,265 disso nos 

restaria nada mais que ângulos diferenciados de observação, dogmáticos ou críticos, 

redutores da crítica que se conformaria à análise. Por certo então é “que se deve 

propor é uma teoria que leve em consideração a própria materialidade teórico- 

político-ideológica do direito e não se contente apenas em criticar as teorias 

dogmáticas sobre o jurídico”.286 Tendo isso em mente, poderemos vislumbrar as 

propostas contidas nas breves teorizações a seguir, buscando deixar tanto quanto 

possível evidente que de certa maneira, além dos princípios, constituem elas 

momentos explanativos de bases compreensivas do direito moderno e que através 

delas, muito embora a crítica seja lúcida a propósito do reacionarismo da práxis não 

reflexiva, delineiam-se proposições que retomam a importância das figuras 

principiais, isso mesmo num contexto em que algumas delas foram formuladas, ou 

melhor, num contexto de pleno e quase inquebrantável normativismo.

Em face ao avanço da jurisprudência das valorações e dos 

princípios são estabelecidas então novas compreensões do direito como plano 

axiológico e integrado não apenas de normas. No bojo dessas reformulações 

teóricas, os princípios são enfocados sob os sentidos do alargamento de seus

283 ROCHA, Leonel Severo. “Epistemologia Jurídica e Democracia”, São Leopoldo: Editora Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos, 1998, p.61.

284 Cf. ROCHA, Leonel Severo. Op. Cit p.61.
285 Idem., Op. Cit., p.61.
286 Idem., Op. Cit., p.61
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conteúdos. A revalorização de suas múltiplas funções, privilegiadamente no plano do

direito constitucional, leva autores como Luis Roberto Barroso a credenciá-los como

figuras igualmente valorativas, detentoras de espaço fundamentador e direcionador

da esfera jurídica. A pluridimensionalidade de suas funções são sentidas na medida

em que a ordem por eles informada incorpora seus potenciais.
a(...)os princípios constitucionais são, precisamente, a síntese dos valores 
principais da ordem jurídica. A Constituição, como já vimos, é um sistema 
de normas jurídicas. Ela não é um simples agrupamento de regras que se 
justapõem ou se superpõem. A idéia de sistema funda-se no de harmonia, 
de partes que convivem sem atritos. Em toda ordem jurídica existem 
valores superiores e diretrizes fundamentais que ‘costuram’ suas diferentes 
partes. Os princípios constitucionais consubstanciam as premissas básicas 
de uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema. Eles 
indicam o ponto de partida e os caminhos a serem percorridos”. 287

O exame das figuras tal como dispostas no caminho da

reconformação do Estado democrático de direito transcende seus limites materiais e

as possibilidades deles se extrair algo mais que orientação deontológica se abrem,

ou melhor, de neles se vislumbrar valores ou mesmo pautas de comportamento, o

que não desfaz, contudo, a concepção normativa das figuras, elas aptas à

enunciação de comandos. Assim, para Jorge Miranda:
“Os grandes princípios de um sistema jurídico são normalmente 
enunciados em algum texto de direito positivo. Não obstante, e sem 
pretender enveredar por discussão filosófica acerca do positivismo e 
jusnaturalismo, tem-se, aqui, como fora de dúvida, que estes bens sociais 
supremos existem além e acima das regras legais, e nelas não se 
esgotam, até porque não tem caráter absoluto e se encontram em 
permanente mutação”.

Ainda consoante entendimento de Jorge Miranda, o sentido

ontológico dos princípios como figuras manifestamente conexas à juridicidade é

decisiva, porquanto sua densidade e indeterminação pronunciam o norteamento

estabelecido pelo Estado democrático, e assim, seu
“(...) Direito nunca poderia esgotar-se nos diplomas e preceitos 
constantemente publicados e revogados pelos órgãos do poder”. “(...) a 
idéia de princípio não se contrapõe à de norma, mas tão somente à de

287 BARROSO, Luis Roberto. “O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas” -  Limites e 
Possibilidades da Constituição Brasileira, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2a edição atualizada e ampliada, 
s/d, p. 285.
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preceito. As normas jurídicas é que poderão ser ‘normas princípio’ e 
‘normas-disposições’”. 288

As diferenciações entre normas, preceitos e disposições de 

princípio, essas tidas como aptas para melhor elucidação dos postulados da 

heteronomia e da coercitividade das figuras principiais igualmente obtém novas 

conformações nos quadros das teorizações pós-positivistas na medida em que a 

busca da demonstração da normatividade ou não dos princípios é relevante, assim 

como da teleologia dos valores, ambas examinadas, porém, atribuindo-se espaço 

superior à deontologia e poder normativo dos princípios.289

Na medida em que o pós-positivismo é decisivo para esse estágio 

compreensivo das figuras, Guerra Filho sustenta ser ele bem ilustrado por meio da 

‘doutrina estruturante do direito’, nos moldes em que elaborada pelo 

constitucionalista alemão Friedrich Muller. Como corrente metodológica de 

fundamentação e de compreensão da juridicidade, no pós-positivismo radicam 

teorizações que
“se apresentam como tri ou multidimensionais”, ou melhor, ‘inclusivas’, 
sendo que seus desenvolvimentos contam com postulados metodológicos 
nos quais repousam variadas angulações e formas de expressão da 
experiência jurídica. Nisso vai sugestão de que elas retomam a 
possibilidade de abordagem científica do estudo do direito na medida em 
que resgata-se a observação e a análise dos problemas jurídicos”.290

O pós-positivismo propõe a superação da exegese sistemática de

sentido restrito e articula proposições oriundas de investigação da realidade política.

tangencia assim o apelo legalista existente na estrutura racional de normas. Ele

indica a extensão de sentidos políticos ou mesmo a preservação daqueles que

melhor possam ancorar os fins sociais do direito que devem ser relevados. Na

ilustração de Guerra Filho,
“em termos de metodologia jurídica, (...) toma-se predominante, (...) na 
área de influência alemã, a chamada jurisprudência dos interesses, que se 
associa com o nome de Philip Heck. O ‘renascimento’ do jusnaturalismo, 
no segundo pós-guerra, bem como a reabilitação de formas antigas de

288 MIRANDA,Jorge. Manual de Direito Constitucional, Coimbra: Coimbra editora, 2a edição, 1983, tomo II, 
apud BARROSO, Luis Roberto, Op.Cit. p. 286.

289 Cf. GRAU, Eros. “ O direito posto e o direito pressuposto", São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p.79
290 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. “Introdução à Filosofia e à Epistemologia Jurídica", Porto Alegre: 

Livraria do Advogado editora, 1999, p. 186-87.
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racionalidade (a retórica, a tópica, a hermenêutica etc), diversas daquela 
moderna, cientifícista -  a qual, por essa época, se toma suspeita e 
desacreditada, em suas promessas de emancipação graças ao 
conhecimento que propiciaria -, contribuem para que o paradigma jurídico 
dominante evolua, ensejando o aparecimento da jurisprudência das 
valorações’. Inicia-se, então, uma fase ‘pós-positivista’, a atual, de cunho 
marcadamente pragmatista, em que se privilegia uma abordagem a partir 
dos fatos tal como se dão concreta e particularmente, em relação aos 
quais se estuda a ordem jurídica, procurando utilizá-la para enauadrá-los 
com respeito aos valores consagrados em seus princípios fundamentais 
(destacamos). Ê afastada aquele tipo de abordagem em que, ao contrário, 
se estudam mais os fatos, tais como aparecem abstrata e hipoteticamente 
descritos em normas do ordenamento jurídico, procurando, em seguida, 
amoldar os fatos concretos de acordo com a ‘para-realidade’ normativa"291

Para Michel Troper, a compreensão de tais concepções implica

admitir inclusive a ruptura com a idéia de pureza do direito, sendo identificadas as

limitações de seu aspecto científico a partir da própria recompreensão de ciência.
“a ciência do direito é uma ciência como as outras, mas o modelo das 
ciências da natureza oferecido pelo positivismo estrito deve ser 
reexaminado. Afirma-se notadamente, que as ciências da natureza não 
mais descrevem os fatos empíricos brutos, mas as representações desses 
fatos, e que não se trata simplesmente de uma atividade de controle 
empírico, mas de uma confrontação permanente entre teorias rivais. A 
ciência do direito pode, então, ser considerada como procedendo de uma 
mesma concepção geral da ciência, não ‘embora’, mas ‘porque’ ela 
também consiste, antes de tudo, de um processo hermenêutico e porque 
as teorias repousam sobre pressupostos e juízos de valor (...)”.292

Alguns aspectos indicados por meio de maior pormenorização do 

pós-positivismo demonstram as razões da retomada dos pressupostos científicos da 

juridicidade, porém isso se opera nos moldes em que essas teorizações postulam 

maior plausibilidade para que a própria asserção do direito como ciência se sustente. 

Partindo de problemas jurídicos, são levadas em conta a regulamentação de 

condutas e os respectivos aspectos vinculantes. A solução dos problemas daí 

decorrentes leva em consideração as hipóteses suscitadas, sendo a respectiva base 

de validação delas aferida face ao exame do tecido jurídico empírico. É a 

experiência jurídica em sua pluridimensionalidade histórica, comparada, legislada,

291 Idem., Op. Cit. p. 187.
292 TROPER, Michel. “Pós-Positivismo”. IN: ARNAUD, André-Jean et alii. “Dicionário Enciclopédico de 

Teoria e de Sociologia do Direito”, tradução dirigida por Vicente de Paulo Barreto, Rio de Janeiro: Livraria e 
editora Renovar, 1999, p. 610.
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além das fontes doutrinárias e jurisprudenciais que irá determinar o campo de 

'operação do pesquisador.
8Decisivo, porém, é que a solução advinda do confronto entre a hipótese 
de trabalho com o material empírico utilizado seja compatível com o 
ordenamento jurídico positivo no âmbito do qual trabalha o pesquisador, 
para que ele mantenha o compromisso básico, responsável pela 
classificação de seu trabalho científico, como jurídico, ou melhor, 
‘dogmático jurídico”’.293

Dois aspectos são ainda relevantes sob a ótica da explanação do

pós-positivismo como epistemologia, segundo Guerra Filho: (a) a ‘comunicação

intersubjetiva’ é pressuposto de atingimento da cientificidade da pesquisa. Para essa

corrente há que se operar a apreensão dos trabalhos neopositivistas levados a efeito

no campo da linguagem, da semiótica, da análise do discurso.294 Nisso vai

considerada a concepção de objetividade desenvolvida nessa corrente, porquanto

ela ultrapassa a idéia de

“mera oposição à subjetividade, entendida como parcialidade individual; a 
objetividade só se dá fora do sujeito, e pode ser vislumbrada, seja como 
objetividade metodológica, o que desqualifica como não científico o saber 
que prescinde do método, seja como objetividade nos resultados, em 
virtude do que a ciência deve formar um sistema, isto é, uma unidade ou 
conjunto de ‘verdades’ coerentes entre si, integradas em leis, axiomas e 
teorias. A objetividade estriba assim no fato de que os resultados teóricos 
não sejam mera projeção ou expressão do sujeito cognoscente, mas se dá 
em uma relação peculiar do objeto teórico (verdade, lei, teoria) com o 
objeto real. Ou seja, uma ‘verdade’, teoria ou lei é objetiva se representa, 
reproduz ou reconstrói algo real em si por via do pensamento conceituai. 
Esta é a base do princípio da verificação, o qual, além da condição 
propriamente semântica do sentido dos enunciados da ciência, é 
completado por suas condições sintáticas, as quais decorrem das 
exigências de método e sistema, isto é, da submissão dos enunciados a 
certos padrões linguísticos que os néo-positivistas trataram de determinar,

p Q C
e certas regras do pensamento analítico.”

bem como, (b) o confronto da pesquisa jurídica com o aspecto 

valorativo, denominada por Robert Alexy como dimensão ‘normativa’ capaz de 

determinar soluções para problemas jurídicos, compreendidos por esse autor como

293 GUERRA FILHO, Willis Santiago, “ Introdução... ” p. 188.
294 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago, p. 188.
295 FARREL, Martin Diego. La Metodologia dei positivismo lógico. Buenos Aires:Ed. Astra, 1976, cap. II; Tb. 

AYER, A . J. (compilador). El positivismo lógico, Tradução de L. Aldama. U. Frisch, C.N. Molina, F.M. 
Tomer e R. Ruiz Harrel, México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica, 1965; tb. WARAT, Luis 
Alberto. O Direito e sua Linguagem, Florianópolis, ed. da UFSC, 2a versão, 1983, apud COELHO, Luiz F. 
“Teoria Crítica do Direito”, Porto Alegre: Safe, 2a edição, 1991, p. 69.
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problemas de “complementação ou de fundamentação”.296Consoante Guerra Filho

uma vez mais, nesse espaço justifica-se a crítica da ideologia, reveladora de

vínculos políticos e éticos, na medida em que a riqueza das várias atividades

racionais interligadas é capaz de apontar como
“subjacentes a posições assumidas por doutrinadores, juizes e 
legisladores, no campo do direito. Com isso, evita-se uma politização 
exacerbada da teoria jurídica, que a toma desprovida de um mínimo de 
objetividade, outro requisito necessário para que se possa considerá-la 
científica”.297

Porém, mesmo com a perseguição de novos sentidos para a 

juridicidade, o que pôde ser observado na precisa ponderação de Guerra Filho é que 

as propostas multidimensionais professadas pelo pós-positivismo como teorização 

científica, ‘não tem como escapar completamente das influências ideológicas’ 298 e 

mesmo a ‘neutralização axiológica’ de seu saber deve ser colocada em dubiedade, 

porquanto o comprometimento com o ideal democrático e com a emancipação social 

devem ser assumidos. Insere-se aí o posicionamento radical de Sousa Santos, que 

'í/islumbra esforço desmedido e frustrado nas variantes das teorizações pós- 

positivistas, o que teria se caracterizado na fase do capitalismo desorganizado, no 

bojo da crise do Estado intervencionista.299 Contudo, no terreno eminentemente 

epistêmico, retomando as invectivas de Marx e, na atualidade, as de Popper, Guerra 

Filho propugna a possibilidade e o propósito da compatibilização entre ciência e 

ideologia, ou melhor, a intencionalidade também ideológica que a ciência deve ter, a 

fim de corresponder à sua missão na sociedade, o que certamente pode ser 

perseguido no contexto de uma ciência enérgica em seus propósitos.300 Como a 

formação ideológica é incoercível e quase impossível de não se manifestar na mente

296 ALEXY,Robert. Theorie der Grundrechte, Baden-Baden, 1985, pp. 23 e ss., apud GUERRA FILHO, Willis 
Santiago. “ Introdução. p. 189.

297 GUERRA FILHO, Willis Santiago. “Introdução... ”, p. 189.
298 Idem., Op. Cit., p.189.
299 No diagnóstico de Sousa Santos: “Ao longo de todo o século, e por variadíssimas formas 

(.lnteressenjurisprudenz; teoria sociológica do direito, neo-jusnaturalismo, realismo jurídico, disponibilidade 
do direito, auto-reflexividade do direito, autopoiese jurídica, etc.), a ciência jurídica tem tentado fornecer um 
relato científico das transformações no campo do direito. No terceiro período -  que Sousa Santos explora sob 
a manifestação do capitalismo desorganizado -  tomam-se evidentes as razões do fracasso de todas essas 
tentativas”. SOUSA SANTOS, Boaventura de. “A crítica da razão indolente” -  Contra o desperdício da 
experiência, São Paulo: Cortez Editora, Ia edição, 2000, vol. 1, p. 153.

300 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. Cit p. 190.
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humana, deve-se compreendê-la como conformadora da intencionalidade politica.

Em suas palavras:

“A ideologia que melhor se compatibilizaria com a ciência seria aquela que, 
como essa, admite e estimula o exercício da crítica, da faculdade do juízo, 
unificadora das faculdades dos conhecimentos teórico e prático, para 
aludirmos a um dos ‘pais fundadores’ da epistemologia, Imannuel Kant. O 
jurista, portanto, tem como dada uma das pré-condiçôes para realizar um 
trabalho científico em dogmática jurídica quando a ideologia que embasa o 
ordenamento jurídico, no âmbito do qual sua pesquisa deve se 
desenvolver, é uma ideologia democrática, e que concebe a democracia 
como um resultado do exercício pleno do Estado de Direito”. 301

Na medida em que o pós-positivismo como proposta epistemológica 

resgata relevantes dimensões do direito, tornando clara a presença dos valores e 

dos princípios em seu plano enquanto tal, notadamente os princípios, tidos como 

elementos presentes nas constituições, são eles concebidos como conexos à 

perspectiva de relevância dispensada ao texto magno,302 logo, como figuras 

detentoras também de coatividade e não de mero aconselhamento. Poderemos 

compreendê-los como desdobramento do poder instituidor da comunidade política e 

de sua continuidade, por isso mesmo determinantes de comportamentos individuais, 

coletivos ou ainda de orientações político-estatais, porquanto o pacto jurídico- 

constitucional,
“Embora resulte de um impulso político, que deflagra o poder constituinte 
originário, a Constituição, uma vez posta em vigência, é um documento 
jurídico, é um sistema de normas. As normas constitucionais, como 
espécie do gênero normas jurídicas, conservam os atributos essenciais 
destas, dentre as quais a imperatividade. De regra, como qualquer norma, 
elas contêm um mandamento, uma prescrição, uma ordem, com força 
jurídica e não apenas moral. Logo, a sua inobsen/ància há de deflagrar um 
mecanismo próprio de coação, de cumprimento forçado, apto a garantir-lhe 
imperatividade, inclusive pelo estabelecimento das conseqüências da

301 Para Guerra Filho, na hipótese brasileira, “Essa pré-condição foi atendida em nosso ordenamento jurídico 
com a Constituição de 88, onde, segundo uma tendência universal -  universalidade , outro requisito do 
trabalho científico -, já no Preâmbulo e no primeiro artigo, encontra-se manifestada a determinação de 
instaurar no país um ‘Estado Democrático de Direito’. Nesse sentido: GUERRA FILHO, Willis Santiago. 
“Introdução...” p.190.

302 Na construção de Clève, formulada a partir das reflexões de Eduardo Garcia de Enterría. La Constitución 
como norma y  el Tribunal Constitucional, Madrid, Editorial Civitas S. A., 1991, p.56 “ As Constituições, 
agora, são documentos normativos do Estado e da sociedade. A Constituição representa um momento de 
redefinição das relações políticas e sociais desenvolvidas no seio de determinada formação social. Ela não 
apenas regula o exercício do poder, transformando a potestas em autorictas, mas também impõe diretrizes 
específicas para o Estado, apontando o vetor (sentido) de sua ação, bem como de sua interação com a 
sociedade. A Constituição opera força normativa, vinculando, sempre, positiva ou negativamente, os poderes 
públicos. Os cidadãos têm, hoje, acesso direto à normativa constitucional, inclusive, para buscar proteção 
contra o arbítrio ou a omissão do legislador.” Nesse sentido: CLÈVE, Clémerson Merlin. “A Fiscalização 
Abstrata de Constitucionalidade no Direito Brasileiro”, São Paulo: RT, 1995, p. 18.
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insubmissão ao seu comando. As disposições constitucionais não são 
apenas normas jurídicas, como têm caráter hierarquicamente superior, não 
obstante paradoxal equivocidade que longamente campeou nesta doutrina, 
considerando-as prescrições desprovidas de sanção, mero ideário não 
jurídico”.303

Na ótica de Eros Grau, o relevo da instância político-constitucional,

como de resto o tecido jurídico vislumbrado como permeado de princípios, pode ser

medido e tomado como alternativa face à dupla desestruturação do direito,

observável como processo conseqüente da desestruturação do direito formal,

ocupado com a realização do equilíbrio social também em moldes formais,

dissociada da moral, que resulta manifestamente insatisfatória. Muito embora a

legitimidade do exercício da função jurisdicional nesse panorama seja questionada

timidamente, é induvidoso que a sociedade clama por ética.304 Por sua vez, o

enfraquecimento “ideologicamente conduzido do Estado", assim perseguido pelo

neoliberalismo, em paralelo à corrupção e à anomia social, acabam por determinar a

deterioração da esfera pública, produtora e aplicadora do direito moderno.305 A

falibilidade e os limites da experiência normativa, tanto mais ainda o da

fundamentação positiva não se mostram suficientes, antes, encontram-se no

contexto desses acontecimentos.
“A teoria jurídica retoma aos princípios jurídicos, destacando sua 
importância, e porque o modo formal de aplicação do direito (direito formal) 
não satisfaz socialmente, o porque o direito moderno (direito posto pelo 
Estado) não viabiliza, por si mesmo, a fluidez da relações sociais e o 
dinamismo da circulação mercantil, carente de formas renovadas de 
legitimação. E, a verificação de que os princípios são norma jurídica, junto 
com as regras -  em que converte norma jurídica em gênero, dos quais os 
princípios e as regras jurídicas são espécies -  abre novas vias de 
indagação, muito amplas, para os que se dedicam a teoria do direito".306

Nos tópicos seguintes, nos quais vislumbraremos algumas 

formulações desenvolvidas consoante concepções multidimensionais do direito, 

vislumbram-se também perceptíveis contornos de metodologia. As articulações com 

aspectos político-constitucionais evidenciam as tentativas de ruptura com 

orientações mais ortodoxas (positivismo-normativo), muito embora a dimensão legal

303 BARROSO, Luis Roberto. “O Direito Constitucional...”, p. 280-281.
304 Cf. GRAU, Eros. “La D oble...” p. 22.
305 Cf. GRAU, Eros. Op. Cit., p. 22-24.
306 GRAU Eros R. Op. Cit., p. 25.
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seja inafastável, assim como mantidos, tudo leva a crer, os ideais liberais individuais

de realização do justo e da estrutura da qual se origina o direito. Tratam-se de

perspectivas voltadas para o manejo/compreensão racional do direito tal como

existente, porquanto é nesse grau de determinação de suas fronteiras que tais

explanações ilustram certo apelo teórico dispensado aos princípios, compreendidos

como direitos fundamentais, no mais das vezes imantado à concepções axiológicas

de sentidos humanitários. Nesses modelos vislumbram-se traços evolutivos em certa

medida expostos na síntese de Grau, ou melhor, que
“A desestruturação do direito formal/moderno sucederá - e é  verdade que 
isso já ocorre -, a estruturação de um novo direito. Dessa nova 
estruturação -  conformada (grifo no original) pela consideração dos 
princípios jurídicos resgatados do direito pressuposto -  poderão, inclusive, 
resultar formas (de direito) totalmente inusitadas, sobretudo para os que 
hoje se limitam a exercer o ofício de expositores do direito 
formal/moderno”.307

307 GALGANO, Francesco. Il Rovescio del Diritto, Milano: Giuffrè Editore, 1991, apud GRAU, Eros. “la  
Doble... ", p. 25.
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O modelo multidimensional, também denominado por Guerra Filho 

como Dreier-Alexy, não se restringe propriamente ao plano constitucional. Consiste 

em elaboração teórica voltada para análise e manejo da juridicidade em sentido 

amplo. Por meio de procedimentos cognitivos multidimensionais, busca relevar três 

esferas relacionadas com o direito, nas quais se cogita a possibilidade de cabal 

tratamento dos problemas que a ciência jurídica deve enfrentar. O modelo Dreier- 

Alexy, formulado e desenvolvido por Ralf Dreier e Robert Alexy, professores 

alemães respectivamente ligados às universidades de Gottingen e Kiel assenta-se 

na concepção da Dreidimensionalitàtthese, ou tese da tridimensionalidade.

Guerra Filho examina a tese da tridimensionalidade evitando essa 

terminologia, para não estabelecer confusões face ao tridimensionalismo realeano. A 

elaboração desse pensamento de conseqüências epistemológicas para o direito 

constituiu-se partindo da experiência dogmática, que para melhor desenvolver-se 

cientificamente admite a interação de três dimensões, vale dizer: as dimensões 

analítica, a empírica e a normativa. “Na dimensão analítica”, salienta Guerra Filho -  

“se realizaria uma elaboração conceituai e sistemática do Direito Positivo (...)”30B. 

São examinados os conceitos fundamentais do direito, desde os elementares aos 

mais bem elaborados, em paralelo a pesquisa estrutural do sistema e das figuras de 

fundamentação da juridicidade. Resta possível, assim, a determinação dos 

problemas mais delicados como, por exemplo, o da regulamentação de hipótese 

concreta à qual inexiste disposição normativa, pois a consideração de princípios 

(destacamos) ou direitos tidos como fundamentais poderia ensejar a obtenção, 

mercê da proporcionalidade jurídica, de aludida normatividade, por meio de 

mecanismos apropriados, tais como o Mandado de Injunção,”309 que corresponde a 

figura constitucional conhecida inclusive em nosso sistema de direitos.

308 GUERRA FILHO, Willis Santiago. “Introdução...”, p. 153.
309 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. Cit. p. 153.
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A dimensão dita empírica volta-se para exame do material juridico, 

da ordem jurídica objetivada e positivada, limitando-se ela à descrição de leis e 

discussões judiciais no sentido de se estabelecer prognose de como tais serão 

dadas no futuro.310 Já a dimensão normativa toca diretamente problemas atinentes 

aos valores, esses tidos como desconsiderados consoante demonstração da 

dimensão empírica, o que autoriza quase sempre críticas fundamentadas e 

racionais, porquanto constituem elementos indispensáveis ao material decisório, 

podendo mesmo indicar “a clareza e a univocidade dos conceitos, bem como a 

coerência do sistema formado por eles em conjunto, trabalho que se satisfaz na 

dimensão analítica”. Nesse sentido, no esteio das lições dos juristas alemães, 

destaca Guerra Filho: “Eis que as três dimensões mostram-se interdependentes, 

articulando-se no estudo dos fatos, valores e normas, que compõem o direito, de 

acordo com a conhecida formulação de Miguel Reale”.311

Sinteticamente, é a ênfase maior em cada qual das três dimensões 

que acentua diferenças entre abordagens díspares em ciência jurídica, isso no 

tocante tanto à tradição continental, notadamente a germânica, sem que se relegue, 

nesse quadro, a tradição anglo-americana, na qual se destacam H.L.A Hart, Hans 

Kelsen, além de diversas Escolas Históricas, sociológicas e realistas, ou mesmo as 

voltadas para investigação do plano ético, das teorias da justiça e do Direito 

Natural.312

Na amplitude dessas três dimensões, a par da não dissociação 

delas, resgatam-se alguns sentidos mais autênticos da ciência do direito, ‘racional, 

apesar de dogmática’, voltada para sua realização, no plano prático, de sua 

finalidade, isto é, a solução, por meio de normas existentes a propósito de 

comportamentos juridicizados. Breve paralelo entre o tridimensionalismo Dreir- 

Alexyano e o de Reale, consoante Guerra Filho, demonstra presença da orientação 

teórica do polonês Jerzy Wrobléwski, igualmente tridimensional. O 

tridimensionalismo sempre se qualifica abstratamente, correlacionando posturas 

metodológicas e analítico-formais ligadas à distinção de três campos de

310 Idem., Op. Cit.,p. 153.
311 Idem., Op. Cit,p. 154.
312 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. “Introdução...” p.154.
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investigação, esses invariavelmente “polarizados em torno ora do fato, ora do valor, 

ora da norma”,313 que na versão de Wrobléwski, homenageia espécie de polarização 

relativamente à dialética de implicação-polaridade.

O pensamento de Wrobléwski, inspirado na orientação teórica dos 

também poloneses J. Landi e L. Petrazynscki, envereda para fundamentação de 

postura epistemológica que se esforça na elaboração de “um modelo integrativo, 

oom uma abordagem multidimensional do direito”.314 A propósito dos modelos 

jurídicos,315 Miguel Reale já os evidenciara, por meio das formulações apresentadas 

ao Congresso Internacional de Filosofia Jurídica e Social de Viena, em 1968, 

consoante teses desenvolvidas em sua obra O Direito como Experiência. Os 

esforços integrativos assentados em categorias chave do experiencial jurídico são 

impeditivas da ênfase sectarizada ou mesmo setorizada ora da realidade fática, ora 

normativa, ora valorativa. Superando o plano da abstração, o estudo do direito, na 

medida em que se desenvolve na co-implicação de cada qual daqueles momentos, 

passa a indicar as esferas filosófica, sociológica e tècnico-normativa como 

substanciais planos de questionamento.

São delineados pressupostos de uma metajurisprudência descritiva 

e presentiva, que no caso de Reale, detém reminiscências na Escola Analítica 

italiana, arquitetada a partir daquilo que Guerra Filho indica ser “um compósito de 

Dogmática Jurídica e Teoria do Direito -, também conhecido como ‘modelo jurídico 

tradicional’, ‘modelo jurídico moderno’, ‘modelo anti-jurídico’ ou mesmo ‘modelo 

integrativo’; todos correspondendo a ‘ponto de vista metateórico”’.316 Examinada a 

interação e a elaboração metódica desses esforços, resta concluir pela 

materialização de orientação epistêmica não redutivista da experiência jurídica, o 

que em muito superou a base teórica exegética praticada no Brasil até a década de 

trinta, sem que se vislumbrasse qualquer corrente diversa consistentemente 

formulada. Cada qual de suas formas mais elementares de explicitação, ao 

perseguirem “o incremento das fontes cognitivas para estudos e pesquisas em

313 Idem., Op. Cit. p. 154.
314 Idem., Op. Cit. p. 155.
315 Idem, Ibidem.
316 Idem., Op. Cit. p. 156.
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direito”, e, logo, para o que Guerra Filho também denomina de *teoria inclusiva em 

epistemologia jurídica”, corresponde a aspecto da chamada “discussão pós- 

moderna”, indicativa da nítida impressão de ruptura com o positivismo dogmático de 

sentido estrito. Não fica clara, contudo, como de resto em outras estruturas 

multidimensionais, a possibilidade de obtenção da riqueza do fático e da inclusão 

dos valores, porquanto essas abordagens parecem ser mais ricas do ponto de vista 

epistemológico relativamente ao da concreção.”317

No tocante às formulações multidimensionais, mais especificamente

ao tridimensionalismo formulado por Reale, não pode ser esquecida a advertência

de Marques Neto. Os limites dessa contribuição teórica, no relevo da epistemologia

e filosofia do direito, podem ser pontuados na consideração de fatos, valores e

normas como momentos inelimináveis do experiencial jurídico. Mas é justamente a

aceitabilidade de ordem classificatória no plano do conhecimento científico, redutor

do direito às normas ou aos valores, à deontologia no plano filosófico e à política no

campo empírico, ao passo mesmo que o estudo do fato à sociologia, que leva

Marques Neto ao entendimento segundo o qual Miguel Reale
“só reconhece como objeto da ciência jurídica a norma, isto é, retira com 

uma mão o que concede com a outra. Isso implica em praticamente negar 
autonomia à ciência do Direito, porquanto se essa é normativa, ou seja, se 
tem na norma não só seu objeto como preocupação teórica e metodológica 
essencial, ficando as demais dimensões do direito a cargo de outras 
disciplinas, então não se trata propriamente de uma ciência

Nesse sentido, vislumbra-se na norma muito mais uma expressão

que se volta para aplicação técnica da ciência do direito, do que mesmo objeto

dessa ciência. Conquanto constitua o tridimensionalismo
“inegável contribuição aos estudos jurídicos de natureza filosófica e 
epistemológica, a dialética de implicação-polarídade não é o melhor 
instrumento para elaboração científica do Direito, sobretudo se acolhermos 
a divisão que faz Reale entre as várias dimensões do fenômeno jurídico, 
atribuindo o estudo de cada uma a determinadas disciplinas 
específicas”.318

317 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. “Introdução...” p. 156-57.
318 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. “A Ciência do Direito: conceito, objeto, método”, Rio de Janeiro: 

Forense, Ia edição, 1982, p. 138.
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A consistência da posição de Marques Neto reside em destacar “que 

a ontologia do direito, assim como das ciências, tal como formulada por Reale, 

privilegia o objeto de cada qual delas. Se relevasse, contudo, o campo dos 

problemas para os quais elas se voltam, vislumbraria em suas demonstrações “que 

fato, valor e norma podem constituir indiferentemente o objeto de qualquer dessas 

disciplinas ou de outras, na medida em que são analisados dentro dos específicos 

enfoques teóricos que as caracterizam e, estes sim, as distinguem”.319

319 Idem, Op. Cit., p.138.
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3.2 0  modelo judicialista

A riqueza das formulações de Josef Esser é exposta na obra chave 

de seu pensamento, ou melhor, Grundsatz und Norm in der Richterlichen Forbildung 

der Privatrechts Princípio e Norma na Elaboração Jurisprudencial do Direito 

Privado. Em conformidade à leitura empreendida por Marcelo Campos Gallupo,320 - 

as formulações daquele autor determinaram novas direções na compreensão dos 

princípios, justamente por demonstrar além da existência empírico-jurídica, a 

fundamentação moral das figuras. Mas é o intrincado périplo da reformulação dos 

princípios, desenvolvido consoante mecanismo técnico de expansão do 

ordenamento jurídico,321 no qual são levados a efeito aspectos peculiares entre a 

common law e o sistema romano-germânico o ponto de partida para reflexões sobre 

tais categorias. A idéia de universalidade e de latência, assim como a possibilidade 

de resgate das figuras no plano da juridicidade, ao lado da determinação da 

metodologia que busca os aportes do pensamento sistêmico-problemático são 

indicativos da delicadeza e dos meandros do pensamento esseriano. Juarez Freitas 

destaca que essas contribuições devem ser coligidas na compreensão dos princípios 

gerais de direito, em razão da demonstração de que princípios jurídicos moralizantes 

não são detentores de natureza própria, mas constituem “uma necessária 

perspectiva de justiça social dentro do mesmo sistema”.322 Ao valor da explanação 

dos princípios constitucionais positivos e materiais para a criação da jurisprudência 

somam-se a sua classificação e definição, donde se desenvolveu análise a propósito 

das antinomias dos princípios e de sua interpretação, bem como da variabilidade 

deles, além do papel “de monta que possuem na construção do Direito codificado e 

no judge-made-law”.323 Tal é a importância dessas formulações teóricas, que Hans

320 GALLUPO, Marcelo Campos. “A Contribuição de Esser para a Reconstrução do Conceito de Princípios 
Jurídicos”. IN: Revista de Direito Comparado, Belo Horizonte: Faculdade de Direito da
UFMG/Mandamentos Editora, volume 3, 1999, p. 227.

321 ESSER, Josef. Princípio y norma en la elaboración jurisprudencial dei derecho privado, Barcelona: Bosch, 
1961, p. 42, apud GALLUPO, Op. Cit. p. 227.

322 FREITAS, Juarez. “A Interpretação Sistemática do Direito”9 São Paulo: Malheiros Editores, 2a edição revista 
e ampliada, 1998, p.39.

323 ESSER Josef. Princípio y norma en la elaboración jurisprudencial dei derecho privado, tradução de Eduardo 
Valentí, Barcelona: Bosch, 1961, p. 83 apud FREITAS, Juarez. Op. Cit. p. 39.
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Kelsen a elas recorre em sua Teoria Geral das Normas, com a finalidade de bem 

demonstrar a redução, ou não, das figuras principiais ao plano normativo do 

direito.324

Para Esser, manejadores e cultores do direito partem da 

representação mental determinante da latência de princípios em regras positivadas. 

Uma vez individualizados, a relação privilegiada entre os princípios e a tessitura 

normativa parifica norma e princípio, porém não os confunde. Esse pressuposto de 

Esser vislumbra a presença dos princípios nas manifestações normativas, levando o 

jurista a apontar riscos no tocante à conceituação das figuras. A multiplicidade da 

realidade tratada juridicamente conta com outra dimensão sobre os princípios, pois 

sua importância não reside na idéia atinente às figuras como elementos 

componentes da juridicidade, mas sim nos aspectos diretamente relacionados com 

sua operacionalidade, face à articulação encetada junto ao problema das fontes.325

Face a esses aspectos, Esser propõe um equilíbrio entre o 

pensamento problemático inspirado em Viehweg e o pensamento sistemático. O 

método cognitivo tópico ao lado do qual caminham indagações em torno do caso 

concreto que se apresenta é informado pela phrónesis. Como orientadora da 

vitalidade da comunidade jurídica, evidencia não só a existência dos princípios, mas 

também a ‘descoberta’ daqueles que subjazem numa hipótese específica. Se por um 

lado, o viés favorável da problematização tópica está na correlação íntima entre a 

materialidade fática e a disposição de princípio que a ela se adequa, mesmo em sua 

forma normativa, extrinsecando a individualidade principiai aplicável, contextualizada 

e não antinômica; por outro, o papel da juridicidade não pode se limitar à indicação 

de quais e quantos são os princípios existentes.

324 KELSEN, Hans. “Teoria Geral das Normas”, tradução de José Fiorentino Duarte, Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris, edição brasileira, 1986, capítulo 28, pp. 145-66. A crítica de Kelsen, segundo Gallupo, 
destaca que Esser não percebeu que os princípios, consoante a perspectiva do jurista austríaco, ‘apenas 
passam a integrar o direito positivo por meio do proferimento de uma autoridade competente (o poder 
judiciário). Kelsen parece também compreender mal o próprio Esser. O que este faz é ligar os princípios com 
seu processo de institucionalização, que lhes confere eficácia, (BONAVIDES, Paulo. “Curso de Direito 
Constitucionalp\  T  ed. São Paulo: Malheiros, 1997:242), passando a responder portanto também pela 
segurança, e não apenas pela justiça, em um ordenamento jurídico’. Nesse sentido: GALLUPO, Marcelo C. 
Op. Cit. p.232.

325 ESSER, Josef. “Princípio.. p. 13, apud GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit. p. 228.
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Por sua vez, os contornos racionalizadores imanentes ao

pensamento sistemático estancam parcialidades, antinomias e mesmo estabelecem

acertada hierarquia, bem como as relações entre regra aplicável e respectivas

exceções. Na esteira do pensamento de Esser, busca-se comprovar liames

possíveis entre a proposta tópica e a sistemática, pois os potenciais metodológicos

de ambas as formas de racionalidade, enquanto ligadas ao pensar jurídico, podem

contribuir reciprocamente para a individualização dos princípios, pois
“o sistema estabelece a correta relação entre regra e a exceção e procede 
da comprovação de que os princípios -  quando ainda se apresentem como 
axiomas -  só podem funcionar quando é permitido escapar de seu rigor de 
acordo com a realidade objetiva. Por esta razão, todos os princípios 
tendem à formação de um sistema e a um esquema de hierarquização 
lógica, pelo que a ‘matéria’ fica reduzida a um número de axiomas 
universalmente utilizáveis e praticamente fecundos, bem como de 
conceitos que se prestam à dedução. Em todas as culturas jurídicas se 
repete o mesmo ciclo: descobrimento dos problemas, formação de 
princípios e articulação de um sistema”. 326

Consoante a compreensão de Gallupo, Esser destaca a 

conformação dos princípios pela prática judicial, pois essas categorias não 

correspondem a elementos fechados, porém sim a pontos de partida e de estimação 

dos potenciais do direito positivo. O ponto de partida problemático, se por um lado 

mostra-se suficiente para a individualização, num dado ordenamento, de seus 

princípios, já o método sistemático, a par da indicação dos princípios potencialmente 

aplicáveis fruto da orientação problemática é que pode garantir a robustez interna a 

esse mesmo ordenamento, corroborando a externa, ou seja, o aspecto atinente à 

historicidade da comunidade relativamente à lógica do ordenamento.327 A 

especulação dessa complexidade dogmática permite a Esser incursionar para o 

problema da fundamentação, o que não o credencia como positivista, tampouco 

como jusnaturalista. O esboço da preexistência dos princípios como valores éticos 

antecedentes às normas positivas não demonstra a Esser a possibilidade de 

vislumbrar nas figuras derivativos da natureza humana face às variantes do contexto 

social, mesmo porque, sobremodo os axiomas da esfera privada da juridicidade -  

compreendidos como princípios -, tais como boa-fé, entre outros, “nasceram

326 ESSER, Josef. “Principio...” p.10, apud GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit. p.229.
327 Cf. ESSER, Josef. “Principio...”p. 61-17, apudGALLUPO, Marcelo C. Op. Cit. p.230.
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historicamente de detalhes positivos, apesar da atual ética jurídica lhes conceder o 

nível de axiomas da ratio naturalis”. 328

Esser assume então desconfiança moderada face ao positivismo, 

vislumbrando no grau da atividade legiferante (razão legisladora) os potenciais 

delineãdores da experiência jurídica formal e não-histórica, pouco harmônica aos 

problemas do justo e da segurança. Não se invoca a historicidade dos princípios, 

sufragando a contingência de fatos como possíveis elementos informativos. Propõe- 

se a universalidade assentada na variegada presença deles nos mais distintos 

ordenamentos, na prudência da atividade judicial, na perseverança do intérprete e 

nas possibilidades do método comparativo. Na compreensão de Marcelo Gallupo, 

essa por sua vez inspirada na lição de Bonavides, “a teoria de Esser pretende ser 

tanto uma superação do juspositivismo quanto uma superação do jusnaturalismo”.329

A abordagem daquilo que representa a expressão culminante do 

pensamento esseriano ilustra a limitação da estrutura jurídica plasmada nos códigos. 

A relevância das rationes legis, dos princípios formais mais diretamente ligados à 

estrutura lógica, o que quase sempre reforça o sistema como algo axiomaticamente 

fechado tem sua dinâmica pautada pela hierarquização, pela fixidez (realidade 

codificada). O procedimento de abertura desse plano, consoante o moldes do 

pensamento problemático, difere face aos sentidos assumidos pela admissão de 

maior amplitude decorrente dos princípios valorativos abertos, das doutrinas, das 

máximas e das parêmias.^Essa distinção aponta para a seguinte esquematização, 

no esteio da fonte em que colhemos sínteses do pensamento esseriano:

a) princípios axiomáticos ‘no sentido construtivo moderno’, como a 

liberdade para contratar;

b) princípios problemáticos ou “idéias básicas no sentido retórico”, 

como a idéia de enriquecimento sem causa;

328 ESSER Josef. “ Princípio...” p.48, apud GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit. p. 232.
329 Nas palavras de Bonavides, Esser assim descobriu “ o caminho para superar ‘ tanto a exigência de totalidade 

do sistema positivista9 -  a qual, segundo ele, se exprimiria na codificação e na sua técnica de interpretação -  
como ‘o pensamento axiomático jusnaturalista’, ambos cerrando as portas de acesso à compreensão de um 
novo programa metodológico". Nesse sentido: BONAVIDES, Paulo. “Curso de Direito ConstitucionaV\ T  
edição, Malheiros, 1997:243 apud, GALLUPO, Marcelo Campos, Op. Cit p. 233, nota 18.

330 Cf. ESSER Josef. “Principio...”, p. 184, apud GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit. p. 234.
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c) princípios dogmáticos, como o princípio da acessoriedade da 

fiança;331

Em face à esquematização proposta, não pode ser pretendida 

conceituação unívoca sobre princípios. A tripartição corresponde às múltiplas 

funções e/ou finalidades que representariam impedimento à concepção totalizante. 

A par da tripartição funcional, Esser recoloca a questão relativa às fontes, rompendo, 

com a visão piramidal Kelseniana. A existência da pluralidade das normas, de sua 

tipologia -  entre elas os princípios -, consoante adoção de perspectiva circular 

quanto à concepção do ordenamento -  resulta na destruição de possíveis 

justaposições entre eles, operando-se a constatação de sua rica finalidade, capaz de 

proteger mais de uma única pretensão. A habilidade protetora dos princípios 

relativamente às situações táticas enseja, no pensamento exposto por Esser, a 

necessidade de se proceder a distinção entre tais preceitos e as normas, o que 

passa a ser teorizado sustentando-se a concreção das figuras consoante moldes 

judiciais ou legislativos. Os princípios não são nem preceitos, nem normas em 

sentido técnico, “uma vez que não contém nenhuma instrução vinculante de tipo 

imediato para um determinado campo de questões”.332

É nessa idéia de imediatez que devem ser observados aspectos

importantes para adequada compreensão dos princípios no contexto de sua

teorização, porquanto face à relevação do método problemático, não se pode aduzir

a “vinculação ou adequabilidade de um princípio no caso concreto”, por ele não

preexistir ‘a este mesmo caso’.333 Assim, “sua aplicação a uma determinada questão

deve ser portanto justificada problematicamente pelo aplicador” 334 Nesse ponto

Gallupo invoca Esser:
“O erro na relação entre princípio de norma não é aqui somente 
terminológico, mas também objetivo, porquanto se busca a distinção no 
plano geral e não no da qualidade, ou seja, na validade imediata. Daí que 
tantas vezes se atribua a regras jurídicas o nome de ‘princípios’, só por 
que estejam formuladas de modo geral”.335

331 Idem., p. 62., apud Op. Cit p. 235.
332 Idem., p. 65., apud Op. Cit, p 235.
333 Cf. GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit, p. 237.
334 Idem., Op.Cit,p.237.
335 ESSER, Josef. “Princípio...” p.126, apud GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit p. 237.
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Segundo Esser portanto, não é a generalidade o critério seguro para 

diferenciar princípios e normas.336 “Ao contrário: ‘o que em nosso sistema distingue o 

princípio da norma não é a ‘abstração’ ou o ‘caráter geral’, mas a possibilidade de 

precisar os casos de aplicação, que é o que caracteriza o ‘preceito”.337 Para essa 

orientação releva-se a não especificação dos princípios “imediata e previamente aos 

casos concretos, sua aplicabilidade e as exceções para tal aplicação”.338

A evidência da crítica ao jusnaturalismo e ao juspositivismo aflora 

uma vez mais, porquanto os métodos adotados por essas correntes (dedutivo e 

indutivo) absolutizam o ‘sistema’ jurídico e, na medida em que para Esser parece ser 

mais adequado o método que leva em conta a problematização para descoberta de 

princípios, tais não podem guardar relação de pertinência estrita com o sistema.339 A 

solução casuística colhe os princípios por meio de valorização e o modo de 

argumentação oferecido pela problematização uma vez mais relativiza as figuras 

principiais, porquanto “’não possuindo um caráter sistemático, carece também do 

caráter de ‘norma das normas’, de primum verum. Deve-se mais considerá-lo uma 

receita tirada da prática’”.340

Coerentemente ao eixo metodológico adotado, que privilegia assim 

o pensamento problematizante e a assimilação judicial dos princípios, nos moldes 

dos elementos coligidos por Gallupo, pode-se ter significativo panorama, a um tempo 

apenas, analítico e pragmático das figuras principiais, pois os desenvolvimentos 

de Esser e as diferenciações neles implícitas de certa maneira materializam e

336 Cf. GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit p. 237.
337 ESSER, Josef. “Principio...” p.66, apud GALLUPO, Marcelo C. Op. CiL p. 237.
338 GALLUPO, Marcelo C. Op. CiL p. 237.
339 Cf. ESSER, Josef “Principio...” p.211, apud GALLUPO, Marcelo C. Op. CiL p. 237.
340 ESSER, Josef “Principio...” p.128, apudGALLUPO, Marcelo C. Op. CiL p. 237-238.
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determinam o que são ou não princípios.341

Não podem ser relegados, por sua vez, aqueles princípios que 

porventura sejam conexos à possibilidade de conversão em direito positivo, que na 

terminologia da commom law correspondem aos standards jurídicos.342 Para 

Gallupo, a distinções entre standards e conversibilidade ou mesmo positivação 

confere à Esser elementos para classificação dos princípios em propriamente 

normativos, que correspondem àqueles que se colocam no início da construção 

jurídica relativamente aos informativos, que resguardam-se nos momentos pré- 

jurídicos.343 Disto resulta um sentido maior à autuação da jurisprudência, 

devidamente sintonizada ao contexto social, à possibilidade de conversão dos 

princípios informativos em normativos, porquanto na medida em que são eles 

transformados em direito material face à atuação da respectiva judiciabilidade que 

constitui pressuposto para tal, não é a totalidade das figuras detentora dessa 

possibilidade.344 Efetivamente, esse é o critério que pode ser apontado como válido 

para distinguir princípios jurídicos de não jurídicos, pode-se alargar a noção de 

princípios pertencentes ao direito positivo, sem que tais sejam necessariamente 

positivados.345 Resta assim destacado “‘que o caráter jurídico de um princípio 

decorre de sua ‘ função efetiva prática, (e) não da opinião da teoria’.346 Isto faz dos 

princípios verdadeiramente normas jurídicas, não sendo, portanto, meros 

mandamentos de conduta (preceitos), mas também ‘princípios para a elaboração e a

341 Nesse sentido as expressivas passagens de Esser, tais como estruturadas por Gallupo: “(...) o princípio não é 
um mero standard jurídico de comportamento, pois 6 repousa sobre si mesmo (...). Enquanto tal, nem procede 
de uma determinada concepção nem subministra critérios. O standard proporciona um critério, pelo 
procedimento de remeter às concepções vigentes do que é valor, dever ou diligência, ou também por inclusão 
de um conceito valorativo que foi substanciado à discrição do juiz’ (Esser, 1961:124). Mas ainda que na 
opinião de Esser os princípios não sejam tecnicamente regras jurídicas, constituem ‘como ratio legis, um 
direito positivo possível, expresso na interpretação e transformado assim em um grau mais concreto. De outra 
parte, também os princípios que nasceram como simples guides da argumentação jurídica (máximas retóricas 
e doutrinais), graças a sua formulação judicial dentro de uma tradição jurídica, podem receber o caráter de 
normas de direito positivas (criação de direito em sentido próprio)’ (Esser, 1961:121). E completa o autor: ‘A 
sentença judicial, tanto particular quanto a massa de uma jurisprudência constante, pode converter-se em 
agente transformador de princípios pré-positivos em preceitos ou institutos jurídicos. Mas para a construção 
de novas normas jurídicas, que ampliem o círculo fechado do ordenamento jurídico, o juiz tem que recorrer 
ao princípios extra sistemáticos (tópicos)’ (Esser, 1961:68).”Nesse sentido: GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit. 
p.238.

342 ESSER, Josef. “Princípio...” p.68-93, apud Op. Cit p.238.
343 Cf. ESSER, Josef. “Princípio..”. p.l 15, zpudOp. Cit. p.238.
344 ESSER, Josef. “Princípio...” p.108-116, apudOp. Cit. p.239.
345 Cf. ESSER, Josef. “Princípio...” p.203, apurfOp. Cit. p.239.
346 ESSER, Josef. “Princípio...” p.203, apudOç. Cit. p. 239.
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proteção do direito"’.347 Nesse mesmo sentido, as distinções geralmente levadas a 

efeito entre ‘princípios do direito em sentido estrito' (materiais e formais) e ‘princípios 

jurídicos’, para Esser compreendidos como princípios de aplicação do direito são 

criticadas, por constituírem-se à sombra de um positivismo legalista que estabelece 

a infértil separação ente ‘direito’ e ‘técnica jurídica’.348

Reside nesse ponto problema significativo consistente no conhecer

do direito mediado dogmaticamente, ou seja, pela admissão da pré-existência de

realidade (na hipótese a realidade formal consistente no ordenamento jurídico). A

suposição dessa realidade relativamente àquele que conhece o direito informa o

processo de co-produção jurídica.349 Uma vez mais são os topoi que cumprem papel

de relevo, ou seja, como lugares argumentativos a serviço da ars disputationis

existentes 'nos ordenamentos jurídicos (vale dizer, nas leis) que só são preenchidos

pelo intérprete”.350 A juízo de Esser, a atividade interpretativa, metodologicamente

disposta, é partícipe do destino dos princípios, nela se vislumbrando “duas idéias

centrais da Teoria Discursiva do Direito”.351 Ambas se interligam, porquanto uma

delas vislumbra no plano de aplicação da normas importância superior ao de

jbstificação delas. Já a outra, não confere unicamente aos princípios positivos

constitucionais o papel de moldagem do sistema jurídico, vislumbrando a

importância de argumentação e dos pressupostos do discurso.352

“(...) segundo Esser, o caráter jurídico das regras de aplicação do direito 
(leges artis) decorre do próprio sistema jurídico, e não de uma 
‘especulação jusnaturalista’, uma vez que implica desenvolvimento 
dogmático do próprio sistema. Tome-se por exemplo a regra nemo plus 
iurís transferre potest, quam ipse habet ou a noção de causalidade, ou 
ainda a distinção entre questão de direito e questão de fato: ‘Todas elas 
constituem princípios do direito nem mais nem menos ‘imanentes’ e 
‘genuínos’ que qualquer das garantias institucionais expressamente 
consignadas no código’ (Esser, 1961:142), e portanto participam da 
obrigatoriedade das próprias normas legais. Sobretudo porque a 
interpretação e aplicação do direito, como já demonstrava Kelsen, não é 
uma mera ‘constatação do já dado, uma conciliação declarativa de texto e

347 Idem., p.137, apudOp. Cit. p. 239.
348 Cf. ESSER, Josef. “Principio...” p. 117-137, apud Op. Cit. p. 239.
349 Cf. GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit. p. 239.
350 Nesse sentido destaca Esser ser “(...) importante observar que nossa concepção do direito e da ciência jurídica 

influencia diretamente a maneira pela qual definimos e entendemos a função dos princípios”. ESSER, Josef. 
Princípio e ..., p. 137, apud GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit p. 239.

351 GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit. p. 240.
352 Cf. GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit. p. 240.
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ratio’ (Esser, 1961 ;153)353 Ambos (as normas jurídicas expressas e os 
princípios de interpretação e os princípios lógicos do direito) podem ser 
concebidos como jurídicos uma vez que são emanados da mesma Razão 
(de intenção jurídica)”.354

Uma vez mais eclode a relevância da judiciabilidade para 

determinação da juridicidade dos princípios, isso porque reconhecida validade 

universal às figuras, e mesmo imediatez àqueles que sejam válidos juridicamente, 

será a declaração judicial a instância apta para que o reconhecimento se efetive.355

Face è relevância da tarefa da judiciabilidade que se torna cada vez 

mais clara nesse universo intelectivo, os princípios passam a constituir a totalidade 

do corpus ao qual estão adstritos. Não correspondem a verdades que preexistam 

para além do que obteve reconhecimento institucional.356 Disso resulta que os 

princípios ‘não são direito até que, por haver informado essa fonte do direito (a 

saber, os atos criadores de direito), dêem lugar a um determinado resultado 

jurídico'.357 Conquanto essa bem elaborada teorização possa ser compreendida 

como transgressora da legalidade e da assimilação, em certa medida, de resquícios 

do jusnaturalismo, vez professar os sentidos mais integrais da experiência jurídica, 

com relevo para pressupostos metodológicos que dispensam importância ao instante 

axiológico e decisório, possível é inferir que são os desdobramentos dessa atividade 

autocriadora que determinarão plano bastante para reconhecimento de princípios.

Mesmo o afastamento do método histórico, da intenção original do 

legislador, do incremento da idéia de atualidade, da função interpretativa do 

ordenamento como capazes de assumir os sentidos de uma suprajuridicidade,

353 Nesse trecho Gallupo cita Kelsen: ‘Uma decisão judicial não tem um caráter simplesmente declaratório, como 
às vezes se supõe. (...) A decisão judicial é a continuação do processo de criação do direito’. KELSEN, Hans. 
Reine Rechtslehre. Wien: Österreichische Staatsdruckerei Wien, 1992:243 e 244, apud GALLUPO, op. Cit. 
p. 240, nota 29.

354 GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit. p.240-241.
355 Consoante lembrança de Esser, nos moldes citados por Gallupo: ‘enquanto não são reconhecidos, não 

possuem efetividade, e caem em primeira linha como postulados éticos, cuja realização (só) é sancionada 
plenamente pela função legislativa (grifo de Gallupo) da sentença judicial. Declarar que inclusive os 
princípios não reconhecidos já são parte de um sistema ‘existente’ à maneira do Direito Natural, é um gesto 
supersticioso, comparável ao altar erigido ao ‘deus desconhecido’. Cf. ESSER, Josef. Princípio e ....,p. 154 
apud GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit. p. 241. É bom ressaltar que Gallupo indica que a expressão normativa, 
face ao impacto da obra de Kelsen, teria sido mais feliz ao descrever a ‘ (...)função legislativa da sentença 
judicial’.

356 ESSER, Josef. “Princípio..” p. 172, apud GALLUPO, Marcelo C. Op. Cit. p 241.
357 Idem., p.192, apud Op. Cit. p 241.
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porquanto são concebidos os princípios como preceitos legais, não podem eles 

chocar-se como as normas, o que lhes dá o sentido de equidade e capacidade de 

integração. Os princípios, no bojo da teorização esseriana, alcançam inovadora 

estrutura conceituai, avessa à desgastada concepção de segurança jurídica ligada 

aos pressupostos apriorísticos do ordenamento, porquanto projeta a focalização 

dessa concepção do direito para o momento de solução da hipótese apreciada.
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3.3 0  modelo politico-democràtico

Um modelo jurídico-político tido como referencial, e mesmo como 

marco teórico, por contemplar de modo mais explícito o intenso interrelacionamento 

entre a realidade política e a material-econômica, porquanto essas são devidamente 

contextualizadas ao entendimento da realidade do direito, - especificamente do 

direito político -, que não mais é compreendido puramente em seu formalismo, 

desenvolve-se nos meandros da ruptura proposta e contida nas investigações de 

Karl Loewenstein, autor da conhecida Teoria da Constituição. A aproximação de 

teorização loewensteiniana é considerada na medida em que esse autor explicita em 

sua análise três aspectos devidamente compartilhados em sua base estrutural, ou 

melhor, aspectos decisivamente ligados à crítica, sejam eles a ideologia, a realidade 

sócio-econômica interrelacionada com o perfil da juridicidade constitucional, bem 

como do processo do poder político. Muito embora os estudos de Loewenstein 

sejam edificados na conjugação de quadros de referência, de organização 

conceituai e de análise comparativa de governos e de modelos358, sua ilustração da 

realidade jurídica em face à dinâmica social, política e econômica é moderna e 

explicita em profundidade os sentidos das indagações a que se propôs responder, 

essas não mais dirigidas ingenuamente à formalidade do perfil constitucional. É 

possível falar então não apenas em ruptura no tocante aos frutos da análise levada 

a efeito, mas em ruptura metodológica, porquanto, para esse autor, por meio de 

poderoso arcabouço teórico que se estrutura e se edifica numa simbiose entre a 

cultura européia publicística e sociológica e a ciência política norte-americana, a 

realidade constitucional é que passa a ser foco de atenção e não mais puramente 

constituição sob o prisma de seu perfil dogmático. Esta inquietação teórica se 

alicerça nos sintomas decorrentes do advento das sociedades complexas. O exame 

do panorama constitucional europeu e os reflexos das forças democráticas em torno 

da unidade da constituição, que em contornos recentes se voltam com mais apego

358 Respectivamente, frame of reference, conceptual framework, comparative government e analytical schemes. 
Nesse sentido, indicados e desenvolvidos por ANABITARTE, Alfredo Gallego. “Constituición y  Política” -  
Estúdio sobre la Teoria de la Constituición de K. Loewenstein, Barcelona: Ariel, 1976, pp. 565 e 571.
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para os dilemas relativos à limitação dos poderes estatais, ao delineamento de 

direitos de natureza econômica, além dos direitos ditos sociais, todos devidamente 

ambientados num plano social competitivo, leva Loewenstein a formular e propor 

critério metodológico que considera a importância das injunções sociais e a dinâmica 

do poder político.

A relação direta entre a existência de constituições escritas e os 

sentidos jurídicos nelas expressos não raro deixam de se coadunar junto a 

orientações de ordem política implementadas pelos detentores do poder, o que é 

indicativo da crise do sistema constitucional. Loewenstein busca visão crítico-realista 

das constituições e, como assevera Vanessa Oliveira Batista, não relega aspectos 

identificadores da lei fundamental, nem mesmo fatores decisivos da dinâmica à ela 

ligada; pois *vislumbra-a no contexto da representação por partidos políticos e 

grupos de interesse, bem como o papel do indivíduo perante o Estado”.359 O 

pensamento de Loewenstein focaliza no lugar do direito constitucional uma teoria da 

constituição, na qual se “examina temas como processo político e os controles do 

poder político, considerando as mudanças operadas na constituição escrita na 

realidade sócio-política, o que o leva a classificar os textos numa perspectiva 

‘ontológica’, afastada das discriminações formais”.360 Na leitura de Batista, a 

desvalorização conceitual-jurídica de Constituição, assim como do direito 

constitucional relaciona-se mais a razões da vida política que propriamente 

científicas, fato que esvaziou o conceito de constituição à luz das concepções 

formais não raro imediatamente ligadas à compreensão do pacto político. Esses 

foram decisivos para o afastamento da realidade constitucional das constituições 

propriamente ditas, “relegando ao esquecimento duas atividades intelectuais: o 

pensamento dogmático e o pensamento investigador* (destaques no original).361

359 BATISTA, Vanessa Oliveira. “Elementos de Teoria da Constituição: de Cari Schimitt aos dias de hoje”. IN: 
Revista de Direito Comparado, Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG/Mandamentos Editora, 
volume 3,1999, p.193.

360 Idem., Op. Cit p. 193.
361 Entendimento exposado por Alfredo Gallego Anabitarte no estudo à edição espanhola da Teoria da 

Constituição de Karl Loewenstein, explicitado por Batista, consoante o qual se indica postura antidogmática 
contida na proposta desse autor, nesse termos: “ O modo de pensar investigador é aquele que não está 
submetido ao marco estabelecido pela opinião dada, como no trabalho do historiador ou do filósofo. 
BATISTA, Vanessa Oliveira. Op. Cit p. 193, nota 24.
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Se a dogmática corresponde ao mecanismo de exame privilegiado 

perante um texto normativo -  na hipótese o texto constitucional -  que projeta raio de 

influência para todo o sistema, isso não implica na obtenção de legitimidade da 

atividade intelectiva perante a realidade constitucional, bem mais ampla, alcançando 

mesmo a morfologia das interações humanas permeadas pelo poder e pela 

economia. As dificuldades residem pontualmente nas relações entre os contornos da 

dogmática -  e de seu solo epistemológico específico, -  face à riqueza sugerida pelo 

pensar investigativo em paralelo às questões suscitadas pela ordem social. Entre 

análise puramente constitucional e o amplo quadro oferecido pela ciência política, 

busca-se retratar as dificuldades para o delineamento de uma teoria jurídico- 

constitucional. Loewenstein persegue essa mediação relevando a importância de 

pressupostos democráticos, bem como a existência de homens livres interessados 

em participar do poder.

Breve síntese é explicitada por Batista, consoante a leitura 

empreendida sobre o pensamento do autor alemão. Para essa autora, Loewenstein 

faz “uma investigação sobre a norma constitucional, estudando-a no marco geral 

político e histórico de sua origem, valorizando e criticando sua pretensão, analisando 

sua eficácia 362 Isso se desenvolve no plano das orientações teóricas da ciência 

política norte-americana, a qual distingue a técnica de governo e o direito 

constitucional, a realidade institucional da concepção de direitos. Esse pensamento 

alcança densidade orgânica madura e relevância definitiva na obra Teoria da 

Constituição, na qual os aspectos sociológicos e os jurídico-políticos perpassam 

esferas cognitivas diversas em seu conteúdo. Nesse plano, Loewenstein coloca-se 

diante da seguinte questão: “(...) qual o papel da Constituição nos diferentes 

sistemas políticos e nos correspondentes tipos de governo? Ou seja: qual a situação 

e o significado da Constituição dentro da dinâmica do processo do poder político?’363

Essa questão de aparente inspiração lassaliana, muito sugestiva do 

seqüestro dos ideais magnos pelo processo de poder político serão enfrentados por 

meio de “pressupostos científicos”, aos quais o autor se lança, devidamente

362 BATISTA, Vanessa O . Op. Cit. p. 194.
363 Idem, Op. Cit. p. 195.
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norteado pelo quadro de conceituai indicado, explicitando definições e articulando-as 

aos sentidos que imprime à dinâmica constitucional complexa, irredutível, por vezes, 

ao delineamento normativo dos comandos magnos. As idéias políticas gerais vão ao 

encontro de esquema analítico das sociedades organizadas sob o manto estatal. 

Nesses ditos pressupostos científicos, são explorados por Loewenstein categorias 

sociológicas chave, relevantes para posturas críticas, tais como aquelas que são 

próprias da sociologia weberiana, e bem por isso observadas com destaque para 

características gerais da racionalidade das sociedades burguesas ocidentais, a par 

da manifestação da ideologia como determinação histórico-social364 Nesse sentido 

Loewenstein “(...) faz afirmações como: ‘toda ideologia está determinada histórica e 

socialmente', utilizando o termo ‘ideologia’ num sentido neutro, sociológico, e não 

filosófico; ou ‘a sociedade burguesa da Europa ocidental perdeu sua fé em valores 

absolutos’. Para Loewenstein, o ‘relativismo axiológico, numa segunda etapa, ‘toma 

partido’, de alguns valores determinados, indicando desde um primeiro momento o 

conteúdo desta orientação". Na explicitação de Anabitarte, a importância da 

consideração das ideologias políticas no exame de Loewenstein se vislumbra na 

intercausalidade entre elas, entre elas e a vida das instituições, porquanto de pouco 

sentido seria compreender a funcionalidade das instituições, em que pese as 

respectivas denominações delas, já que quase sempre se animam ou mesmo se 

influenciam por energias ideológicas diversas. A peculiaridade da perspectiva de 

Loewenstein está, para Anabitarte, num paradoxo, pois “no aspecto positivo da 

relação ideologia e instituição, se corresponde um aspecto negativo: a antinomia 

entre a ideologia e instituição.”365 Partindo dessa construção, Loewenstein conecta 

as concepções de forte atrelamento entre o desenvolvimento de ‘instituições e 

técnicas’ que são desenvolvidas sob a influência da realidade democrática e a 

respectiva perda dessa identidade democratizante na hipótese do estabelecimento 

de forças autoritárias, ideologicamente distante de orientações liberal- 

democráticas.366

364 Cf. BATISTA, Vanessa O . Op. Cit. p. 196.
365 ANABITARTE, Alfredo Gallego. “Constituición y  Política” -  Estúdio sobre la Teoria de la Constituición de

K. Loewenstein, Barcelona: Ariel, 1976, p. 573.
366 Cf ANABITARTE, Alfredo Gallego. Op. Cit. p. 573.
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Para melhor equacionar a função ideológica na realidade político- 

institucional, esse autor estabelece diferenciações entre o que compreende como 

macroideologia, essa residente em orientações determinantes das sociedades 

estatais e mesmo ilustrativas dos conteúdos de tipologias de exercício do poder, tais 

como absolutismo, teocracia, democracia liberal-igualitária etc., e os sentidos não 

muito diversos estáveis na microideologia, na qual repousam convicções coletivas 

ou mesmo mais particularizadas, donde restar possível o estabelecimento de 

diferenças entre esferas ideológicas e a forma, também ideológica, da ordem 

política. Há indefectível distinção entre macro e microideologia a partir da 

consideração do condicionamento da realidade estrutural sócio-econômica, aspecto 

que Anabitarte explicita no pensamento de Loewenstein por meio do relevo de 

convicções que se reproduzem em grupos sociais homogêneos a propósito de 

quaisquer aspectos ligados às representações a respeito da dinâmica complexa da 

vida social. Determina-se, assim, certa proximidade entre suas formulações e as 

compreensões a respeito da ideologia como crenças ou valores.367

Decisivas também são as relações entre formas governamentais e 

formas econômicas, ou melhor, das estruturas socioeconômicas e as estatais, 

ambas esferas diferenciadas quanto aos seus fins e objetivos, ou melhor, a 

manutenção da ordem da realidade constitucional e o bem estar de classes ou de 

grupos sociais. O interrelacionamento, sempre observável, entre a conformação 

política e o estágio de desenvolvimento das forças econômicas confere a 

Loewenstein elementos para construir o “enfoque ontológico da realidade político 

estatar368 Rechaça esse autor a ótica neutra e objetiva da lei magna face à luta 

pelo poder que em face da evolução da economia nada pode responder, mesmo 

porque é já inafastável a caracterização do estágio estatal e político burocratizado, 

dominado por técnicos, por especialistas sempre crentes da viabilidade de manejo 

da natureza.369

367 Cf. ANABITARTE, Alfredo Gallego. Op. Cit. p. 574.
368 Cf. ANABITARTE, Alfredo Gallego. Op. Cit. p. 574-575.
369 Cf. LOEWENSTEIN, Karl. “Teorìa de la Constituiciórí\ Barcelona: Ariel, 2a edição, 1976, capítulo V, apud 

ANABITARTE, Alfredo Gallego. Op. Cit p. 575.
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A análise do poder é desenvolvida sob a consideração do exercício 

do poder político, sendo de relevo a conformação institucional ou pluralista desse. 

Seu exercício pode ser monopolista, -  daí sua concentração -, ou mesmo atribuível 

a diferentes detentores, daí sua distribuição. Da existência de certo parâmetro entre 

concentração ou desconcentração do poder podem ser ilustrados os sistemas 

políticos naquilo em que se diferenciam ideologicamente face ao reconhecimento, ou 

não, da presença do poder na coletividade, - do que resultaria a preservação do 

princípio da igualdade (destacamos) -, ou, na hipótese desse reconhecimento não 

ser característico, da adoção de ideologias capazes de negar a legitimidade, 

contudo reproduzir o exercício do poder. Para Anabitarte, disso resulta outra 

classificação, que envereda para a determinação de regimes detentores de maior ou 

menor carga de autoritarismo, ou mesmo maior ou menor teor de ideais 

democráticos.370 Não enveredaremos para a linhagem teórica que esse exame 

merece em profundidade. Basta-nos os sentidos ilustrativos a propósito da 

possibilidade da abertura ou clausura do poder, porquanto nas modernas 

organizações políticas, muito embora inumeráveis figuras ou institutos 

constitucionais busquem proteger a simetria entre desejo coletivo e a dinâmica 

institucional do poder, o que se observa é o recrudesci mento desse, assim como sua 

descentração, isso além das fronteiras estatais, incontrolável, sendo mesmo a 

potencialização do nível de participação dos atores aspecto que possa talvez 

represar a concentração, a indiferença, ou mesmo a distorção que beneficia fins não 

coletivos ou de estratos sociais nos quais já esse já consolidou, em variadas formas. 

Na medida da falibilidade de estruturas ocupadas com o controle do poder, o exame 

de Loewenstein apela para o campo do pressuposto democrático como 

determinante para certo aplacamento.
Para Loewenstein, os valores fundamentais em que se move todo o 
ordenamento jurídico são a liberdade e a autoridade. Um ‘equilíbrio 
harmônico’ entre esses valores é, em princípio, o eterno problema do 
homem na sociedade. Sem muito aprofundamento filosófico, o autor 
relaciona esse (sic) dois conceitos à existência de um controle sobre o 
poder político e a regulamentação da conduta humana. Em verdade, trata- 
se mais de conflito entre coação e liberdade. Rejeita-se um possível 
confronto entre domínio e domínio legítimo e, com isto, é rechaçada a 
dicotomia legalidade e legitimidade. Para Loewenstein, só há uma 
legitimidade: a legitimidade democrática”371

370 Cf. ANABITARTE, Alfredo Gallego. Op. Cit. p. 575.
371 BATISTA, Vanessa Oliveira. Op. Cit. p. 196.
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0  conflito entre coação e liberdade, sob o manto da ordem 

constitucionalizada que pretende preservar a prática da democracia entrelaça-se, 

consoante as propostas desse autor, na consideração do relevo dos mecanismos do 

poder e desses no contexto de sua teoria da constituição, forjada num plano de 

idéias e de eixos teóricos voltados para análise abrangente. Na esteira de Vanessa 

Oliveira Batista:
“Devido à falta de precisão nos conceitos fundamentais da análise política, 
que se estende a termos técnicos como lei, regra, príncípio (...), o quadro 
de referências de Loewenstein constituiu-se no conjunto de definições e 
conceitos gerais de que se vale para descrever e tentar explicar a 
realidade política. Assim, ele define o que é política, poder, processo 
político, além de trazer uma lista de classificações. Partindo desse 
entendimento, alguns aspectos são mais importantes que outros para a

372compreensão de sua teoria".

A consideração do universo loewensteiniano parece então ser 

ilustrativo como teorização que questiona e demonstra a necessidade da articulação 

de contornos teórico-dogmáticos, empenhados no sentido de relevar e resgatar os 

potenciais da base normativa, mas essa deve assentar-se na pressuposição da 

prática da democracia, trazendo implícita a vulneração do normativismo 

descompromissado politicamente. Nos trilhos do pensamento elaborados, podem ser 

destacados aspectos atuais como multiculturalismo, desfalecimento do Estado- 

nação e radicalização do processo democrático, esses constitutivos de fatores que 

devem hoje ser profundamente examinados quando da compreensão da realidade 

político-constitucional de nossos dias. 373

Os dilemas aparentemente simples que se colocam nas fronteiras de 

uma teoria constitucional que não se alicerça no puro formalismo conceituai 

demonstram bem os sentidos da incorporação de elementos que enriquecem o 

quadro analítico da esfera pública. A teoria constitucional ocupa-se já de temáticas 

como pluralismo, desestruturação do Estado, bem como formação de complexos 

políticos supranacionais. A hipertrófica malha estrutural do Estado, que se justificou 

ao longo do século XX, de nítido conteúdo administrativo-tributário e ideologia 

técnica, desfaz-se ambiguamente, vitimizando a preservação das órbitas de

372 Idem., Op. Cit. p. 197.
373 Cf. BATISTA, Vanessa O .Op. Cit. p. 199-200.
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liberdade social e política. Afigura estatal tem hoje diante de si o multiculturalismo e 

a globalização, essa inspirada na ideologia neoliberal. A não consideração desses 

acontecimentos influi notadamente na vida política, não apenas de países, mas de 

bases estruturais que tem diante de si os desafios para a preservação das 

subjetividades face aos avanços da lógica capitalista. À luz do que foi sucintamente 

exposto sobre a teorização de Karl Loewenstein, podemos afirmar que as relações 

entre preceitos normativos e princípios constitucionais, na medida em que 

enriquecidos com o deslocamento das categorias analíticas da ciência política, na 

hipótese a consideração do exercício do regime democrático, nos leva às seguintes 

sínteses, capazes de dar maior precisão às elaborações desse autor:

a) A influência de Weber determina a consideração da perspectiva 

sociológica do poder. A diversidade e a natureza dinâmica desse 

fenômeno que não se deixa definir facilmente, se faz presente 

nas relações humanas. A convergência dele no âmbito do poder 

político, por sua vez refletido na estrutura estatal, marca-se por 

ser composição por meio da qual a legitimidade legal justifica-se 

com o exercício da autoridade. O staff materializado nas 

instituições administrativas, políticas, policiais etc, contam com a 

legitimidade a seu favor, contudo são mecanismos de 

autoridade;

b) Admitir a base material do poder e não concebê-lo como relação 

entre homens sacrifica em parte sua compreensão, mas ela não 

pode desconsiderar a base patrimonialista estatal aglutinadora 

dos mecanismos de dominação. Antes, sob a concepção 

conceituai política observam-se somente fenômenos relacionais 

“que contribuem para a formação, exercício e manutenção, 

assim como para a diminuição e perda do poder por parte de 

seu correspondente detentor”;374

374 Cf. BATISTA, Vanessa O. Op. Cit., p. 197.
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c) 0  Estado não é concebido apenas como uma realidade 

historicamente determinada, mas, no contexto da análise, como 

ente mais diretamente ligado à conformação institucional 

crescente do poder face à sociedade civil;

d) A política é concebida como ‘luta pelo poder’ no qual se 

enfrentam grupos sociais. Modernamente, contudo, a estrutura 

democrática, ainda que marcada ideologicamente, constitui 

regime capaz de resgatar alguns sentidos mais equilibrados 

desse processo, ou seja, a contenção da concentração 

desmesurada do poder. “A Teoria da Constituição de 

Loewenstein surge a partir do estudo desse processo político, 

enquanto tentativa humana de estabelecer regras e montar 

sistemas de controle de poder. Sua obra trata de defender a 

Constituição como instrumento fundamental para ordenar o 

acontecimento político. Sua Teoria do Estado (destaques no 

original) é uma exposição em defesa da idéia da ordem política, 

concebida numa perspectiva constitucional."375 Com a 

elaboração da classificação ontológica das constituições 

podemos vislumbrar sua adaptabilidade maior ou menor à 

sociedade, sendo mesmo condenáveis os excessos praticados 

pelos mecanismos de controle institucional, o que de resto 

desvirtuaria os critérios genuínos de observação maior ou menor 

dessa adaptabilidade,376 o que nos leva à proposição segundo a 

qual a teoria loewensteiniana é decisiva para o exame da 

simetria ou assimetria dos textos políticos à sociedade.

375 Cf. BATISTA, Vanessa O. Op. Cit, p. 198.
376 Cf. BATISTA, Vanessa O . Op. Cit., p. 199.
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3.4 0  modelo sistêmico-problemático

Paralelamente às formulações multidimensionais enfocadas, a 

recompreensão do plano jurídico sistemático releva o papel integrador dos princípios 

numa perspectiva superior, isto é, de cima, conectando-o ao plano constitucional 

não apenas como disposição normativa explícita, mas também implícita e 

catalisadora de conformações políticas e valorativas. Tais como compreendidas em 

seus potenciais interpretativos, capazes de vislumbrar no pacto político 

compromissos de variada ordem, entre elas a determinação à esfera pública para a 

implementação do desejo constitucional, o modelo sistêmico-problemático quer fazer 

exsurgir do plano jurídico mais que sentidos meramente normativos. Em seus 

recentes desenvolvimentos, as dimensões do pensamento sistêmico-problemático 

encontram nas formulações de Juarez Freitas, a mais orgânica elaboração e mesmo 

demonstração, entre os juristas nacionais, da compatibilidade entre as duas 

atividades racionais cognitivo-hermenêuticas.377

Conquanto admitamos a obra de Freitas como marco teórico no qual 

se destaca a prevalência dos princípios e valores como metacritério solucionador de 

antinomias internas do sistema, na mesma medida como figuras que ilustram o 

plano do compromisso político-constitucional do Estado, parece-nos acertado 

explicitar, ainda que brevemente, as racionalidades sistêmica e problemática antes 

de buscarmos as sínteses indicadas nos avanços desse autor. Nossas 

preocupações limitam-se às concepções a propósito da reconceituação do sistema, 

porquanto o que desejamos, na última parte desta investigação, é a demonstração 

dos potenciais principiológicos sob a ótica da concepção crítico-comunicativa, mas, 

para isso, devem restar induvidosos que os esforços doutrinários focalizam as 

figuras no plano magno, manejável e compreendido nessa massa teórica capaz de 

estirpar-lhes as limitações.

377Cf. FREITAS, Juarez. Op. Cit. p. 45.



138

“A concepção do próprio ordenamento como sistema” -  destaca Ferraz 
Júnior “é, porém, uma tendência historicamente localizada na Era 
Moderna (...). A bem da verdade, pode-se, por exemplo, falar do 
ordenamento jurídico na Roma antiga, mas o sistema do direito romano é 
uma criação do século XIX. A célebre codificação de Justiniano, o Corpus 
Juris Civilis, não só não era um sistema, no sentido que lhe emprestara a
dogmática atual, como sequer essa expressão era, então, conhecida (a
palavra se introduz no pensamento jurídico só no século XVI e se torna um 
termo técnico no século XVIII, com grande repercussão no século XIX até 
nossos dias)”.378

Francisco Amaral acrescenta à explanação de Ferraz Júnior 

reflexões que retomam a cronologia dos fatores não apenas mais diretamente

ligados à conformação do direito como sistema em sí, mas do avanço do

pensamento sem o qual seria impossível o deslocamento de base fundamentadora 

apta à justificação das transformações no plano da intelecção da juridicidade. Nesse 

sentido:
“os desenvolvimentos do racionalismo como correntes de fundamentação 
do conhecimento, nos moldes em que cultivada por Locke, Descartes, 
Spinoza e pela filosofia do liuminismo, culminando na revolução intelectual 
que marcou o pensamento europeu dos séculos XVII e XVIII, encontrou

07Q
plano propício para reflexão nos juristas do direito natural

Essa atividade intelectual passará à história das idéias jurídicas sob

a designação de jusracionalismo, sedimentando uma das mais notáveis

conseqüências para o pensamento jurídico. Ainda para Amaral, elas repousam na
" ‘ideologização da vida pública’, no sentido de que toda a atividade social 
é racionalmente ordenada, permitindo-se a justificação racional das 
posições político-constitucionais da época moderna. Como teoria, dá ao 
Direito um sistema e um método dogmático específico, a partir de 
conceitos gerais, abrindo caminho, com sua visão de conjunto, para as 
construções sistemáticas autônomas. Sua mais importante contribuição é, 
portanto, a idéia de sistema no direito”. 380

Conquanto fosse ultrapassado o tratamento dispensado ao direito 

pelos jusracionalistas, sofrendo mesmo críticas justamente em razão da ausência de 

harmonização dos materiais ou fontes, Ferraz Júnior lembra mesmo “um certo 

impulso para o tratamento sistemático da matéria jurídica” entre eles, porém “mas

378 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. “Introdução ao Estudo do Direito" -  Técnica, Decisão, Dominação, São 
Paulo: Atias, 1991, p. 166.

379 AMARAL, Francisco. Racionalidade e Sistema no Direito Civil Brasileiro. IN: Revista de Direito Civil -  
Imobiliário agrário e Empresarial, São Paulo: Revista dos Tribunais, n° 63, jan/março de 1993, ano 17, p.46.

380 Idem., Op. Cit. p.47.
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longe das exigências que a nova ciência da Era Moderna iria estabelecer”.381 Para 

esse autor:
“A ligação entre ciência e pensamento sistemático pode ser datada do 
século XVII. É nessa época, inclusive, que o termo sistema se torna 
escolar e se generaliza, tomando a configuração básica que ainda hoje lhe 
atribuímos. Com Christian Wolff que, com sua terminologia, dominou a 
ciência da época, o termo toma-se preciso e se vulgariza. Sistema, diz-nos 
ele, é mais que agregado ordenado de verdades, pois sistema é, 
sobretudo, ‘nexus veritatum’, que pressupõe a correção e a perfeição 
formal da dedução. Este conceito foi depois elaborado por Johann Heinrich 
Lambert que, em obra datada de 1787 (Fragment einer Systematologie) 
precisou-lhe os caracteres. Lambert fala-nos de sistema como mecanismo, 
isto é, partes ligadas uma a outra, e dependentes uma da outra, como 
organismo, isto é, um princípio comum que liga partes com partes numa 
totalidade: (grifo nosso) finalmente como ordenação, isto é, intenção 
fundamental e geral, capaz de ligar e configurar partes num todo"382

Sobremodo por meio de juristas discípulos de Christian Wolff, as

relações entre racionalismo e o direito forjaram a conhecida jurisprudência conceituai

do século XIX, essa tida como “a herdeira deste processo cognitivo ‘galilaico-

cartesiano”.383 As codificações modernas, exemplificadamente a austríaca, a

prussiana e a francesa, constituem frutos do jusracionalismo e do iluminismo.

Nesses diplomas avulta a pretensão de
“disciplina geral da sociedade por meio de uma reordenação sistemática e 
inovadora da matéria jurídica, e do que é melhor exemplo o Código Civil 
Francês, por sua importância e influência. Baseados na convicção
iluminista de que o governo racional dos governantes criaria uma
sociedade melhor, esses Códigos podem considerar-se como verdadeiros 
atos de transformação revolucionária"384

Importante é ter em mente a compatibilização desses momentos 

desenvolvidos no plano das idéias com a consolidação da figura estatal moderna, 

bem como do processo capitalista de produção de bens. Não cabe aqui uma vez 

mais a contextualização do direito no bojo da figura do Estado e de preceitos

burgueses que aí se fizeram eclodir, bem como os contornos da materialização de

formas sociais que corresponderam aos seus objetivos. Contudo, a identificação do 

surgimento do Estado no sentido weberiano, explicita que:

381 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. “A ciência do direito”, São Paulo: Atlas, 2a edição, 1980, p.22.
382 Idem., Op. Cit., p. 23.
383 AMARAL, Francisco. “Racionalidade...”, apudOp. Cit. p.47.
384 AMARAL, Francisco. “Racionalidade...”, apud Op. cit., p.47.
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“com o desenvolvimento da burocracia ocidental, enquanto forma de 
dominação baseada na crença da legalidade, isto é, na organização 
racional de competências com base na lei, tendo em vista o princípio da 
eficiência.; (...) a par da já consolidada idéia de grandeza superior 
originada nas teorizações de Maquiavel e Jean Bodin, - que na leitura de 
Ferraz Júnior -, marca o Estado como poder-força, garantido pelo direito 
de soberania, pela afirmação de um poder central unitárío contra os 
poderes setoriais e particulares.’385

Parece exato dizer então, que cada qual desses momentos 

centralizadores do poder, realizaram, a sua maneira, o que o racionalismo jurídico irá 

aos poucos preencher no contexto das convicções e crenças coletivas a respeito do 

direito. Quer-se com isso destacar a correspondência entre a concepção de sistema 

e sua respectiva inserção ideológica, porquanto sem essa, aquela não se 

reproduziria. É Amaral uma vez mais que esclarece:
“O racionalismo jurídico está, assim, na própria base do Estado Moderno, e 
suas manifestações intelectivas, como a construção dos conceitos e dos 
sistemas, são expressão do domínio de uma classe, a burguesia 
racionalista e calculadora, que vê como possível uma igualdade material 
de direitos, por meio da generalidade e da abstração das normas jurídicas, 
generalidade no sentido da indeterminação dos sujeitos, e abstração como 
universalidade dos casos a que se aplica a lei, atributos esses decorrentes 
do princípio da igualdade formal do modelo jurídico do liberalismo. O 
racionalismo marca, assim, a ciência jurídica moderna, cuja nota específica 
é a exatidão. Sua realização máxima são os códigos e as constituições: 
razão, direito e política. O pensamento sistemático invade a ordem 
jurídica” 386

Para Bené Séve, na esteira da leitura de Amaral, “o sistema jurídico, 

ou de modo mais preciso, a concepção do Direito como sistema, é tema fundamental 

da ciência jurídica moderna, pois o julgamento de validade de uma regra jurídica 

pressupõe a tese da sistematicidade do Direito”.387 Uma vez ela admitida, problemas 

genuinamente consistentes eclodem, tais como o da hierarquia, validade, vigência, 

colisão e eficácia de suas normas, assim como aqueles que são pertinentes à 

interpretação. Além desses,
“o problema das lacunas surge como questão teórica desde o momento 
em que a idéia de sistema se impõe à concepção do ordenamento. Ela é, 
portanto, fruto da Era Moderna, da centralização e do monopólio da 
violência nas mãos do Estado e, consequentemente, do domínio

38i FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op. Cit., p. 167.
386 AMARAL, Francisco. Idem., apud Op. Cit., p.47.
387 SÉVE, Bené. Le Système Juridique -  Introduction. In: Archives de Philosophie du Droit, t.31, Paris, Sirey, 

1986, p l ., apud AMARAL, Francisco. Op. Cit. p.48.
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sistemático da produção de normas, bem como da onipresença do 
legislador em relação a todos os comportamentos socialmente
^  ̂  _  r. w 388possíveis.

Nesse universo, a razão jurídica -  na hipótese da legislação 

brasileira -  em sua orientação privada e codificada, vislumbrara os princípios ditos

gerais consoante um normativismo restrito, sendo apenas recentes as

transformações nos desenvolvimentos doutrinários.

Ferraz Júnior compreende os princípios como reminiscência do 

direito natural como fonte do direito, destacando ainda os sentidos da equidade, ao 

sentimento do justo que se observa face ao caso concreto. Há ainda os autores que 

reduzem os princípios aos preceitos romanos. Seja como for, mesmo que indefinida 

sua formulação, forçoso é, para esse autor, acoplá-los ao sistema, mesmo que não 

os tenhamos como normas, mas como princípios.389 Ainda na ótica desse autor, eles 

constituem regras estruturais, estabelecendo relações entre as normas no sistema, 

dispensando e conferindo coesão, aproximando a coerência da experiência 

sistêmica.390

Entre nós, a subsidiariedade e supletividade dos princípios na esfera 

privada, vale dizer, a invocação dos princípios na hipótese de lacuna, isso sob o 

manto da orientação sistemática bem esclareceram os limites em que foram 

desenvolvidos, sendo mesmo criteriosa a determinação das figuras na hipótese da 

manifestação/caracterização do problema lacunar. Esse formalismo pode ser visto 

na lição de Vicente Rào,

“o próprio legislador, afirma-se, parece sugerir um método: de fato, 
inicialmente conduz o intérprete à procura da disposição precisa, legal ou 
costumeira, aplicável a determinada controvérsia; em seguida, não 
existindo semelhante disposição, ordena que se levem em conta as 
soluções adotadas para casos semelhantes, ou matérias análogas e, 
afinal, só depois destas duas operações e não se encontrando ainda a

388 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. “Introdução ao Estudo do Direito” -  Técnica, Decisão, Dominação, São 
Paulo: Atlas, 1991, p. 196.

389 Cf. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op. Cit., p. 223.
390 Idem., Op. Cit. p.224.
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solução procurada, é que se remete o intérprete à investigação dos 
princípios gerais de direito".391

Esses vetores são reforçados pelos Espínola. Professando o 

pensamento lógico dogmático, entendem os exegetas da Lei de Introdução ao 

Código Civil, em postura altamente conectada ao formalismo e literalidade da lei, 

que há mesmo um certo caráter de plenitude no referencial legal:
“urge -  a fixação dos princípios -  assentar em elemento seguro de 
pesquisa, peio qual se diminua o risco das apreciações subjetivas do 
aplicador, tanto mais que os desmandos da antiga ordem natural 
preveniram grandemente contra a instabilidade da atuação do direito,OQp
resultante de critérios pessoais

Para esse autores, os princípios apenas serão invocados na

ausência, na omissão de procedimentos formais voltados para sua individuação,

vale lembrar, os já superados procedimentos gramatical, lógico-técnico-sociológico e

sistemático (esse em sentido indutivo e dedutivo). Ocorrida a ausência, o silêncio

legal, o costume corresponde à segunda fonte formal. Na omissão dessas fontes,

parte-se para a analogia legis e, em seguida, para a analogia juris. O tecido jurídico

formado pelas fontes históricas, pelo comparativismo, além da própria experiência

prática oferecem conformação final ao intérprete. Superadas essas etapas, dá-se a

oportunidade de perquirição dos princípios. Ela não é livre, e, como demonstrado,

confirma a racionalidade atrelada à experiência normativa, muito influenciada pelo

exegetismo. Consoante os Espínola, a fórmula que se celebrizou a propósito dessa

busca é devida a Vittorio Scialoja, pois para o civilista italiano:
“Convém partir das disposições das leis e, abstraindo, remontar de 
conceito a conceito, generalizando sempre mais (ed astraendo risalire da 
concetto a concetto sempre piu generalizzando) e, voltando a descer do 
geral ao particular, juigar-se-á, para dizê-lo com Aristóteles (Ética a 
Nicomedes, V. 10), como o próprio legislador teria dito, se tivesse estadoQQO
presente, e como teria preceito, se tivesse previsto’’.

À teorização ilimitada do plano racional corresponde ao artificialismo 

das formas nele engendradas. Da criatividade aparentemente sem fronteiras nada

391 RÀO, Vicente. “O Direito e a Vida dos Direitos”, atualização de Ovídio Rocha Barros Sandoval, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 3a edição, 1991, p.237.

392 ESPINOLA, Eduardo e ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. “A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro”, 
atualização de Silva Pacheco, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2a edição, 1995, volume Io, p. 117.

393 SCIALOJA, Vittorio. Del diritto positivo e dell’equità, 1879. In: Studi giuridici, vol. 3o, Diritto privato, I, 
1932, pág. 22, apud ESPÍNOLA, Eduardo e ESPINOLA F°, Eduardo. Op. Cit., p. 119.
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se colhe que não esteja direta ou indiretamente relacionado com o plano normativo, 

vale dizer, racionalmente nele disposto. A riqueza fática, o ocaso dos códigos, fruto 

amargo de sua solidez e rigorismo, isso face ao avanço do constitucionalismo e da 

materialização de novas formas de juridicidade são alguns dos elementos que 

podem ser confrontados com a idéia de sistema, sobremodo em seus conteúdos 

privados. Com efeito, “como modelo hierárquico e axiomático, está hoje em crise, 

principalmente pelo aspecto excessivamente técnico e instrumental que a razão tem 

assumido no campo jurídico e nos demais setores da sociedade” 394

Nesse contexto se insere -  como medida diferenciada do pensar 

sistêmico - o pensamento problemático. Ele não constitui alternativa ao sistêmico. 

Trata-se de forma de racionalidade que contribui para o desenvolvimento de 

reflexões em bases dogmáticas, assentada na concepção do direito como problema. 

No ambiente da problematização jurídica inscreve-se a teoria da argumentação, 

inspirada na tópica de Theodor Viehweg. Empenhado em esclarecer e demonstrar a 

natureza dos juízos formados no bojo dos raciocínios jurídicos, Viehweg “entende a 

argumentação jurídica como uma forma típica de raciocínio”, detentora de sentido 

argumentativo, na qual se buscam as razões típicas do universo específico da 

juridicidade.395 Ao captar o pensamento jurídico na sua operacionalidade, Viehweg 

assinala que a decisão jurídica aparece, neste sentido, como discussão racional, isto 

é, como um operar racional do discurso, cujo terreno imediato é um problema ou um 

conjunto deles. O pensamento jurídico de onde emerge a decisão deve ser, assim, 

entendido basicamente como ‘discussão de problemas’.396 Nesse sentido, para 

Amaral,
“Viehweg ‘não só condena a dogmática jurídica de natureza lógico- 
dedutiva, como nega cientificidade à Jurisprudência em geral, 
considerando-a destituída de unidade sistemática’. Defendendo a 
concepção do direito como problema, ou pensamento problemático, 
considera-o como conjunto de topoi, juízos normativos elaborados para 
atender a problemas concretos, sem que isso implique em fratura da 
unidade sistemática. A discussão em torno dessa dicotomia, o direito como 
sistema, ou pensamento sistemático, e direito como problema, ou 
pensamento problemático, tem sofrido porém de falta de clareza quanto ao 
próprio conceito de sistema, pelo que se censura Viehweg por ter

394 AMARAL, Francisco. Op. Cit., p.48.
395 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op. Cit., p.295.
396 Idem., Op. Cit., p. 296.
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conduzido uma ' luta contra moinhos de vento’já que o sistema lógico por
397ele questionado há muito ninguém o defenda”.

As distinções entre sistema e problema são elaboradas por Viehweg 

a partir das formulações de Nicolai Hartmann.
“Problema, define, é toda questão que, aparentemente, permite mais de 
uma resposta e que pressupõe, necessariamente, uma compreensão 
preliminare provisória em virtude da qual algo aparece como uma questão 
que deve ser levada a sério e para a qual se procura uma solução. Sendo, 
por sua vez, um sistema uma conexão de princípios e derivações, deve-se, 
então dizer que o problema se insere num sistema, com o fito de encontrar 
nele sua solução. A correlação íntima entre ambos não esconde entretanto 
a possibilidade de se acentuar um ou outro pólo de relação, donde se 
seguem dois tipos fundamentais de pensamento problemático e 
sistemático. A diferença entre eles se localiza na precedência concedida

398ou ao problema ou ao sistema no próprio processo do pensar”.

Se relevadas certas considerações relativas ao conteúdo do

pensamento problemático, têm-se, consoante entendimento de Guerra Filho, que os

sentidos das preocupações de Viehweg estão focalizados na obtenção de uma

‘ciência jurídica completa'399 Para tanto, opera-se ainda a busca das distinções

entre dogmática e zetética, "com uma referência explícita à concepção de Gustav

Hugo, mestre de Savigny, sobre a ciência do direito (Jurisprudenz), onde já  aparecia

a tripartição de seu campo de estudo como um todo em aspectos normativos,

valorativos e fáticos, aos quais corresponderiam a dogmática jurídica, a filosofia e a

história do direito”.400 Como bases de sustentação metateóricas, também

denominadas dogmatológicas,
“se inserem no contexto da superação do modelo de ciência jurídica 
normativista, (...) quando se buscam critérios para solucionar questões 
jurídicas diversas das simples normas do direito positivo, tendo em vista, 
inclusive, a necessária interpretação dessas normas, que não mais se 
fazia satisfatória apenas com base em outras normas. Abandonava-se, 
então, o enfoque meramente formal, enfatizando a necessidade de se 
buscar a inserção social daquelas questões, os interesses que estavam 
por trás delas, os valores que elas faziam entrar em choque. Na definição 
dada por Viehweg de ciência do direito, logo no princípio de seu célebre 
opúsculo Topik und Jurisprudenz, o objetivo não é propriamente a norma

397 AMARAL, Francisco. “R a c io n a lid a d e Op. Cit., p.48.
398 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op. Cit., p. 296.
399 VIEHWEG, Theodor. Ideologie und Rechtsdogmaük, in Ideologie un Recht, Maihofer, (ed.), Frankfurt a/m, 

1969, pp. 84 e ss., apud GUERRA FTLHO, Willis Santiago. “Introdução à Filosofia e à Epistemologia 
Jurídica”, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p.l 17.

400 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. Cit., p. 117.
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jurídica, mas sim o procedimento de suscitar os problemas, que com elas 
se pretende solucionarJ’. 401

Na leitura de Bonavides, “a ‘jurisprudência dos valores’, que é a 

mesma ‘jurisprudência dos princípios’, se interpenetra com a ‘jurisprudência dos 

problemas' Essa interpenetração ilustra o constitucionalismo contemporâneo, 

de orientação pós-positivista. A denominada Nova Hermenêutica que se sedimenta 

na era do pós-positivismo e da teoria material das constituições, na toada dos 

desenvolvimentos de Viehweg, Zippelius e Enterría, e é capaz de fornecer
‘‘os critérios interpretativos de que se necessita para um mais amplo 
acesso à tríade normativa -  regra, princípio e valor- que tanta importância 
possui para penetrar e sondar o sentido e a direção -  na hipótese os 
sentidos e as direções do direito constitucional - ,  tocante à aplicabilidade 
imediata de seus preceitos”. 402

Nesse sentido, Juarez Freitas busca reconceituar o sistema,

tomando como relevante a racionalidade problemática e sistemática, pois a

ilimitação sugerida pela interação entre ambas presta-se à indicação de soluções no

ambiente da positividade do direito, porquanto não é o tangenciamento na conduta

do jurista a atitude esperada, mas sim a busca de encontrar na recompreensão

dessa realidade o melhor conteúdo jurídico para solução da hipótese, mercê dos

esforços de superação dos dilemas interpretativos
“(...) é de se ir além do conceito de sistema como ordem axiológica ou 
teleológica de princípios gerai, certo como é que a hermenêutica jurídica 
recomenda, não só a constituição mútua, mas a identidade essencial entre 
pensamento tópico e o sistemático, sobre ser necessário inserir, no próprio 
conceito, aquela que parece ser, cada vez mais nitidamente, a fonte 
mesma da unidade interior do Direito, ou seja, sua hierarquização de 
cunho principiológico e axiológico. Esta hierarquização é metacritério 
essencialmente presente a arbitrar por assim dizer, a disputa entre 
princípios, normas e valores no seio do direito positivo”.403

Abstraídos os aspectos concernentes à singularidade dessas 

posturas de pensamento, elas são redirecionadas sob o sistema em sí 

inovadoramente compreendido, como “uma rede de axiológica e hierarquizada de 

princípios gerais e tópicos, de normas e de valores jurídicos cuja função é de,

401 Idem., Op. Cit., p. 118.
402 BONAVIDES, Paulo. “Curso de Direito ConstitucionaF, São Paulo: Malheiros, 2a edição, T  tiragem, p. 255- 

6.
403 FREITAS, Juarez. Op. Cit., p.45.
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evitando ou superando antinomias, dar cumprimento aos princípios e objetivos

fundamentais do Estado Democrático de Direito, assim como se encontram

consubstanciados, expressa ou implicitamente, na Constituição”.404 Relevados

aspectos segundo os quais pensar enquanto sistema e pensar enquanto problema

não constituem atividades excludentes, a harmonização enriquece ainda mais o

sistema assim concebido, viabilizando maior trânsito entre a configuração complexa

e poliédrica do direito moderno, pois mesmo para
“os mais adeptos da idéia do direito como sistema são os primeiros a 
reconhecer que no estágio atual da ciência jurídica, o direito se apresenta 
como um ordenamento formado não só de normas mas também de valores 
e princípios jurídicos, produto da relação dialética entre a intenção 
sistemática, exigida pelo postulado da ordem, e a experiência 
problemática, imposta pela realidade social. O sistema passa a configurar- 
se assim como ‘“ordem axiológica ou teleológica de princípios gerais’, 
‘uma entidade aberta e dinâmica que continuamente se enriquece e 
constitui’. Não mais um ‘sistema fechado’, representado pela idéia da 
codificação, mas ‘sistema aberto’ incompleto e móvel nos seus valores 
fundamentais” 405

Nos moldes das afirmações iniciais, não há paradoxo entre sistema 

e problema. Se “o modo de pensar sistemático parte da idéia de totalidade”, 

consoante esclarece Ferraz Júnior, já o pensar problemático comporta-se 

inversamente.
“Não se duvida de que haja um sistema, nem de que, eventualmente, no 
próprio pensar problemático, este mesmo sistema esteja de forma latente e 
seja determinante. Isto decorre do inter-relacionamento necessário entre 
sistema e problema. O importante, porém, é que o pensamento 
problemático não chega a conceber ou captar aquele sistema. Em 
conseqüência, do ponto de vista do problema, os sistemas são 
selecionados, conduzindo-nos, em geral, a uma pluralidade deles, sem que 
o pensamento tente submetê-los a um sistema superior e abarcante”.406

A esse respeito, Josef Esser já se pronunciara, o que nos faz 

concluir ser ilusória qualquer submissão de um a outro, porquanto "em todas as 

culturas jurídicas se repetem no ‘processo circular de descobertas de problema, 

formação de princípios e consolidação dos prob/emas"'“. ̂ Configura-se assim,

mesmo em países de tradição romanística e de direito assentado em bases

404 FREITAS, Juarez. “A Interpretação Sistemática do Direito”, São Paulo: Malheiros editores, 2a edição revista 
e ampliada, 1998, p.46.

405 AMARAL, Francisco. “Racionalidade...” apud Op. Cit., p. 49.
406 FERRAZ JÚNIOR Tércio Sampaio. “Introdução ...” p.296.
407 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. Cit., p.119.
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legislativas, tendência em não conceber o sistema jurídico como fechado, o que 

redundaria na admissão de sua capacidade para indicação de respostas 

satisfatórias face à riqueza fática, essas inferidas do sistema mediante operações 

não meramente lógicas. Até mesmo o perfil saxônico de direito tem dado sinais de 

se consolidar em princípios, dando passos ainda, na direção de codificação 

sistemática408

Nesse mesmo sentido, a possibilidade da analogia no contexto do 

sistema não fecha as portas às novas conseqüências e influências dos problemas, o 

que indica caminhos e não reivindica validez além de provisória.409 Consoante Stig 

Jorgensen, nos trilhos da compreensão que lhe dispensa Guerra Filho, o método 

sistemático corresponde “‘à necessidade de solidez e segurança no direito’ e o 

método do direito do caso à de ‘uma adaptação às exigências práticas e à justiça 

concreta’. Eles não se excluem, antes se promovem mutuamente”.^ 0 Guerra Filho 

nisso vê a não ocorrência de renúncia à tradição racional, pois não é possível 

satisfazer continuadamente a razão ou dar-lhe sustentabilidade por meio de uma 

regra que se aplica na medida de sua correspondência a usos que se reiteram.411 

Com efeito, a circularidade do sistema, orientação que substitui o rigor lógico pela 

probabilidade dos fatos não destrói a unidade sistemática, mas a razão cognitiva que 

para ambos se volta é a tradicional, daí a exceção levada a efeito por Juarez Freitas, 

que já invoca a superação da razão monológica, porquanto
“com o advento de novos paradigmas, mais e mais, à luz da melhor 
doutrina, convém que o Direito seja visto como um sistema 
caracteristicamente aberto e, pois, como potencialmente contraditório, 
tanto normativa quanto axiologicamente, sem prejuízo do dever racional de 
se efetuara sua ordenação ‘desde dentro’, dado que tal função, para além 
das diferentes abordagens filosóficas, é um traço comum nos conceitos 
modernos de sistema jurídico, a par daquela outra conferida ao intérprete 
de constantemente atualizar o sistema jurídico” 412

Ao fazê-lo, nos moldes explicitados por Freitas, não apenas se deve 
contar com a admissão dos sentidos dos novos paradigmas, mas também com as 

novas conformações de intersubjetividade jurídica que podem ser construídas face à

408 Cf. GUERRA FILHO, Willis, Santiago. Op. Cit. p. 119.
409 Idem., Op. Cit. p. 120.
410 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. Cit. p. 120.
411 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. Cit. p. 120.
412 FREITAS, Juarez. Op. Cit. p .41.
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postura hermenêutica proposta por esse autor. As limitações possivelmente 

presentes no pensar sistêmico-problemático são enfrentadas por Freitas desde os 

novos sentidos impressos ao “ponto de partida da autocompreensão metodológica 

do fenômeno jurídico, que não pode limitar-se à experiência normativa meramente 

formal, sem a devida preocupação com os respectivos conteúdos”.413 Adentrar ao 

pensamento de Freitas em pormenor, ou seja, na tese da interpretação sistemática 

não pode constituir nossa preocupação aqui. Os elementos coligidos por esse autor 

buscam demonstrar inovadora compreensão a respeito do sistema, dando lugar à 

refutação de toda sorte de posturas que possam circunscrever a explicitação dos 

elementos constitutivos desse mesmo sistema às fronteiras do normativismo, 

porquanto
“em matéria de conhecimento jurídico, não se pode pressupor um mundo 
acabado fora do pensamento, nem se deve pretender constituir um 
conceito de sistema a partir de definições alheias ao mundo dos valores 
materiais e, portanto, históricos. Ainda mais quando se sabe que o núcleo 
do sistema é constituído de valores e de princípios que transcendem o 
âmbito da lógica estrita 414

Se para Amaral, o pensamento sistemático dá lugar ao pensamento 

pragmático, com predomínio da razão prática, assumindo o direito, cada vez mais, o 

caráter de prática social, porquanto “Com a revalorização da práxis e da experiência, 

a sistematicidade entra em crise e desenvolve-se o empirismo na doutrina”,415 

consoante os esforços de Freitas podem ser demonstrados os males desse 

pragmatismo, assim compreendidos também por meio da aplicação irrefletida do 

direito. O que se opera sobremodo com a consideração axiológica e normativa da 

esfera constitucional, em paralelo à interpenetração das racionalidades sistêmica e 

problemática, leva esse autor a compreensão dos princípios como disposições 

hierarquicamente superiores. A tê-los como normas e valores, propugna os 

potenciais da juridicidade, necessariamente contextualizada junto a essas formas de 

pensamento e de cognição.416

413 Idem., Op. Cit., p.25.
414 FREITAS, Juarez. Op. Cit., p. 30.
415 AMARAL, Francisco. “Racionalidade...”, apudOp. Cit., p. 49.
416 FREITAS, Juarez. Op. Cit., p.47.
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Eros Roberto Grau e Paulo Bonavides integram aos seus 

desenvolvimentos o desvendamento das questões atinentes aos princípios do/no 

direito privilegiando concepções atuais a respeito da questão principiai. Esse autores 

perseguem a demonstração teórica da normatividade dessas figuras, coligindo, para 

tanto, traçado evolutivo-doutrinário, compreensivo das respectivas reconformações. 

As reflexões a propósito da estrutura, da fundamentação e também do 

posicionamento dos princípios indicam, igualmente, o deslocamento da esfera 

codificada para a constitucional, a qual dá sustentação à jurisprudência de 

princípios, transgressora da ótica formal radicada no positivismo exegético. Numa 

imagem expressiva de Bonavides, a ênfase capaz de teorizar a normatividade dos 

princípios “provém, em grande parte, do empenho da Filosofia e da Teoria Geral do 

Direito em buscarem um campo neutro onde se possa superar a antinomia clássica 

Direito Natural/Direito Positivo” 417 Sobressaem entre os desenvolvimentos desses 

autores os posicionamentos de Ronald Dworkin e Robert Alexy, sendo possível 

apontar, além da racionalidade de conhecimento e manejo das figuras, certas 

sínteses de jusfundamentação. A admissão das influências do pós ou 

neopositivismo, de correntes que se avizinham da teoria das constituições e da 

filosofia jurídica anglo-americana, sendo que todas, consoante seus matizes, 

preocupam-se com o problema da fundamentação de direitos, dispensam relevo aos 

direitos político-fundamentais e assim “acentuam a hegemonia axiológica dos 

princípios, convertidos em pedestal normativo sobre o qual se assenta todo o edifício 

jurídico dos novos sistemas constitucionais”418. Mas na medida em que isso retrata a 

ruptura com a experiência integradora, a relevância das figuras principiais é vista no 

quadro geral do direito não apenas em razão dos aspectos estruturais dos mesmos, 

mas em sua normatividade, incorporando, para tanto, sobremodo as lições de 

Dworkin, autor sabidamente antipositivista. Nesse sentido, no esteio de Bonavides, a 

invocamos a lição do juspublicista italiano Vezio Crisafulli, que ‘categórica e

417 BONAVIDES, Paulo. “Curso...”, São Paulo: Malheiros, 2a edição, 7a tiragem, p. 233.
418 Idem, Op. Cit., p. 237.
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precursoramente’ formulou a estrutura conceitual-normativa dos princípio pode ser

tida como premissa, pois para ele,
“’Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, enquanto considerada como 
determinante de uma ou de muitas outras subordinadas, que a 
pressupõem, desenvolvendo e especificando ulteriormente o preceito em 
direções mais particulares (menos gerais), das quais determinam, e 
portanto resumem, potencialmente o conteúdo: sejam, pois, estas 
efetivamente postas, sejam, ao contrário, apenas dedutíveis do respectivo 
princípio geral que as contém’“ 419

A normatividade e o papel relevante dos princípios como normas

dispostas em grau constitucional, vale dizer, juspublicístico, por sua vez
“'e não meramente civilista’, fora já função renovadora assumida 
precocemente pelas Cortes Internacionais de Justiça, tocante aos 
princípios gerais de Direito, durante época em que o velho positivismo 
ortodoxo ou legalista dominava incólume nas regiões da doutrina” 420

Esses sentidos, reforçados na narrativa de Perelman, cujo relato 

versa sobre a continuidade da vida constitucional belga sob a circunstância da 

ocupação militar alemã, na qual os órgãos do legislativo estavam impedidos de se 

reunir, explicitam em tal acontecimento político, implicações jurídicas notáveis. 

Nesse universo constitucional sui generis , o rei belga, pela força das circunstâncias, 

voltou-se para a atividade legiferante por meio da elaboração de espécie normativa 

identificada por Grau como decretos-lei, violadores frontais de dispositivos da 

Constituição daquele país. À luz do formalismo da teoria kelseniana, consoante 

podera Grau, toda essa dinâmica ruiria. Mas no esteio do entendimento do 

Procurador-Geral da Corte de Cassação reconheceu-se “que na aplicação dos 

princípios constitucionais, o rei, que durante a guerra era o único órgão do poder 

legislativo que conservava sua liberdade de ação, adotou as disposições com força 

de lei que a defesa do território e os interesses vitais da nação imperiosamente 

demandavam” 421 Vislumbrando nos princípios genuínos axiomas, Eros Grau, 

reporta-se à Perelman uma vez mais e destaca a inquestionabilidade da natureza 

político-prática da decisão, mesmo porque o ordenamento jurídico não pode

419 CRISAFULLI, Vezio. La Constituizione e le sue Disposizioni di Princípio, Milão, 1952, apud BONAVIDES, 
Paulo. Op. Cit., p.230.

420 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p.237.
421 GRAU, Eros Roberto. “A Ordem Econômica na Constituição de 1988” -  Interpretação e Crítica, São Paulo: 

Malheiros Editores, 3a edição, 1997, p. 74.
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independer do ‘contexto político e sociaf422 porquanto as regras subordinam-se aos 

fins em ‘função dos quais devem ser interpretadas Nesse sentido, “a solução 

exposada pela Corte de Cassação se impunha’”. 423

0  relato de Perelman é reconhecidamente uma situação limite no 

entendimento de Grau. Ela ilustra a insuficiência da visão de um sistema unicamente 

integrado por regras. Há, portanto, necessariamente, princípios jurídicos ou 

princípios de direito. O campo de atuação dessas figuras, de seus potenciais, 

devem ser vistos consoante o balizamento constitucional, porquanto isso os edifica 

em normas constitucionais principiais ou fundamentais. Para além de mera distinção 

terminológica, os princípios jurídicos constituem regras não valoráveis, vigentes ou 

eficazes, mas são pertencentes ao universo jurídico. A concreção dos princípios 

jurídicos corresponde à abstração dos princípios gerais, porquanto estes ligam-se à 

linguagem do direito. São proposições descritivas e não normativas por intermédio 

das quais os juristas comunicam o conteúdo e a dinâmica do direito positivo. Para 

Antoine Jeammaud, o inspirador dessa distinção, o princípio geral é um norte e pode 

fundamentar decisões. Sua discutibilidade pode transformá-los, assim, em figuras 

positivas e incrementar a doutrina. Nessa ordem de pensamento, os ‘princípios 

gerais de direito’, não são figuras positivadas, o que propicia a reformulação 

constante de seus perfis.424 Estabelecem-se certas tensões a propósito da 

positividade e das regras que estão contidas nos princípios -  lidos em posturas 

modernas como diretrizes, o que é levado a efeito por Jerzy Wrobléwski, posto esse 

autor, como já visto na esfera da conceituação, compreender os princípios positivos 

como partes constitutivas de regras jurídicas por sua vez correspondentes aos 

princípios positivos do direito, porquanto tratam-se de normas explicitamente 

formuladas nos textos do direito positivo. Grau cristaliza sua perspectiva nessa altura 

e propugna reparos às sínteses de Wrobléwski e Jeammeaud. Os princípios não 

consubstanciam regras; são, tão somente, princípios. O relevo constitucional assim é 

retomado, passando-se à disposição das figuras nessa esfera, admitindo-se a 

ordenação de preceitos segundo estrutura hierarquizada. Consoante os sentidos 

explorados por Grau, certos comandos dispostos na Constituição, se adequados à

422 Idem, Op. Cit., p.76.
423 Idem, ibidem.
424 Cf. GRAU, Eros R. Op. Cit., p. 77.
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interpretação/compreensão segundo princípios não é capaz de lhes retirar a 

imperatividade, pois o propósito da hierarquia substancial entre regras passa a ser 

condicionada assim por princípios.425 Grau invoca o exemplo destacado por Borges, 

que em parecer inédito busca estabelecer que ‘há mesmo uma hierarquia de 

importância mesmo entre princípios constitucionais, na qual surge com proeminência 

substancial o princípio da isonomia, que 'penetra, como uma linfa, os demais direitos 

e garantias constitucionais, perpassando-lhes o conteúdo normativo’” 426

Para o posicionamento de Canotilho, tal como lembrado por Grau, a

visualização dos princípios nas constituições mostra-se
“’como um sistema interno’, ‘assente em princípios instrumentantes 
fundamentais, que, por sua vez, assentam em subprincípios e normas 
constitucionais concretizadoras desses mesmos princípios. Quer dizer: a 
constituição é formada por normas e princípios de diferente grau de 
concretização (=diferente densidade semântica)’. Assim temos, em posição 
hierárquica, princípios estruturantes, princípios especiais e normas 
constitucionais (...)”.427

Da concepção hierarquizada das figuras vale a pena enfatizar que

como princípios, se “beneficiam de uma objetividade e presencia/idade normativa

que os dispensa de estarem consagrados expressamente em qualquer preceito

particular (...)’) por outro lado,
“os princípios carecem de uma mediação semântica mais intensa, dada 
sua idoneidade normativa irradiante’, ser, em geral, acompanhada por uma 
maior densidade concretizadora (por ex. o princípio democrático pode ser 
esgrimido como princípio de interpretação, mas, em geral, ele está4po
concretizado noutras normas da Constituição”

Constrói-se o delineamento dos princípios na esfera da 

fundamentação valorativa da Constituição sem que se abra mão dela como 

pressuposto magno positivo da vida jurídico-política. Os pressupostos políticos, 

sociais e econômicos assumem sentidos principiológicos, não mais tendo 

proeminência ótica estreita quanto à possibilidade de seu cotejo, porquanto para

425 Idem., Op. Cit., p.79.
426 BORGES, José Souto Maior, citado por GRAU, Eros R. Op. Cit., p.80.
427 GRAU, Eros R. Op. Cit., p.80.
428 GRAU, Eros R. Op. Cit., p. 81.
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essa orientação teòrica, as figuras principiais vulneram concepções eminentemente 

terminológico-conceituais.

É principalmente por meio da abordagem do pensamento do teórico

norte americano Ronald Dworkin, tal como expressa nas reflexões de Grau e

Bonavides, que se desenrola o redimensionamento da fundamentação do direito e

de seus princípios, marcada pelo equilíbrio entre a base ética e a legalidade positiva,

bem como suas implicações. A propósito, Habermas explicita que “A teoria

dworkiana dos direitos apoia-se na premissa segundo a qual há pontos de vista

morais relevantes na jurisprudência, porque o direito positivo assimilou

inevitavelmente conteúdos morais”. De fato, a inserção da moralidade encontra-se

difusa nas reflexões de Dworkin, porquanto esse teórico desenvolve tal perspectiva

por meio da construção da tese dos direitos -  infiltrada por ideais principiais e razões

políticas transcendentes da ordem normativa -, sendo constante a indagação a

respeito da interação entre tais ideais e a esfera política na qual podem aludidas

decisões judiciais encontrar base de fundamentação, porque não apenas se

sustentam pela existência de direitos estritamente circunscritos na órbita do

positivismo. Diagnostica Dworkin que
Tas teorias de la función judicial se han vuelto cada vez más complejas y 
sutiles, pero las más populares siguem subordinándola a la legislación. Los 
rasgos príncipales de esta actitud son conocidos. Los jueces han de aplicar 
el derecho promulgado por otras instituciones, no deben hacer leyes 
nuevas. Tal es el ideal que, por diferentes razones, no se puede realizar 
plenamente em la prática. Las leyes y normas dei derecho consuetudinario 
suelen ser vagas, y es necessário interpretarias antes de que se las pueda 
aplicar a casos nuevos. Además, algunos casos plantean problemas tan 
nuevos que no es posible resolverios ni siquiera forzando o volviendo a 
interpretar las normas existentes, de manera que en ocasiones los jueces 
deben legislar, y sea encubierta o explicitamente. Pero cuando lo hacen, 
deben actuar como representantes dei legislativo, promulgando el derecho 
que, en su sentir, promulgaria éste de verse enfrentado com el 
problema.”429

Conectada sua tese aos regime democrático, Dworkin busca a 

demonstração da permeabilidade do direito pela moral. Ela pode ser expressa nas 

leis e mesmo infiltrar-se na gênese político-democrática delas, mas sobremodo 

ilustrar a dinâmica, inclusive, da prestação jurisdicional. Das lições coligidas em

429 DWORKIN, Ronald. “Los derechos en Sério”, Barcelona: Ariel, 2a edição, 1989, p. 147.
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Dworkin, Grau e Bonavides observam a localização superior dos princípios, vez eles 

constituírem núcleos valorativo-normativos de natureza constitucional, pois,
“De antiga fonte subsidiária de terceiro grau nos códigos, os princípios 
gerais, desde as derradeiras constituições da segunda metade deste 
século, se tornaram fonte primária de normatividade, corporificando do 
mesmo passo na ordem jurídica os valores supremos ao redor dos quais 
gravitam os direitos, as garantias e as competências de uma sociedade 
constitucional”.430

Por meio da já conhecida elaboração a respeito dos casos 

difíceis431, Dworkin introduz a idéia de princípios como pautas ou standards, não 

mais funcionando tais expressões do direito logicamente como regras, mas sim de 

modo um pouco diversificado, relevando esse autor que a concepção dessas pautas 

ou standards como princípios ou diretrizes (policies) são bastantes para determinar 

comportamentos e informar decisões não mais sendo prevalente a estrutura do 

enunciado normativo puro.432 As diretrizes correspondem às pautas referidas a 

algum aspecto econômico, político ou social, elas mesmas detentoras do adjetivo 

que na distinção Dworkiana pode fundamentar justificações de ordem política.433 

Sob o prisma negativo as diretrizes podem revelar também a necessidade de 

proteção contra situações adversas. As estocadas de Dworkin contra o positivismo 

são então ilustrativas na medida em que rejeitam-se três dogmas dessa 

fundamentação:

430 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p.254.
431 Consoante as palavras do próprio Dworkin, que assim introduz sua concepção: “No positivismo jurídico 

encontramos uma teoria dos casos difíceis. Quando um determinado litígio não se pode subsumir claramente 
em uma norma jurídica, estabelecida previamente por alguma instituição, o juiz -  de acordo com essa teoria -  
tem discricionariedade para decidir o caso em um ou outro sentido. (...) Meu argumento será que, ainda 
quando nenhuma norma estabelecida resolva o caso, é possível que uma das partes tenha direito a ganhá-lo. 
Não deixa de ser dever do juiz, inclusive no casos difíceis, descobrir quais são os direitos das partes, em vez 
de inventar retroativamente direitos novos. Sem embargo, devo dizer sem demora que esta teoria não afirma 
em parte alguma a existência de nenhum procedimento mecânico para demonstrar quais são os direitos das 
partes nos casos difíceis. Pelo contrário, minha argumentação supõe que, com freqüência, advogados e juizes 
razoáveis estarão em desacordo sobre os direitos, assim como cidadãos e estadistas dissentem quanto aos 
direitos políticos. Este capítulo se refere às questões que devem perguntar-se juizes e advogados, mas não 
garante que todos eles dão a mesma resposta a ditas questões. Talvez algum leitor possa objetar que não 
existe, nem sequer em princípio, nenhum procedimento para demonstrar quais direitos tem as partes nos 
casos difíceis, disso se seguindo que não os tem. A objeção pressupõe uma tese discutível da filosofia geral, a 
saber, que nenhuma proposição pode ser verdadeira a não ser que se possa demonstrar que é, em princípio. 
Não há razão para aceitar essa tese como parte de uma teoria geral da verdade, e se as há e boas, para destruir 
sua aplicação específica a proposições referentes a direitos legais”. DWORKIN, Ronald. “Los derechos en 
Sério”, Barcelona: Ariel, 2a edição, 1989, p. 146-147.

432 Cf. BONAVIDES, Paulo. “Curso...”, p.238.
433 DWORKIN, Ronald. Op. Cit., p. 148
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"O primeiro, diz ele, é o da distinção entre o direito de uma comunidade e 
os demais padrões sociais (social standards) aferidos por algum test na 
forma de regra suprema (master rule). O segundo -  prossegue -  referente 
à doutrina da discrição judicial -  a ‘discricionariedade do juiz’. E, 
finalmente, o terceiro, compreendido na teoria positivista da obrigação 
legal, segundo a qual uma regra estabelecida de direito -  uma lei -  impõe 
tal obrigação, podendo ocorrer, todavia, a hipótese de que num caso 
complicado (hard case), em que tal lei não se possa achar, inexistiria a 
obrigação legal, até que o juiz formulasse nova regra para o futuro. E, se a 
aplicasse, isto configuraria legislação ex post facto, nunca o cumprimento 
de obrigação já existente’’434

Para Dworkin, isso implica “a necessidade de tratar-se os princípios 

como direito, abandonando, assim, a doutrina positivista e reconhecendo a 

possibilidade de que tanto uma constelação de princípios quanto uma regra 

positivamente estabelecida podem impor obrigação legal”.435Nessa ótica, delineiam- 

se preocupações com a idéia de desequilíbrio, redimensionando-se, como já 

afirmado, a moral e os imperativos de justiça. Na medida em que os princípios como 

pautas podem também proteger situações econômicas, políticas ou sociais 

importantes, reduz-se a perspectiva estrita do normativismo, restando mais claro que
'“a discussão de Dworkin com o positivismo diz respeito a profundas 

discordâncias de ordem teórica. Elas alcançam os fundamentos do direito 
(grounds of law).436 A propósito, Kelsen distingue dois tipos de juízos: os 
juízos de ser, que são enunciados descritivos e suscetíveis de serem 
verdadeiros ou falsos e os juízos de dever ser, que são diretivos 
(aconselhadores), perante os quais não faz sentido falar-se em verdade 
ou falsidade, na medida em que há um abismo lógico ente juízos de ser e 
dever ser, no sentido de que nenhum juízo de dever ser pode derivar-se, 
logicamente, de premissas que sejam juízos de ser ou o inverso. As 
normas, para Kelsen, são os juízos de dever ser que expressam um 
sentido objetivo de um ato de vontade e a sua validez é a sua força 
obrigatória”’.437

Na formulação de Kelsen, a experiência normativa plasmada no 

sistema regula não só as hipóteses fáticas contempladas nas dicções legais; ele 

também se auto-regula. Os efeitos são sentidos, consoante Chueiri, na lógica que o 

legalismo imprime à decisão, na medida em que, na formulação de Dworkin as

434 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously, Havard University Press, 1978, p.44, apud BONAVIDES, 
Paulo: Op. Cit., p.238.

435 Idem., p.44, apud :BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p.238.
436 Na tradução livre de Chueiri, “Os grounds of law são proposições das quais depende a verdade ou falsidade 

das proposições jurídicas”. Nesse sentido: CHUEIRI, Vera Karan de. “Filosofia do Direito e Modernidade” -  
Dworkin e a possibilidade de um discurso instituinte de direitos, Curitiba: IM editora, 1995, p. 89.

437 CHUEIRI, Vera Karan de. Op. Cit. p.90.
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regras são aplicadas na maneira do tudo ou nada, ou seja: “Da estirpe positivista 

emerge, necessariamente, uma visão conservadora do direito quer pela mão ou 

contramão, uma vez que ambas se reduzem à fidelidade à lei’’. 438

A vulneração do sistema de estruturação positivista e normativa é 

confirmada na adoção das concepções dworkianas, compreendida por Habermas 

“como a tentativa de evitar as falhas das propostas de solução realistas, positivistas 

e hermenêuticas, bem como de esclarecer, através da adoção de direitos 

concebidos deontologicamente, como a prática da decisão judicial pode satisfazer 

simultaneamente às exigências da segurança do direito e da aceitabilidade 

racional.”439 Sendo perceptíveis os esforços teórico-filosóficos que buscam 

demonstrar a migração dos princípios da esfera normativa, ou mesmo sua 

configuração para a esfera sócio-política, a postura antipositivista de Dworkin se fixa 

porquanto “e/e afirma a possibilidade e a necessidade de decisões ‘corretas’, cujo 

conteúdo é legitimado à luz de princípios (e não apenas formalmente, através de 

procedimentos)”440. Na tese Dworkiana, consoante a leitura de Habermas, não é 

buscado qualquer pináculo de fundamentação última a respeito dos princípios, muito 

embora seja clara que a conexão à idéia de justiça deve caminhar juntamente com a 

validade da ordem positiva. A solução encontrada para fugir da razão prática que se 

deduz de uma história institucional da juridicidade e de seus materiais vigentes é 

também norteada por uma razão prática, mas ela, na ótica de Dworkin, pode ser 

fundamentada pela incorporação histórica dessa mesma razão, nela manifestando- 

se pontos de vistas morais articulados “numa norma fundamental, a qual exige a 

mesma consideração e o igual respeito de cada um.”441 Habermas anota que para 

Dworkin essa norma fundamental é de inspiração kantiana e que de certa maneira 

ela se liga a um princípio de justiça baseada na esfera da liberdade de ação 

norteada pela moral-individual. O tangenciamento de Dworkin contudo, face a outra 
complexa fundamentação da justiça, tal como formulada por John Rawls, reside no

438 Vera Chueiri debate, nos sentidos de mão e contramão, que o órgão da decisão (magistrado) por vezes se vê 
premido pelo imaginário popular, o que implica numa perspectiva dúbia: é bom juiz aquele que pactua com a 
fidelidade à lei, ou mesmo aquele que vira as costas à ela, agindo politicamente, promovendo a justiça social. 
Nesse sentido: CHUEIRI, VeraKaran de. Op. Cit., p.90.

439 HABERMAS, Jurgen. “Direito... ” p.252.
440 Idem., Op. Cit., p.252.
441 Idem., Op. Cit., p.252.
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fato que Dworkin vislumbra a concepção de direito natural existente entre os homens 

simplesmente em razão de sua condição humana, sendo esses hábeis para 

deliberação futura e para perseguição de justiça. Nesse sentido, “Se prescindirmos 

das conotações do direito natural, podemos tomar isso também como um 

esclarecimento do sentido deontológico de direitos fundamentais em geral. Esse 

sentido de validade comunica-se ao direitos ‘políticos’ ou institucionalmente 

obrigatórios, proporcionando às pretensões jurídicas individuais um momento de 

incondicionalidade.”442 A fundamentalidade de direitos dispostos então em plano 

político não mais se ressente do puro matiz estrutural-formal do processo de 

elaboração de leis, confirmando-se que é na esfera pública constitucional a sede dos 

princípios, mas que é ela por sua vez também pode coadjuvar as concepções 

coletivas já existentes a propósito das questões de relevância ou substancialmente 

tradutoras de princípios observáveis no contexto das interações humanas. Nesse 

sentido:
“a compreensão do fenômeno constitucional se vê cada vez mais atado à 
consideração dos valores e à fundamentação do ordenamento jurídico, 
configurado, assim, em bases axiológicas, a Lei com o Direito, ao contrário 
do que costumavam fazer clássicos do positivismo, preconceitualmente 
adversos à juridicidade dos princípios e, por isso mesmo, abraçados, por 
inteiro, a uma perspectiva lastimavelmente emprobecedora da teoria sobre 
a normatividade do Direito” 443

Não mais é possível o estreitamento ou mesmo a aproximação entre

os potenciais de figuras distintas. Regras e princípios, conquanto tragam a marca da

determinação de condutas, diferenciam-se amplamente:
“Há, em primeiro lugar, uma distinção lógica apartando os princípios das 
regras jurídicas. As regras jurídicas são aplicáveis por completo ou não 
são de modo absoluto, aplicáveis. Trata-se de um tudo ou nada. Desde 
que os pressupostos de fato aos quais a regra refira -  o suporte fático 
hipotético, o Tatbestand -  se verifiquem, em uma situação concreta, e 
sendo ela válida, em qualquer caso há de sereia aplicada. Já os princípios 
jurídicos atuam de modo diverso: mesmo aqueles que mais se 
assemelham às regras não se aplicam automática e necessariamente 
quando as condições previstas como suficientes para sua aplicação se 
manifestam”. 444

442 HABERMAS, Jurgen. Op. Cit., p. 253.
443 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p.238.
444 GRAU, Eros R.. Op. Cit., p. 90.
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Os contrastes surgidos face à confrontação entre positivismo e as

elaborações de Dworkin, as limitações do normativismo voltado para “regulação dos

conflitos pelas próprias regras que dele fazem parte”, restam claros. Ora, os reflexos

do positivismo quanto aos princípios explica o porque de sua conceituação e

individualização como momentos prévios à aplicação,445 já na concepção de

Dworkin, que é oposta à idéia de direito
“enquanto sistema autoregulado (sua concepção é de um sistema aberto 
puro), constituído por um número fixo de regras jurídicas positivas, não 
obstante possa ser ele constituído por um número fixo de normas dentre 
as quais algumas funcionam como princípios, outras como regras jurídicas 
positivas, mas sempre segundo suas rights conception. Neste sentido, as 
regras jurídicas constituem-se num valor complementar ao 
estabelecimento da igualdade enquanto ideal político fundamental à 
democracia. Elas enriquecem esta noção ao lhe acrescentar um 
independent form of principies,446 no qual a justiça enquanto a matter of 
individual right and not independently a matter of public good, se 
realiza.’447

Parece acertado afirmar que os pontos favoráveis decorrem, em 

grande parte, não apenas da rutura proposta a respeito da compreensão do 

posicionamento dos princípios -  que no caso do sistema positivo, tal como 

vislumbrado, corresponde ao plano constitucional. A concepção segundo a qual os

445 No exame de Habermas, Dworkin explicita a insuficiência da tese da autonomia de Hart e estabelece 
distinções entre ‘regra’ e ‘princípio’. Regras são normas concretas, já determinadas para uma aplicação 
específica, como, por exemplo, as prescrições formais para a redação de testamentos; ao passo que princípios 
jurídicos são gerais e carentes de interpretação (direitos humanos, igualdade de tratamento, etc.). Tanto as 
regras (normas), como os princípios, são mandamentos (proibições, permissões), cuja validade deontológica 
exprime o caráter de uma obrigação. A distinção entre esses dois tipos de regras não pode ser confundida 
com a distinção entre normas e determinação de objetivos. Princípios e regras não têm estrutura teleologica. 
Eles não podem ser entendidos com preceitos de otimização -  conforme é sugerido pela ‘ponderação dos 
bens’ nas demais doutrinas metodológicas -, porque isso suprimiria o seu sentido de validade deontológica, 
(posição de Robert Alexy vista sob a crítica de Klaus Günther exposta em Der Sinn Jur Angemessenheit, 
Frankfurt a/M., 1988, p. 288 ss, consoante indicação de Habermas. Regras e princípios também servem como 
argumentos na fundamentação de decisões, porém o seu valor posicionai na lógica de argumentação é 
diferente. Pois regras contêm sempre um componente ‘se’, que especifica condições de aplicação típicas 
através de condições muito gerais, em todo o caso, carentes de uma interpretação. Pode-se explicar a partir 
daí a diferença característica entre regras e princípios no que tange à atitude de colisão, que Dworkin coloca 
em relevo. Só se pode solucionar um conflito entre regras, introduzindo uma cláusula de exceção ou 
declarando uma das regras conflitantes como inválida. Ora, no conflito entre princípios, não se faz necessária 
um decisão do tipo ‘tudo ou nada’. E certo que um determinado princípio goza de primazia, porém não a 
ponto de anular a validade dos princípios que cedem o lugar (grifos de Habermas). Um princípio passa a 
frente de outro, conforme o caso a ser decidido. No desenrolar dos casos, estabelece-se entre os princípios 
uma ordem transitiva, sem que isso arranhe sua validade”. Nesse sentido: HABERMAS, Jurgen. “Direito... ” 
p.258.

446 DWORKIN, Ronald. A Matter o f Principie, p. 33 (independente fórum de princípios) apud CHUEIRI, Vera 
Karan de. Op. Cit., p.92.

447 Idem., p.33 (uma questão de direito individual e não, independentemente, uma questão de bem público) apud 
CHUEIRI, Vera Karan de. Op. Cit., p.92.
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princípios são expressos em linguagem aberta, não subsumíveis à lógica do tudo ou 

nada, além de propiciar a dimensão do peso ou importância, que os resgata da mera 

formalidade, iluminando potencialmente não apenas o plano jurídico, mas a própria 

dinâmica da juridicidade, no esteio das distinções entre a perspectiva de Dworkin e 

as angularizações mais estritas. Na medida em que na leitura habermasiana de 

Dworkin, o teórico americano persegue a construção de uma teoria do direito e não 

da justiça, afasta-se a edificação, consoante pressupostos filosóficos, de certa 

ordem social fundada em princípios justos, antes buscando-os desde que possam 

incorporar objetivos que sejam válidos, logo, capazes de dar justificação a “uma 

ordem jurídica concreta (grifos no original) em seus elementos essenciais, de tal 

modo que nela se encaixem todas as decisões tomadas em casos singulares, como 

se fossem componentes coerentes1,448 A propósito da leitura de Dworkin, tal como 

realizada já no contexto das formulações de Bonavides e Eros Grau, podem ser 

equacionadas as seguintes considerações, não discrepantes do que se evidenciou 

até aqui:

a) A presença de princípios e a relevação de sua existência no

direito informa os responsáveis pela decisão jurídica. Quando 

dessa consideração, observam-lhe a pertinência, como 

argumentação que pode ou não direcionar a decisão para um ou 

outro sentido. Se existir, no plano legal, regra que contemple a 

ocorrência de fatos e esses forem os observados, então as 

regras serão aplicadas. A ausência delas nada pode contribuir, 

todavia, para a decisão exigida;449

b) A dimensão do peso ou valor é peculiar aos princípios, impelindo

para sua discutibilidade. A valoração, que não é exata, “constitui 

o mais seguro critério para distinguir tais normas”.450 A dimensão 

do peso, que dá suporte às discussões, integra o conceito de 

princípio e, esses, são ampliados no panorama da experiência 

de dever ser, que passa a relevar a orientação principiai

448 HABERMAS, Jurgen. “Direito... ” p.263.
449 BONAVIDES, Paulo. “Curso ...”, p. 253.
450 Idem., Op. Cit., p. 253.
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hierárquica ilustrativa de posturas intersubjetivas, inclusive, para 

nortear a aplicação de leis. Nesse sentido, a indeterminação por 

imprecisão passa a depender, quando de sua aplicação, de 

princípios ou diretrizes;

c) A generalidade, nota distintiva dos princípios relativamente às 

regras, impede, num sistema de regras, que uma seja tida como 

mais importante que outra. Regras não podem ser vislumbradas 

sob ótica da prevalência sobre outras, isso em razão de sua 

excludência.451 Em face ao problema legal, o princípio pode ser 

relevante, e em caso de conflito, não determinar, inclusive, única 

solução peculiar à hipótese. Levando-se em conta todos os 

princípios que possam estar envolvidos, a individualização de 

um não o identifica como unicamente válido.452 Para Eros Grau, 

consoante Boulanger, a regra não transcende senão atos e 

fatos. Sua determinação discrepa do princípio, por este 

comportar série indefinida de aplicações, assim as “(...) regras 

jurídicas comportam exceções que não se possam teoricamente 

enunciar, porque, como observa Boulanger, são de ser aplicadas 

a situações determinadas; já os princípios, por outro lado, 

porque são aptos a serem aplicados a uma série indefinida de 

situações, não admitem a própria enunciação de hipóteses nas 

quais não seriam aplicáveis”.453

Face à complexidade dessas distinções, valendo-se também de 

breve esquematização, Eros Grau procede as distinções entre regras e princípios, o 

que faremos, aqui, em obediência às formulações desse autor, 
contextualizadamente. Nesse sentido, as regras jurídicas, não comportando 

exceções, são aplicáveis de modo completo ou não são, de modo absoluto, não se

451 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously, Havard University Press, 1978, p.27, apud BONAVIDES, 
Paulo, Op. Cit., p.253.

452 Idem., p. 27, apud BONAVIDES. Paulo. Op. Cit., p.254.
453 BOULANGER, Jean. Príncipes généraux du droit positif et droit positif. Le Droit Privé Français au milieu du 

Xxe siècle (etudes offertes a Georges Ripert), LGDJ, 1950, apud GRAU Eros. “A Ordem Econômica na 
Constituição de 1988” -  Interpretação e Crítica, São Paulo: Malheiros Editores, 3a edição,1997, p. 95.
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passando o mesmo com os princípios, porquanto esses possuem uma dimensão -  a 

dimensão do peso ou importância -  que não comparece nas regras jurídicas.454

A fim de que não se materializem paroxismos, paralelo entre o 

exame da fundamentação de Dworkin e a esfera jurídica positiva, nos moldes da 

observação de Grau, são estabelecidas novas luzes sobre o problema antinômico, já 

que parece ser possível dizer que o contraste entre princípios não determina a 

exclusão de cada qual deles, o que invariavelmente se opera relativamente às 

regras dispostas num sistema. Na explanação de Grau está o substrato principiai, 

podendo esse fundamentar a aplicação de regras colidentes. Mesmo diante da 

prevalência de um princípio em determinado caso e outro face à diversidade de 

circunstâncias, mesmo assim o dispositivo normativo pode ser semelhante.455 Para 

Robert Alexy, igualmente, “os conflitos entre regras ocorrem na discussão da 

validade, os conflitos entre princípios se verificam -  visto que apenas princípios 

válidos podem colidir ente sí -  dentro da dimensão do peso” 456 Diante de tal 

quadro, armam-se “discursos, jogos de princípios, de sorte que diversas soluções e 

decisões, em diversos casos, podem ser alcançadas, umas privilegiando a 

desnecessidade de certo princípio, outras a recusando".457 O intérprete e o 

aplicador, nessa esfera, funcionam como mediadores entre a base jurídica e sua 

dinâmica, e mesmo face ao jogo, não se libertam e são informados por

454 Cf.GRAU, Eros R. “A Ordem Econômica na Constituição de 1988” -  Interpretação e Crítica, São Paulo: 
Malheiros Editores, 3a edição, 1997, p. 97.

455 Cf. GRAU, Eros R. Op. Cit. p. 98. Nessa passagem, Grau também compreende que há semelhanças entre os 
pensamentos de Robert Alexy e Ronald Dworkin.

456 Esta formulação de Alexy, a propósito das colisões entre regras e princípios é bem explicitada em Bonavides, 
nestes termos: “Comum a colisões e conflitos é que duas normas, cada qual aplicada de per si, conduzem a 
resultados entre sí incompatíveis, a saber, a dois juízos concretos e contraditórios de dever-ser jurídico. 
Distinguem-se, por conseguinte, no modo de solução do conflito. Afirma Alexy: 4Um conflito ente regras 
somente pode ser resolvido se uma cláusula de exceção, que remova o conflito, for introduzida numa regra 
ou pelo menos se uma regra for declarada nula (ungultig)\ Juridicamente, segundo ele, uma norma vale ou 
não vale, e quando vale, e é aplicável a um caso, isto significa que suas conseqüências jurídicas também 
valem. Com a colisão de princípios, todo se passa de modo inteiramente distinto, conforme adverte Alexy. A 
colisão, p. ex., se algo é vedado por um princípio, mas permitido por outro, hipótese em que um dos 
princípios deve recuar. Isto, porém, não significa que o princípio do qual se abdica seja declarado nulo, nem 
que uma cláusula de exceção nele se introduza. Antes, que dizer -  elucida Alexy -, que em determinadas 
circunstâncias, um princípio cede ao outro ou que, em situações distintas, a questão de prevalência se pode 
resolver de forma contrária. Com isso -  afirma Alexy -  que, em determinadas circunstâncias, um princípio 
cede ao outro ou que, em situações distintas, a questão de prevalência se pode resolver de forma contrária. 
Com isso -  afirma Alexy, (...) se que dizer que os princípios têm um peso diferente nos casos concretos, e 
que o princípio de maior peso é o que prepondera”. ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte, Baden- 
Baden, 1985, pp. 78-79, apudBONAVIDES, Paido. Op. Cit., p.251.

457 GRAU, Eros R. Op. Cit., p. 99.
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“determinações da mais variada ordem:458é necessário insistir, neste ponto, em que 

o fenômeno jurídico não é uma questão científica, porém uma questão política e, de 

outra parte, a aplicação do direito é uma prudência e não uma ciência”. 459

Em essência as mesmas perspectivas a respeito da estrutura

diversa entre regras e princípios são relevadas por Atienza ao observar as distinções

(se é que existem) entre a compreensão de Dworkin e Alexy.
“Alexy aceita um conceito de princípio que está muito próximo ao de 
Dworkin. Para ele -  assim como para Dworkin - a diferença entre regras e 
princípios não é simplesmente uma diferença de grau, e sim de tipo 
qualitativo ou conceituai. As regras são normas que exigem um 
cumprimento pleno e, nessa medida, podem apenas ser cumpridas ou 
descumpridas. Se uma regra é válida, então é obrigatório fazer 
precisamente o que ela ordena, nem mais nem menos. As regras contêm, 
por isso, determinações no campo do que é fática e juridicamente 
possível.460 A forma característica de aplicação de regras é, por isso, a 
subsunção. Os princípios, contudo, ‘ são normas que ordenam a realização 
de algo na maior medida possível, relativamente às possibilidades jurídicas 
e fáticas. Os princípios são, por conseguinte, mandados de otimização que 
se caracterizam por poder ser cumpridos em diversos graus461 Por isso, a 
forma característica de aplicação dos princípios é a ponderação. Embora -  
como já foi dito -  não seja possível construir uma teoria dos princípios que 
os coloque numa hierarquia estrita, pode-se estabelecer uma ordem frouxa 
entre eles, que permita a sua aplicação ponderada (de maneira que sirvam 
como fundamento para decisões jurídicas), e não o seu uso puramente

458 Aqui Grau se vale de Boulanger, para considerar a presença de valores ideológicos na dinâmica de jogos de 
princípios. Nesse sentido: BOULANGER, Jean. Príncipes Generaux du ároit positif et droit positif -  Le 
Droit Privé Fançais au milieu du Xxe siécle (Etudes offertes a Georges Ripert), Paris: LGDJ, 1950, p. 74, 
apud GRAU, Eros R. Op. Cit., p. 99.

459 GRAU, Eros R. Op. Cit., p. 99.
460 ALEXY, Robert. Sistema Jurídico, princípios jurídicos y  razón prática. IN: Doxa, n° 5, 1988, p. 143-144, 

apud ATIENZA, Manuel. “As Razões do D i r e i t o Teorias da Argumentação Jurídica -  Perelman, Tolmin, 
MacCormick, Alexy e outros, São Paulo: Landy Editora, 2000, p. 267.

461 Idem, p. 143, apud ATIENZA, Manuel. Op. Cit., p. 267.
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arbitrário (como ocorreria se eles não passassem de um inventário de
topoif.462

Rigorosamente, se existe sutil desarmonia entre Alexy e Dworkin, 

ela parece ser apenas pertinente à ênfase maior empreendida pelo teórico 

americano no sentido de determinar o aspecto ético e o percurso para sua 

caracterização nos princípios, apontando seu conteúdo transcendente da 

positividade. As incursões de Dworkin no tocante ao entendimento dos princípios 

admitem-nos todavia irrefutavelmente como normas, “são normas valores com 

positividade maior nas Constituições do que nos Códigos; e por isso mesmo 

providos, nos sistemas jurídicos, do mais alto peso, por constituírem a norma de 

eficácia suprema. Essa norma não pode deixar de ser o princípio’’ 463 Circunscritos 

ao plano fundamental, mas capazes de imprimir sentidos à juridicidade como um 

todo, como pressupostos de toda a ordem jurídica, se lhes dispensarmos a 

dimensão eminentemente axiológica, pode ser restabelecida a existência de algo 

mais superior que concreção jurídica simplesmente infirmada por normas, porém 

não resta prejuízo à compreensão das figuras individualizadamente tidas como 

comandos. Poderemos então neles observar “(...) a chave de interpretação dos 

textos constitucionais. Mas essa importância decorre em grande parte de um 

máximo poder de legitimação, que lhes é inerente.”464 Isso uma vez mais

462 “Essa ordem frouxa -  destaca Atienza -  se compõe de três elementos: 1) Um sistema de condições de 
prioridade, que fazem com que a resolução das colisões entre princípios, num caso concreto, também tenha 
importância para novos casos: ‘ As condições sob as quais um princípio prevalece sobre outro formam o caso 
concreto de uma regra que determina as conseqüências jurídicas do princípio prevalecente’ (Alexy, Robert. 
Op. Cit. p. 147); 2) Um sistema de estruturas de ponderação que derivam da consideração dos princípios 
como mandados de otimização, com relação às possibilidades fáticas e jurídicas. Com referência às 
possibilidades fáticas, cabe formular duas regras que exprimem o princípio da otimalidade de Pareto (e que 
supõem a passagem do campo da subsunção e da interpretação para o da decisão racional): a primeira é que ‘ 
uma medida M é proibida com relação a PI e P2 se não é eficaz para solapar o princípio P2’; e a Segunda 
que ‘ uma medida M l é proibida em relação a PI e P2 se existe uma alternativa M2 que protege PI pelo 
menos tão bem quanto M l, mas que solapa menos P2’ (Alexy, Robert. Op. Cit., p. 147). E com relação às 
possibilidades jurídicas, a obrigação de otimização corresponde ao princípio da proporcionalidade, que se 
exprime nesta lei de ponderação:’ Quanto mais alto for o grau de descumprimento ou de desprezo por um 
princípio, tanto maior deverá ser a importância do cumprimento do outro’(Alexy, Robert. Op. Cit. p. 147). 3) 
Um sistema de prioridades prima facie : a prioridade estabelecida de um princípio sobre outro pode ceder no 
futuro, mas quem pretender modificar essa prioridade se encarrega da importância da prova. Esse modelo de 
Direito em três níveis ( o das regras, o dos princípios e dos procedimentos) não permite alcançar sempre uma 
única resposta para cada caso, mas é o que leva a um maior grau de racionalidade prática e é também o 
modelo de racionalidade incorporado no Direito moderno e, em particular, no Direito de um Estado 
democrático e constitucional.” ALEXY, Robert. “Rechtssystem und praktische VemunJT. Rechtstheorie, n° 
18, pp. 405-419, 1987, Apud ATIENZA, Manuel. “As R azões...” p. 269.

463 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p.248.
464 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p.263.
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fundamenta a concepção principialista que se expande no direito, mas a legitimação 

clama pela participação, - num processo político democrático -, apto à elaboração ou 

adaptação dos princípios o que redunda e engendra a reconstrução do direito.



4. A LEGITIMIDADE DOS PRINCÍPIOS JURÍDICOS

4.1 Repensando a crítica frankfurteana

165

Nos atuais desenvolvimentos da crítica da sociedade, da razão e da 

cultura, as reflexões dos frankfurteanos da primeira geração ainda são pertinentes e 

de certo modo são conectadas às incursões teóricas de Jurgen Habermas.465 A 

fecundidade e a densidade dos trabalhos desse autor estão afetas às investigações 

concernentes à epistemologia, à tecnociência, à ideologia, bem como às condições 

da vida humana nas estruturas sociais complexas, temas que são bem próximos aos 

da Escola de Frankfurt. Se há possibilidade de periodização, capaz de nortear os 

estudiosos no sentido de ‘captar ’ as substanciais reorientações teóricas do filósofo, 

Stephen K. White a sugere, qualificando como recente as reflexões posteriores às 

formulações contidas em Conhecimento e Interesse.466 Outro marco igualmente 

próximo é vislumbrado na ruptura com seus mentores, o que se deu a partir de sua 

tese de pós-doutoramento, intitulada Mudança Estrutural da Esfera Pública.467 Para 

as finalidades desta investigação, além da ilustração do pensamento de Habermas 

como genuinamente crítico, partiremos das inquietações filosóficas instituídas em 

sua obra maior, que na observações de estudiosos corresponde à Teoria do agir 

comunicativo, na qual “Habermas toma como ponto de partida a Teoria Crítica da 

Escoia de Frankfurt, completando-a através da recepção da hermenêutica filosófica, 

da teoria dos sistemas, da filosofia analítica, especialmente de Wittigeinstein, da 

teoria dos atos de fala, do pragmatismo americano e da psicologia social, 

renunciando ao papel privilegiado que a filosofia sempre pretendeu ocupar em face

465 Nesse sentido, para maiores esclarecimentos: WARAT, Luis Alberto e PÉPE, Albano Marcos Bastos. 
“Filosofia do Direito”- uma introdução critica, São Paulo: Editora Moderna, 1996, pp. 62 e ss; LOWY, 
Michael. “A Escola de Frankfurt e a Modernidade” -  Benjamin e Habermas, tradução de Murilo Marcondes 
de Moura, Novos Estudos - Cebrap, n° 32, março de 1992, pp. 119-127; HADDAD, Fernando. “Habermas: 
Herdeiro de Frankfurt?”, Novos Estudos -  Cebrap, n° 48, julho de 1997, pp. 67-84; ROUANET, Sérgio P. e 
Freitag, Barbara. “Habermas", São Paulo: Ática, Coleção, Grandes Cientistas Sociais, volume 15, p. 10, nota 
1.

466 WHITE, Stephen K. “Razão, justiça e Modernidade” -  A obra recente de Jurgen Habermas, tradução de 
Mário Pugliesi, São Paulo: ícone Editora Ltda., 1995, p.13.

467 ARAGÃO, Lúcia Maria de Carvalho. “Razão Comunicativa e Teoria Social Crítica em Jurgen Habermas", 
Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1992. p. 11.
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das ciências”.468 Tanto quanto possível, os propósitos contidos na racionalidade 

discursiva por sua vez serão tomadas junto às formulações contidas em sua filosofia 

jurídica, expressa complexamente em Direito Democracia: entre faticidade e 

validade.469 Por meio dela, buscaremos em momento próprio dar maior precisão à 

compreensão habermasiana sobre os princípios jurídicos, mas já podemos antecipar 

que, como autor crítico, Habermas se empenhará em conectá-los à práxis, via teoria 

do discurso, de sorte a estender a eles não apenas o grau de importância de nova 

conformação da juridicidade, o que faz sobretudo porquanto admite, tal como 

Dworkin, que eles não se esgotam no mero formalismo positivista. A juridicidade tal 

como compreendida na análise habermasiana, corresponde também à juridicidade 

moderna, desencantada, positivista. Na medida em que sua base de fundamentação 

é normativa, e ainda na medida em que esse elemento componente do direito 

associa-se à pretensão de legitimidade, invariavelmente protegida pelas sanções 

decorrentes da desobediência, devidamente amparada pela esfera da autoridade 

pública e apenas alterável pela legislação, delineia-se que a liberdade ou autonomia 

dos atores sociais é simétrica ao cânone de moralidade que alicerça o âmbito da 

ação conferida pela norma jurídica. Admite-se nisso o relacionamento entre moral, 

direito natural e a base da positividade jurídica.470 Nos meandros de sua teorização, 

a juridicidade é pano de fundo para complexas reflexões, consoante advertência de 

Flávio Beno Siebeneichler, porquanto seu trabalho “(...) é multifacetado, complexo e 

sinuoso, nâo apenas por razões de estilo, mas principalmente porque ele tem ciência 

de que, hoje em dia, não é mais possível, como nos tempos de Hegel, construir uma 

filosofia do direito de um só lance”.471

Como autor ainda visto como herdeiro do legado de Frankfurt, 

importante é destacar a não limitação de suas preocupações às temáticas da antiga 

geração, sendo mesmo a idéia de continuidade ligada aos desenvolvimentos da

468 SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Uma Filosofia do Direito ProcedimentaF. IN: Revista Tempo Brasileiro, 
Rio de Janeiro, n° 138, jul-set., 1999, p. 153.

469 Conforme esclarecimento de Flávio Beno Siebeneichler, trata-se do resultado imediato de um projeto 
interdisciplinar patrocinado na Alemanha, com duração de cinco anos. SIEBENEICHLER, Flávio Beno. 
“Uma Filosofia ...” In: Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, n° 138, jul-set 
de 1999, p. 168.

470 Cf. SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Uma Filosofia...” apud Op. Cit., p. 160.
471 SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Uma Filosofia...”, apud Op. Cit., p. 160.
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teoria da sociedade, assemelhando-se suas reflexões à ela porquanto não restam 

apenas circunscritas à simples denúncia, mas propugnam, também, a 

conscientização dos atores sociais.
“(...) Habermas se preocupa em retomar o debate de conteúdo das obras 
de Adorno, Benjamin, Horkheimer e de Marcuse em vários ensaios e 
conferências, criticando-os, discutindo-os, transcendendo-os (...). Além de 
comentar e debater a primeira geração dos teóricos críticos, Habermas 
pode ser considerado o pensador mais produtivo de uma nova versão da 
teoria crítica do momento.’*72

Em seus trabalhos, além da problemática contida nos temas

enfrentados pela Escola, acentua Rouanet certo tangenciamento nas incursões mais

recentes, porquanto Habermas envereda seus trabalhos para a superação de alguns

impasses a que haviam chegado os teóricos da primeira geração de Frankfurt, vale

dizer, o pessimismo gerado pela vitória do projeto da razão instrumental e pela

expansão do papel do Estado não mais questionado em sua ubiqüidade, isso fruto

da expansão do sistema de necessidades, logo, potencializador da manutenção de

estruturas burocrático-administrativo-estatais. A sociedade de massas e a

despolitização também foram fatores cruciais para tal pessimismo e, diante deles, a

fim de enfrentar a complexidade de tal panorama social, Habermas se arma do
“o uso de uma linguagem que se aproxima bem mais da filosofia e da 
ciência social anglo-saxônica, bête noire dos demais integrantes da 
Escola, que da teoria crítica. A impressão inicial é de um sincretismo 
extremo, que o leva, de alguma forma, a combinar Weber com Marx, 
Parsons com Luhman, Chomski com Piaget, a declarar-se por um lado 
funcbnalista historicamente orientado e por outro partidário (com resen/as 
importantes) do materialismo histórico, o que lhe permite, com grande 
fluência, dialogar com os teóricos sistêmicos usando uma terminologia 
sistêmica e com os positivistas usando uma terminologia positivista.”473

Para Rouanet e Freitag, as preocupações de Habermas podem ser 

equacionadas em instantes diferentes, todos permeados por preocupações direta ou 

indiretamente ligadas à reflexão crítica. Eles ilustram não apenas o universo teórico 

desse autor, mas de certa maneira revelam o quadro evolutivo das implicações da 

ciência, da atividade política e da concentração/descentralização do poder, bem 

como da tentativa de indicação de um corredor emancipatório diante desses

472 FREITAG, Barbara. “Teoria Crítica: Ontem e Hoje”, São Paulo: Editora Brasiliense, 5a edição, p. 28.
473 ROUANET, Sérgio P. “Teoria Crítica e Psicanàlisi, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 4a edição, 1998, p. 

257.



168

aspectos atuais das sociedades pós-industriais, de certa maneira irradiados nas 

sociedades periféricas, fruto da hegemonia do capitalismo e da ausência de 

fronteiras, fenômeno conatural à expansão tecnológica. Mais especificamente, esses 

instantes podem ser vislumbrados: “(1) numa perspectiva epistemologica; (2) numa 

perspectiva politico-cultural; ambas integradas e, (3) numa teoria da competência 

comunicativa.”*74 A proposta, ao dispor desses ‘três complexos temáticos’, 

sobremodo pelo marco principal de preocupação presente em cada qual deles, 

permite, como dito, a reconstrução dos universos críticos desse autor. No primeiro 

deles:
“Habermas procura demonstrar que a neutralidade das ciências,
enfaticamente exigida por Weber ‘também’para as ciências sociais, é uma 
exigência que não resiste ao exame crítico das condições do
conhecimento como tal. Este sempre está arraigado em certos interesses 
(erkenntnisleitende Interessen) que assumem, tanto para as ciências 
naturais quanto para as ciências histórico-hermenêuticas, a função de a 
prioris do conhecimento. Habermas desmascara, assim, a aparente 
‘neutralidade’ das ciências naturais, revelando o ‘interesse’ que orienta o 
processo do conhecimento das mesmas como mero interesse técnico de 
dominação da natureza. Em contrapartida, o interesse que orienta o 
processo de conhecimento das ciências histórico-hermenêuticas é o da 
comunicação. O interesse técnico se enraíza nas estruturas da ação 
instrumental, baseadas em regras técnicas, pelas quais o homem se 
relaciona com a natureza, submetendo-a ao seu controle. O interesse 
comunicativo se enraíza nas estmturas da ação comunicativa, pela qual os 
homens se relacionam entre si, por meio de normas linguisticamente 
articuladas, e cujo objetivo é o entendimento mútuo. Ambas as formas de 
conhecimento, geradas pelos respectivos interesses, servem a um
interesse mais fundamental: o da emancipação da espécie. O
conhecimento instrumental permite ao homem satisfazer as suas 
necessidades ajudando-o a libertar-se da natureza exterior (por meio da 
produção); o conhecimento comunicativo o impele a emancipar-se de 
todas as formas de repressão social (ou de seus representantes 
intrapsíquicos). Ambos estão, portanto, a serviço da emancipação“.475

Já no momento em que se destacam as perspectivas político- 

culturais, Habermas desenvolve suas preocupações em torno dos problemas 

decorrentes da sedimentação dos mecanismos do capitalismo tardio, sobremodo os 

decorrentes do intervencionismo crescente do Estado como pressuposto para 

sobrevivência e organização das sociedades complexas. Esse intervencionismo se

474 ROUANET, Sérgio P. e FREITAG, Barbara. “Habermas”, Coleção Grandes Cientistas Sociais, coordenação 
de Florestan Fernandes, São Paulo: Ática, 1993, .vol. 15, p. 12.

475 FREITAG, Barbara., ROAUANET, Sérgio Paulo., Op. Cit., p.13.
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opera face ao redimensionamento da infra-estrutura estatal e materializa-se nos 

setores de transportes, de comunicação, sistemas de saúde, entre outros, 

sustentando-se na base da distribuição social de seus custos. A angulação 

estratégica que alicerça e justifica essa prática assenta-se na comunhão, na 

convicção compartilhada socialmente, reveladora, uma vez mais, da necessidade de 

instância superior de regulação e controle, ou seja, a regulação estatal, porquanto 

são coletivos os carecimentos e mesmo que a base de gerenciamento possa ser 

concedida a entes privados, indiretamente, via estrutura administrativa, via

legislação, o Estado do Bem-Estar constituirá o epicentro dessa conformação do
/
poder. O deslocamento da habilidade interventiva é notada também na esfera da 

ciência e da tecnologia. Mercê de seu financiamento contínuo pelo ente político, elas 

não desenvolvem-se no sentido de promover as áreas em que o Estado não tenha 

se inserido. Elas se tornam, além de prioridade social, síntese da idéia de evolução, 

ocupando espaço ideológico da economia de trocas e das discrepâncias decorrentes 

das relações de trabalho existentes nos Estados liberais.476

A conformação dessa realidade acaba por impregnar de sentidos

diversos, porém densos, as convicções ideológicas. Sua complexidade confunde-se

com as concepções de avanço tecnológico e nem mesmo carecem mais de

mecanismos de preservação, porquanto essa tecnologia, paradoxalmente, não

apenas justifica-se em face à complexidade da administração de interesses públicos,

mas também preenche os sentidos ideológicos de minimização de problemas sociais

fruto das representações decorrentes da presença da estrutura administrativo-

estatal. Nesse sentido ela obstaculiza e
“(...) tem como função impedir a tematização dos fundamentos do poder. 
As normas vigentes não são discutidas porque são apresentadas como 
legítimas pelas diferentes visões de mundo que se sucederam na História, 
desde as grandes religiões até certas construções baseadas no direito 
natural, das quais a doutrina da justa troca, fundamento do capitalismo 
liberal, constitui um exemplo. A ideologia tecnocrática partilha com as 
demais ideologias a característica de tentar impedir a problematização do 
poder existente. Mas distingue-se radicalmente de todas as outras 
ideologias do passado porque é a única que visa esse resultado, não 
através da legitimação das normas, mas através de sua supressão (grifos 
dos autores): o poder não é legítimo por obedecer a normas legítimas, e 
sim por obedecer a regras técnicas das quais não se exige que sejam

476 Cf. FREITAG, Barbara., ROAUANET, Sérgio Paulo. Op. Cit., p. 15.
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justas, e sim que sejam eficazes. Se os fundamentos do poder não 
precisam ser tematizados, não é porque repousam sobre uma 
normatividade legítima, e sim porque não existe, a rigor, o que legitimar: a 
lógica das coisas, sendo o que é, não pode ser alterada por decisões 
políticas. A ideologia tecnocràtica é muito mais indevassável que as do 
passado, porque ela está negando, na verdade, a própria estrutura da 
ação comunicativa, assimilando-a à ação instrumental. Pois enquanto 
aquela, como vimos, se baseia numa intersubjetividade fundada em 
normas, que precisam ser justificadas (mesmo que tal justificação se 
baseie em falsas legitimações), esta se baseia em regras, que não exigem 
qualquer justificação. O que està em jogo, assim, é algo de muito radical, 
que é nada menos que uma tentativa de sabotar a própria estrutura de 
interesses da espécie, que inclui, ao lado do interesse instrumental, 
também o interesse comunicativo.”477

Os resultados da interpenetração entre os interesses dessa ordem 

são complexos e ilustram os aspectos reputados modernos e presentes nas 

sociedades ocidentais. Mesmo os interesses mais genuinamente humanos são 

regrados e decididos praticamente por meio de técnicas, da racionalidade disposta e 

presente em núcleos de decisão e de responsabilidade exercidas e preenchidas por 

experts. Eles se agregam aos mecanismos de dominação fruto da racionalidade 

instrumental, mas, paradoxalmente, a sociedade despolitizada é incapaz de observar 

a contínua supressão de sua participação em quase todos os níveis de decisão, 

sendo ela exercida confiavelmente por tecnocratas. Conquanto os sentidos desse 

exame não constituam novo passo na compreensão da modernidade na qual as 

interações sociais são mediadas por formas de racionalidade, o aspecto concernente 

ao qual a ideologia tecnocrática se justifica na medida direta da presença das 

estruturas tecnológicas, sem que se estabeleça com isso antagonismo entre essa 

forma de determinação de organização e comportamentos sociais, antes moldando- 

os e esses vislumbrando nelas a necessidade de serem assim moldados ilustra 

espécie de harmonização, de liames capazes de estabelecer concepção de pleno 

controle de comportamentos e mesmo da expectativa deles, o que de resto fora 

vislumbrado no direito por teóricos sistêmicos como Luhmann.

O estiolamento das atividades sociais generalizadas capazes de 

resistir ao avanço dessas esferas estratégicas permitirá a Habermas teorizar em 

trabalhos posteriores a dinâmica entre aquilo que passará a denominar de mundo

477 FREITAG, Barbara., ROUANET, Sérgio Paulo. Op. Cit., p. 16.
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sistêmico e mundo da vida, sendo o primeiro deles marcado pelos sentidos e 

conteúdos de teor econômico e de poder, reproduzidos e continuamente em 

expansão, ele mesmo defrontado com a esfera na qual se dispõem expressões mais 

típicas e caracterizadoras da natureza do homem, tais como a linguagem, os 

valores, a moral ou melhor, o mundo da vida. A interpenetração entre esses dois 

mundos se opera favoravelmente ao mundo sistêmico, esse capaz de, entre outros 

aspectos determinados pela aceleração das mutações geradas pelo capitalismo, 

pelo poder e pela tecnologia, consolidar sua prevalência, porquanto o ente político -  

representante de algo além de simples instância político-jurídica e de administração, 

foi também penetrado estrategicamente pelas esferas da economia e da técnica, 

atividades racionais e ideológicas capazes de permear quase que integralmente 

suas esferas de ação, desde as institucionais de controle até mesmo as mais 

diretamente ligadas à gênese da legislação e de planejamento. A preocupação, 

agora, em face à repressão das ações do substrato político é mais disfarçada, 

contudo, ela se faz mais presente do que nunca. Na medida em que passam a ser 

as práticas político-econômicas desenvolvidas em moldes da racionalidade técnica, 

sua visualização é complexa, por vezes imperceptível, assim como sua irreversão, 

projetada nos espaços de sociabilidade sacrifica a possibilidade de emancipação.478

A saída encontrada por Habermas ilustra o terceiro eixo temático e 

não renuncia à possibilidade dela ser obtida via esclarecimento. Não se trata mais 

do esclarecimento científico ou racional em sentido comum, mas da superação das 

ambigüidades da dialética gerada pela razão instrumental absolutizada, incapaz, 

portanto, de indicar caminhos para além dela mesma ou de suas implicações. 

Habermas não cede o passo e, por isso, mercê de sua inquietação filosófica, mesmo 

diante desse quadro da modernidade, não haverá sentido a adesão ao 

irracionalismo. Suas orientações teóricas enveredam para a elaboração de teoria 

comunicativa que possa retomar a possibilidade de entendimento, desde que esse, 

por sua vez, se fundamente em pressupostos transcendentais/universais para a 

produção de enunciados não mais como unidades lingüísticas, mas como ações 

comunicacionais capazes de fazer aflorar os expressões humanas intuitivamente

478 Cf. FREITAG, Barbara., ROUANET, Sérgio Paulo, p.16-17.
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presentes na experiência vital, ela mesma compartilhável intersubjetivamente, o que

de resto será viabilizado por meio da completa mudança perpetrada ao conceito de

razão.479 A continuidade com o pensamento crítico, por conseguinte, é
“(...) imediatamente aparente, no entanto, quando conseguimos 
desprender, atrás da linguagem, o conteúdo, o que nos permite distinguir 
em Habermas a presença implícita ou explícita, dos grandes temas da 
Escola de Frankfurt: a tradição lluminista da reflexão voltada para a 
prática, ao mesmo tempo que uma crítica da cultura que em seus grandes 
traços se aproxima da crítica ao iluminismo, de seus predecessores; a 
idéia de razão emancipatória; a denúncia do positivismo; a categoria da 
utopia, sob a forma de modelo comunicativo puro e da situação lingüística 
ideal. Uma leitura mais atenta mostra que sua intenção, ao dialogar com 
áreas correntes do pensamento contemporâneo, não é abandonar os 
postulados da teoria crítica, mas dar-lhes maior plausibilidade, 
reformulando-os em termos que satisfaçam critérios de veracidade mais 
exigentes que os propostos por seus fundadores. Como Adorno, 
Horkheimer e Marcuse, Habermas realiza uma crítica da ideologia. Ao 
nível teórico, ela é crítica do saber, e se destina a desmascarar a auto 
ilusão positivista da ciência; ao nível da práxis, ela é a crítica da cultura, e 
se destina a desmascarar as legitimaçôes ideológicas que inibem a 
percepção das estruturas da comunicação sistematicamente 
deturpada.”480

Conquanto possa ter parecido secundário o estabelecimento de 

liames entre as fases da crítica na dimensão dos frankfurteanos e as elaborações de 

Habermas, pensamos que eles constituem auxílio para o equacionamento daquilo 

que propusemos ao longo da exposição, vale dizer, a ilustração, como perspectiva 

crítica, dos estágios a que chegara principalmente a crítica da razão no direito, o 

que de certo modo tomará outros rumos mercê dos esforços de Habermas. Também 

as formas ideológicas e de poder constituirão substrato para análise habermasiana 

da juridicidade, porquanto essa não abdicará em discutir com algumas teorizações, 

sobremodo as concernentes aos sistemas germânico e norte-americano do direito, 

professando, nesses contextos, saídas mais plausíveis para a aquilo que 

compreende como momentos capazes de reproduzir perspectivas normatizadas em 

excesso. Nelas se cristalizaram prepoderantemente formas jurídicas distorcidas pela 

ideologia, marcando-as pela irracionalidade da dinâmica para aplicação de seus 

conteúdos, bem como pela ausência de controle do poder, muito embora a divisão

479 Cf. FREITAG, Barbara., ROUANET, Sérgio P. Op. Cit., p. 17.
480 ROUANET, Sérgio P. “Teoria Crítica e Psicanàlisi’, Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 4a edição, 

1998, p.258.
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clássica de atribuições de poderes tenha ainda no modelo liberal a chave para essa 

compreensão. Na medida em que sua teoria do discurso constituirá caminho para a 

viabilização da reconstrução ampla da idéia de Estado de direito e dos direitos 

estabelecidos em sua legislação, não poderemos tangenciar nossas preocupações 

sem antes abordarmos, ainda que brevemente, a reconformação da razão nos 

moldes em que proposta por Habermas, porquanto para esse autor, “a temática 

fundamental da filosofia é a razão; o pensamento filosófico ‘nasce da razão 

encarnada no conhecimento, na fala e nas ações’”.481 Por meio da ruptura que 

propõe a esse conceito, Habermas busca possíveis mediações entre a juridicidade 

moderna e as elaborações outrora desenvolvidas em sua Teoria da Ação 

Comunicativa, partindo-se da premissa das negatividades e mesmo das 

conformações intensamente debatidas a respeito do ocaso da razão centrada no 

sujeito e das respectivas conseqüências no contexto da experiência normativa. Em 

paralelo ao seu diagnóstico da modernidade, propõe alguns horizontes passíveis de 

aproximação por meio da comunicação fundamentada numa formulação racional do 

discurso, ele mesmo hábil a ser embutido nas ações humanas. Nessa perspectiva, 

resta vislumbrado que a teoria do direito é uma teoria da prestação jurisdicional e do 

discurso jurídico,482 logo, passível de contextualização do agir mediado pela 

racionalidade comunicacional, o que levará Habermas a professar caminhos 

procedimentais para a gênese de direitos nas fronteiras da transição de paradigmas, 

entre o direito de forte índole liberal individualista e o direito delineado a partir das 

concepções do Welfare State. Face aos contornos e aos potenciais da razão 

compreendida nos moldes de Habermas, Rouanet propugna a efetivação de uma 

aposta, fazendo-a, no sentido Pascal.483

481 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la Acción Comunicativa, Madrid: Taurus, 1987, Vol. I, p. 15, apud 
CARNEIRO, Reivan Marinho. “Racionalidade e “Mundo da Vidd\ In: Habermas e Lukács: método, 
trabalho e objetividade, Sérgio Lessa (org.), MaceiórEdufal, 1996, p. 89.

482 Cf. GRAU, Eros R. “La Doble Desestruturación Y La Interpretation del Derecho”, tradução de Barbara 
Rosenberg, Revisão de Carlos Cárcova, Barcelona: Editorial M.J Bosch, S.L, 1998, Ia edição, p. 22

483 Nesses termos a expressiva passagem de Rouanet: %..) na dúvida, é preferível apostar em Habermas, no 
sentido de Pascal: se ganharmos, ganharemos tudo; se perdermos, não perderemos nada, porque não podemos 
ficar mais pobres do que já estamos. Se a trilha aberta por Habermas não fosse viável, talvez só nos restasse 
escolher entre a vertigem de um racionalismo aporético, a superficialidade de um positivismo míope, ou a 
aventura de um irracionalismo suicida”. Nesse sentido: ROUANET. Sérgio Paulo. “As Razões do 
Iluminismo”, São Paulo: Companhia das Letras, 5a reimpressão, 1998, p. 357.
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Quando voltada para o direito, sua análise defronta-se com as 

modernas conformações jurídico legais-racionais, plenamente caracterizadas no 

bojo da consolidação da burocracia e da expansão das formas jurídico-burguesas, 

contudo permeadas pela legislação programática da ideologia estatal socialista. Se 

nossa leitura estiver correta, ambos os contornos estruturais legislativos da 

juridicidade, outrora fundamentada nas correntes positiva e metafísica não são mais 

plausíveis ou satisfatórias, passando a ser observados seus sentidos de legitimação 

no contexto de um ecletismo assentado em bases históricas e no peso da tradição 

decisional, isso fruto do aparato complexo da malha jurídico-estatal, ele em si 

mesmo capaz de legitimar por meio do discurso jurídico e da fundamentação das 

decisões, aquilo que devemos entender por direito. Como teórico reconstrutivista, 

Habermas levou em consideração as representações de tempo e lugar que podem 

ser compartilhadas pelos homens a respeito de lei e do comportamento, abrindo com 

isso oportunidade para concepção discursiva a propósito das idéias do direito no 

contexto do conhecimento, da coletividade, mas principalmente para a formação de 

direitos. Para não cair nas armadilhas do historicismo, Habermas não abre mão de 

referenciais. Os direitos humanos, o atrelamento à democracia, bem como a 

concepção estrutural dos direitos básicos são âncoras que alavancam o direito. 

Portanto, há solo no qual podem germinar, ou melhor, no qual são lançadas 

sementes capazes de gerar a concepção reconstrutivista do direito moderno. Com a 

aproximação da filosofia pragmática anglo-americana, base teórica sob a qual se 

alicerçará a pragmática universal, Habermas edifica racionalidade inovadora sob o 

prisma da dinâmica da comunicação, projetando suas sínteses ao terreno da 

juridicidade para gerar complexa filosofia jurídica na qual propõe recompreensão e 

possibilidade de entendimento de um núcleo central de poder e de direito que pode 

preservar espaços de sociabilidade e readaptar a juridicidade tal como caracterizada 

na modernidade.

Por meio da razão/ação comunicativa, os planos de fundamentação 
do conhecimento, das relações de sociabilidade e também da justificação de normas 

e princípios jurídicos são reconstituídos sob o enfoque da ética discursiva, 

compreendida como a fala interlocutória obediente a determinados pressupostos.
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Eles são capazes de vulnerar a razão tradicional que busca a verdade nas formas 

de representação da realidade. As teses pragmáticas formam os pressupostos da 

teoria do discurso que se fundamenta em bases transcendentais, valendo-se de 

princípios-ponte para conformação da esfera na qual se desenvolvem discursos 

concebidos como teóricos e práticos. O discurso é detentor do sentido pragmático- 

teleológico, da aptidão capaz de procedimentalmente assegurar a obtenção do 

consenso em torno da fundamentação de aspectos relevantes da fala e do 

entendimento. Nos discursos teóricos debate-se a própria estrutura discursiva e 

porquanto ele é “médium no qual são tematizadas pretensões de verdade 

controversas e elaboradas produtivamente as experiências negativas, os erros, o 

discurso teórico visa a superação racional, progressiva e argumentativa de conceitos 

e de linguagens inadequadas.”484 Já o discurso prático é medium através do qual é 

possível examinar, de um ponto de vista hipotético, a pretensão de correção de 

normas e dos valores.”485 Para Falcón y Telia, ambas as atividades discursivas se 

dinamizam e assim: “A verdade se constata no discurso teórico e a correção ou 

validade no discurso prático. Em ambos os discursos o que se busca é um consenso 

baseado na força dos argumentos.”486 Se a obediência a pressupostos 

transcendentais de validade podem garantir a legitimidade do consenso, ou melhor o 

telos do discurso, a tematização sobremodo dos conteúdos de discursos práticos 

deverá contar ainda com ideal democrático no plano político, esse compreendido 

como instância co-originária no instante de legitimação de normas e valores, 

porquanto o espaço democrático é reputado suporte para caracterização não 

distorcida da proposta comunicativa de Habermas. Ele resguarda a liberdade para 

tematização de questões públicas mas ela se vê bloqueada no contexto da 

sociabilidade abalada, sobremodo ideologicamente. Nisso podem ser apontados 

alguns paralelos com propostas pós-positivistas, que sustentam a possibilidade de 

instituição de direitos por meio do discurso, nelas relevando-se, à exemplo do 

entendimento de Juarez Freitas o instante interpretativo. A diferenciação evidente 

reside em que o instante hermenêutico é reputado como apto ao resgate dos

484 SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Jurgen Habermas -  Razão Comunicativa e Emancipação”, Rio de Janeiro: 
Edições Tempo Brasileiro, 3a edição, 1994, p. 102.

485 Idem., Ç>p. Cit.p.102.
486 FALCÓN Y TELLA, Maria José. “Conceito e Fundamento da Validade do Direito”, Tradução de Stefani 

Borba de Rose Trunfo, Terra de Areia: Editora Triângulo, p 119, s/d.
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princípios e objetivos traçados declarativamente, implícita e explicitamente na Lei 

Maior do Estado.487 Como já visto, por meio da superação da apreensão 

preponderantemente legal-dogmática e declarativa da Carta Política e da 

compreensão do direito como sistema aberto formado por disposições axiológicas, o 

plano político-constitucional, na medida em que representa valores dispostos 

hierárquica e topicamente, no qual convergem compromissos essenciais do Estado 

democrático de direito, bem como o equilíbrio das forças sociais no contexto da 

diferenciação normativa e material dos cidadãos, os esforços do intérprete indicarão 

saídas para dilemas a serem tratados juridicamente. Com o deslocamento da razão 

comunicativa, as pretensões de projetar sobre a sociedade os compromissos 

residentes num projeto sócio-democrático inovador pode ser revisto. Habermas 

então irá mais além, atingindo a própria racionalidade que se expressa no instante 

da formação dos direitos.

A questão atinente aos princípios, observada sob os aportes forjados 

segundo a crítica em sua moldagem racional-comunicativa também denuncia 

incrustações conservadoras e pressupostos ideológicos materializados no 

referencial jurídico, na medida em que esse se vale das figuras principiais, 

convencionalmente dispostas como inquestionáveis. Eles são compreensíveis 

consoante os moldes de interpretação oferecidos pelo direito e aplicados segundo o 

traçado metodológico adotado pela juricidicidade. O plano jurídico que emergiu da 

eclosão da era da ciência e da racionalização no contexto do processo capitalista de 

produção imprimiu características induvidosas às figuras. Elas hoje são 

vislumbradas como projeções do modelo de direito delineador das tarefas do Estado, 

mas é o processo político representativo que marca a indissociabilidade entre o 

direito e a modernidade política, tal como plasmado nos Estados assim conformados 

juridicamente. Como o direito, os princípios expressam sintomas do mundo 

sistêmico, daí a possibilidade da afirmação do paradoxo que neles se faz presente. 

Eles são ilustrativos de espécie de fidelidade ao plano emancipador, porém a 

realidade sócio-histórica-econômica retira, como a esfera estrutural da aplicação 

jurisdicional dos direitos, as possibilidades dessa altaneira missão. Como

487 Cf. FREITAS, Juarez. “ A Interpretação Sistemática do Direito”, São Paulo: Malheiros Editores, 2a edição 
revista e ampliada, 1998, p. 46.
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catalisador, em sua complexidade, das determinantes para incorporação, nas formas 

jurídicas, do discurso liberal-burguês, no mais das vezes, como já visto, o reflexo dos 

interesses de estratos sociais privilegiados se viram forçadas a fazer algumas 

concessões. O direito burguês não estabeleceu a reversão das diferenças sociais 

existentes, mas tão somente a implantação de nova ordem. Esse direito, entre 

outros artifícios, ilusoriamente buscou proteger faculdades subjetivas públicas, por 

meio de exagerada atividade legislativa, bem como pelos critérios interpretativos 

reconhecidos unicamente às instâncias jurídicas488

Nas elaborações de Habermas, as formas ideológicas dessas

formas contidas no direito e fundidas no corpo social, fundamentadas pelo

positivismo e a pela concepção de lei natural são vislumbradas numa ótica

perspicaz, porquanto se para Habermas não se pode falar em banimento integral de

vestígios da moral na concepção racional das formas jurídicas, contudo

“O positivismo jurídico pretende, ao contrário, fazer jus à função da 
estabilização de expectativas, sem ser obrigado a apoiar a legitimidade da 
decisão jurídica na autoridade impugnável de tradições éticas. (...) os 
teóricos Hans Kelsen e H.L.A . Hart elaboram o sentido normativo próprio 
das proposições jurídicas e a construção sistemática de um sistema de 
regras destinado a garantir a consistência de decisões ligadas a regras e 
tomar o direito independente da política. Ao contrário dos hermeneutas, 
eles sublinham o fechamento e a autonomia de um sistema de direitos, 
opaco em relação aos princípios não-jurfdicos. Com isso, o problema da 
racionalidade é decidido a favor da primazia de uma história institucional 
reduzida, purificada de todos os fundamentos de validade 
suprapositivos. ’48g

Compreendida em seu contorno essencial como técnica, mas 

também como ideologia, essa fundamentação racional, naquilo em que estabelece a 

separação nítida entre aspectos absolutamente conectados da vida social, ao seu 

modo, à exemplo de outras convicções igualmente permeadas pelo imaginário, cria 

fronteiras inexistentes à compreensão total da juridicidade, ou mesmo de seus 

limites, porquanto a gênese de direitos frutos da legislação supostamente se opera 

no altiplano de poderes políticos supostamente imparciais e neutros.

488 ROSENFIELD, Denis L. A medida ficcional da democracia. IN: Folha de São Paulo, Caderno Mais, edição 
de 23 de julho de 2000, p.15-17.

489 HABERMAS, Jürgen. “Direito e Democracia” -  entre faticidade e validade, tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler, Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1997, vol. I, p.250.
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“A função da ideologia, assim, é a de impedir a abertura de discursos 
práticos: as normas e as instituições são objeto de pseudo-legitimações 
(visões de mundo religiosas ou metafísicas) que cumprem a dupla função 
de impedir que tais normas e instituições sejam tematizadas
discursivamente e de se protegerem, elas próprias, contra essa
tematização. 0  processo de comunicação, cujo desfecho normal deveria 
ser a problematização discursiva, pára no meio do caminho.490

Nesse universo truncado comunicacionalmente, a racionalidade 

dialógica deve cumprir o papel de eliminar debilidades, ou seria melhor dizer, a 

presença de todo e qualquer corpo de signos, crenças ou mesmo imaginário 

possivelmente compartilhado pelos sujeitos, o que de modo invariável poderia

comprometer a situação ideal de fala.491 O diagnóstico habermasiano da

modernidade se avoluma até a guinada lingüística e toma a partir dela sentidos 

diversificados, porquanto seus esforços miram as possibilidades de deslocar a ética 

discursiva aos principais problemas que haviam sido enfrentados a propósito do

490 FREITAG, Barbara e ROUANET, Sérgio P. (org.) “Habermas” -  Coleção Grandes Cientistas Sociais, São 
Paulo: Ática, volume.15, 3a edição, 1993, p. 21.

491 Nesse sentido se colocam as importantes reservas apontadas por Wolkmer. Ao examinar a proposta de 
Habermas sob o enfoque da racionalidade inerente à ação comunicativa, este autor contempla a proposta 
habermasiana valendo-se das lições de Barbara Freitag. Tendo-a como significativa para a compreensão do 
problema da fundamentação do direito, busca, contudo, expor-lhe os limites. “ (...) a ‘razão comunicativa’, 
enquanto razão prático dialógica, redunda naquilo que ‘em contexto social, vivido e compartilhado por 
atores linguisticamente competentes, pode ser elaborado como querido e aceito por todos”. FREITAG, 
Barbara, A Teoria Crítica: ontem e hoje, apud WOLKMER, Antonio C. “Pluralismo Jurídico” -  
Fundamentos de uma nova cultura no Direito, São Paulo: Alfa-Omega, 2a edição, 1997, p.251. Para esse 
autor, mais especificamente, “Há que referir, entretanto, as possibilidades e os limites de sua obra -  
enquanto síntese paradigmática de um novo saber capaz de redefinir parâmetros epistemológicos da 
racionalidade -  para um projeto acabado e integral da emancipação humana. Com efeito, ainda que se possa 
questionar as bases de sustentação e a eficácia de seus pressupostos no sentido de uma proposta plenamente 
satisfatória, na verdade, ao longo de sua obra existem categorias nucleares apropriadas para nosso tempo e 
que oferecem subsídios para repensar os processos de racionalização do ‘mundo da vida’ em sua dimensão 
dinâmica, pública e institucional. A teoria macrocósmica e interdisciplinar de Habermas, por transcender as 
diversas formas particularizadas de racionalidade tecno-industrial, é o ponto de partida da discussão sobre 
toda e qualquer reflexão que envolva, hoje, a problematização de uma nova racionalidade. Realçar a 
contribuição habermasiana não impede, contudo, de reconhecer seus limites para uma solução efetiva e total 
da especificidade histórica das sociedades periféricas. Uma primeira ressalva que se pode fazer é a de que a 
proposta altamente sofisticada da ‘racionalidade comunicativa’ foi elaborada tendo em vista as condições 
materiais e culturais de sociedades capitalistas que alcançaram um elevado grau de riqueza, desenvolvimento 
e satisfação das necessidades. Um segundo elemento a considerar é o de que ‘a ação para o entendimento 
comunicativo’ pressupõem, obrigatoriamente, a presença de atores livres, , autônomos e iguais, condições 
que não condizem com a realidade do Terceiro Mundo e da América Latina, onde, como se sabe, os sujeitos 
individuais e coletivos vivenciam uma situação histórica de alienação, opressão, desigualdade e exclusão. 
Uma terceira ponderação encontra-se na dificuldade de se alcançar um ‘consenso’ na esfera de espaços 
culturais fragmentários, tensos e explosivos. Não parece tão fácil distinguir o falso do verdadeiro ‘consenso’ 
ou mesmo atingir um ‘consenso’ espontâneo desprovido de preconceitos. No mundo contemporâneo temos 
visto que o ‘consenso’ pode, tanto ser forjado e manipulado por burocracias partidárias estatais (Socialismo 
de Estado), quanto pela indústria cultural do capitalismo de massas.” WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., São 
Paulo: Alfa-Omega, 2a edição, 1997, p. 250/51.
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entendimento. A indicação de saídas para o pensamento negativo constitui mesmo

um respiro para desesperança instalada em face das perspectivas inibidas quanto às

possibilidades de obtenção da liberdade e de emancipação humana, no aforisma de

Benjamin, ‘esperança nascida do desespero’, consoante lembrança de Flávio Beno

Siebeneichler492, bem traduzida na compreensão do dilema teórico frankfurteano, tal

como o fez Merquior:
“(...) não é difícil reconhecer a validez do pensamento negativo como 
focalização de problemas que escaparam à primitiva teoria social. Na 
condição de aprofundamento da problemática da teoria crítica social, a 
crítica da cultura do neohegelianismo de Frankfurt representa uma 
contribuição fecunda à sociologia contemporânea. No entanto, a tendência 
a apreciar as novas dimensões de problemas em função do substrato 
filosófico da antiga teoria social -  e especialmente, em função de seu 
núcleo escatológico e messiânico -  limita freqüentemente o alcance das 
investigações dos pensadores frankfurtianos, impedindo-os de passar do 
plano da denúncia dos aspectos insatisfatórios da sociedade atual ao 
plano da articulação de uma teoria capaz de indicar a sua superação. É 
desse impedimento que a Kulturkritik adomo-marcuseana extrai a sua 
tonalidade acusadamente pessimista: permanecendo prêso a um ideal 
utópico, o pensamento negativo se transforma em revolucionarismo 
nostálgico, repassado da amargura da impotência”. 493

Na medida em que Habermas volta-se para a busca de saídas no

ambiente do pragmatismo comunicativo, o direito, quando observado por meio da

recompreensão gerada nessa análise crítica ocupa espaço mediador. Tal como

forjado racional e modernamente, sua apreensão não pode ser isenta, porquanto a

juridicização exagerada de ações implica na colonização do mundo da vida.
“esse processo (...) como tendência, presente nas modernas sociedades, 
do crescente aumento das tipificações das condutas tidas como jurídicas, 
ou seja, do avassalador aumento do ordenamento jurídico, visto que as 
matérias que compõem o quadro de reprodução material e simbólica da

492 SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Uma Filosofia...” apud Op. Cit., p. 168.
493 MERQUIOR, José Guilherme. “Arte e Sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin”, Rio de Janeiro: Edições 

Tempo brasileiro, 1969, p.290.
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vida,494 que outrora tinham uma regulação informal ou mesmo que eram 
regidas por um recurso à tradição, agora passam a manifestar-se através 
da codificação, ou seja, são trazidas e expressas por uma legislação 
pertinente, acarretando um crescimento assustador do aparato jurídico” 495

Os pontos de fricção entre as abordagens habermasianas e o direito 

moderno, enseja razões para reconstrução de sua base de fundamentação a partir 

da crítica-comunicacional, edificando-se nas premissas expressas/estruturadas 

como direitos básicos, elas em sí viabilizadoras da implementação crescente de 

liberdade face aos poderes opressivos do dinheiro e do poder, que já cumpriram sua 

função intimidativa.

Das elaborações críticas, Habermas resgatou a possibilidade de 

uma teoria radical, impedindo a assimilação dessa corrente da filosofia como mero 

capítulo do pensamento.496 No sentido de revigorá-la, a obra habermasiana retoma 

as tensões indicadas por problemas teóricos e práticos, detectados e considerados 

no universo de conformações estruturais e no esteio das relações entre mundo

494 A reprodução simbólica da vida se opera pelo controle e direção dos novos media de comunicação 
reiteradamente invocados no bojo da racionalidade teleológica. A diferenciação determinada por eles institui 
subsistemas de ação racional teleológica, vale dizer, economia e administração estatal. Nesse sentido: 
HERRERO, Francisco Xavier. Racionalidade Comunicativa e modernidade. In: Síntese, Nova Fase, p.26, 
apud MOREIRA, Luiz. “Fundamentação do Direito em Habermas”, Belo Horizonte: co-edição de 
Mandamentos Livraria e Editora e Fortlivros, Ia edição, 1999, p. 50. Nota 68. Quatros são os aspectos 
determinantes da reprodução simbólica do mundo da vida. São eles: a) que a sociabilidade originária esteja 
tão desarticulada que surja um profundo abismo entre os componente do mundo da vida; b) que as relações
entre subsistemas e mundo da vida sejam reguladas através de processos diferenciadores; c) que se forme um
aparato simbólico no qual, em troca de compensações sistêmicas, se exija a disponibilidade da força de 
trabalho e a delegação do poder político; d) que o Estado Social compense as esperanças de autorealização e 
de autodeterminação, retiradas do mundo do trabalho e do mundo político, através da constituição de novos 
sujeitos -  o cliente e o consumidor. Nesse sentido: MOREIRA, Luiz. Op. Cit., p. 50.

495 MOREIRA, Luiz. “Fundamentação...” p. 51.
496 Consoante BRONNER: “Horkheimer, Adorno, Benjamin e outros associados do Instituto de Pesquisa Social 

criaram uma tradição radical. Durante a última década, entretanto, a teoria crítica começou a perder grande 
parte de seu encanto. O triunfo do conservadorismo não foi o único culpado. Tampouco o foi a contínua 
ausência de um ‘agente’ (destaque do autor) universal para a mudança emancipatória. O fato é que a teoria 
crítica se tomou cada vez mais domesticada. O sucesso desse empreendimento, de maneira dialética, gerou as 
condições de seu declínio. Os literatos apolíticos a transformaram no tema de um escolasticismo moribundo e 
abraçaram suas tendências elitistas, ao passo que os cientistas sociais repartiram suas descobertas em 
pesquisas convencionais. Jurgen Habermas e outros pensadores inovadores da ‘segunda geração’ viram os 
sinais de alerta. Tentaram revigorar a teoria crítica numa nova base ‘positiva’, e reafirmar sua conexão com 
os elementos mais progressistas do legado iluminista.” Nesse sentido, BRONNER, Stephen E. “JDa Teoria 
Crítica e seus Teóricos”, Campinas: Papirus Editora, 1997, p.388.
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sistêmico e mundo da vida.497 Como afirmado, essa exploração explicitará as 

possibilidades de intimidação às avessas, ou seja, do mundo sistêmico face ao 

redimensionamento, via intersubjetividade discursiva, do mundo vivido, no qual o 

‘medium' formado pela ação/razão comunicativa projetada ao direito, ambos 

impelidos metodologicamente e informados pelo ideal democrático como 

pressuposto, podem materializar conquistas como liberdade e sociabilidade, além da 

co-participação crescente dos atores na vida política e na gênese dos direitos. Esse 

projeto é expresso e compreendido como possível, sendo importante destacar, que 

por meio da mudança da razão exteriorizada em nova forma de racionalidade, esta 

assenta-se em
“uma perspectiva fenomenològica, pois a razão é construída pela 
subjetividade, produto de uma intersubjetividade. Ao contrário da vertente 
marxiana, que considera a razão um produto histórico, que se constitui no 
processo de sociabilidade. Considera, também, que a discussão da 
racionalidade está desenhada na modernidade; no entanto, não a explica a 
partir do processo histórico, mas no âmbito específico das relações 
humanas. A racionalidade é, para o autor, a expressão da disposição e 
capacidade dos agentes para garantir o consenso no processo de 
interação social.”496

Mais precisamente, por meio de alguns contornos que passaremos a 

examinar no tocante à explicitação do discurso na esfera das ações, poderemos 

equacionar o impacto da racionalidade comunicativa sobremodo em formas capazes 

de incorporar aspectos ideológicos ou distorções, entre elas, as formas jurídicas.

497 Importante aqui precisar conceitualmente o que Habermas entende por mundo da vida. Na leitura de Reivan 
Marinho Carneiro, “ Essa concepção de ‘ mundo da vida’ remonta a uma perspectiva fenomenològica, na 
medida em que a objetividade do mundo é reconhecida por uma comunidade de sujeitos de forma 
intersubjetiva, ou seja, constitui-se uma imagem do mundo construída consensualmente através da fala 
argumentativa. Mas o que se acrescenta a essa acepção do ‘mundo da vida’ é que este se constitui de um 
saber pré-teórico que continuamente forma o consenso. É esse saber que possibilita coordenar as diferentes e 
distintas subjetividades em uma intersubjetividade. E a partir dessa concepção de ‘mundo da vida’ os sujeitos 
pretendem resolver os problemas da sociedade moderna através da fala argumentativa.” Nesse sentido: 
CARNEIRO, Reivan Marinho. Racionalidade e “Mundo da Vida”. In: Habermas e Lukács: método, trabalho 
e objetividade, Sérgio Lessa (org.), Maceió:Edufal, 1996, p.96.

498 Cf. CARNEIRO, Reivan Marinho. “Racionalidade e “Mundo da Vida”. In: Habermas e Lukács: método, 
trabalho e objetividade, Sérgio Lessa (org.), Maceió: Edufal, 1996, p.97.
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As exigências paradoxais do capitalismo foram determinantes para a

conformação das sociedades modernas. As esferas de ação, bem como regras

comportamentais contraditórias que infestam imperceptivelmente o cotidiano

correspondem fortemente aos reflexos, à tradução das exigências do processo

econômico desvendado como opressor em sua lógica capaz de determinar a

acumulação, posto ser ele inafastável em qualquer ciclo produtivo que se

desenvolva nos moldes das características consolidadas e aperfeiçoadas nas

sociedades ocidentais O universo de concepções e representações sobre a

existência e o mundo forjados ao tempo da expansão dessa estrutura de produção,

como já visto, incrementaram sentidos específicos ao plano das interações sociais,

estabelecendo rigorosamente os papéis dos atores e, se tomarmos esse

estabelecimento como sustentáculo para manutenção dessa ordem de coisas, em

variadas dimensões, veremos como a ideologia e a estrutura capitalista, em suas

múltiplas conformações, cumpriram, de modo nítido, a função de obstaculizar ou

mesmo desestabilizar os sentidos, assim como a compreensão da realidade

material, política e das relações de poder presentes entre os atores sociais. Na

análise das concepções primitivas de Marx,

“sua teorìa do ‘estranhamento’ ou ‘alienação’”,- consoante Leandro 
Konder-, levou o teórico do capital ao desenvolvimento de “sua concepção 
da ideologia. Trata-se, notoriamente, de um conceito complexo, que sofreu 
numerosas modificações nas mãos daqueles que, mais tarde, o 
retomaram”.499

Ainda na base dessas inquietações, Marx já percebera que a 

modernidade infundia na dinâmica existencial dos indivíduos a necessidade da 

tomada de comportamentos obrigatórios, inobjetáveis e inafastáveis, contudo 

paradoxais.

499 MARX, Karl. Oekonomisch-philosophische Manuskripte, Leipzig, Reclam, 1974, p.204, apud KONDER, 
Leandro. “O Futuro da Filosofia da Pràxis” -  O Pensamento de Marx no Século XXI, Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2a edição, p. 32.
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“Segundo Marx, as pessoas, na sociedade burguesa”, - análise que 
primitivamente se volta para a sociedade britânica vitoriana se viam 
cindidas por exigências contraditórias, decorrentes de normas diversas, 
estabelecidas em distintas áreas. De acordo com essa peculiaridade da 
‘alienação’ (ou ‘estranhamento’), ‘cada esfera me impõe uma norma 
diferente e contrária à da outra; a moral me dita uma regra, a economia 
outra; cada uma é uma determinada alienação humana; cada uma encarna 
um círculo particular da atividade essencial alienada; cada uma se acha 
numa relação alienada com as outras alienações”.500

Assim como a ideologia engendrada pelas formas capitalistas 

constitui viga mestra nos meandros do pensamento marxista, observada sua 

culminância ou desfecho na miríade de significados por Marx vislumbrados na 

mercadoria, que como materialização da lógica do trabalho determina o 

abrandamento dos sentidos da lógica entre opressor e oprimido, não é de todo 

despropositado afirmar que as novas formas de tecnologia, de satisfação das 

necessidades e carências humanas, na medida em que se inserem num vazio 

sempre proteiforme e capaz ser concebido como passível de novos mecanismos de 

satisfação, nos leva a admitir a idéia de capitalismo sem fronteiras como muito mais 

assimilável que a preservação de aspectos chave capazes de proteger a idoneidade 

da convivência não distorcida entre os seres humanos. Contudo, uma vez se 

tratando de abstrações complexas e nem sempre muito acessíveis ao pensamento 

comum e na medida em que permeadas também de sentidos que podem tomar 

aspectos ideológicos -  e quase sempre invariavelmente o tomam -, tanto no tocante 

às conseqüências da despolitização crescente, inversa à complexidade que 

determinadas concepções como cultura, direitos humanos ou mesmo soberania das 

nações alcançaram, quanto no que concerne às tímidas possibilidades de irreversão, 

via consolidação da opinião coletiva a respeito do que seja detentor de um menor 

risco de erro. Isso se opera pela desreferencialização a propósito do que possa 

sacrificar a convivência, de certo modo também visto em determinados 

posicionamentos a respeito do que seja melhor no contexto de posicionamentos 

políticos. O que se assiste são concentrações de poder na sociedade massiftcada, 

que tem nesta sua aliada para objetivos grotescos que mesmo base coletiva que 

possa viabilizar o bem comum. É esclarecedora a retomada de Habermas a 

propósito da compreensão das ciências sociais a respeito do engenho decifrador de

500 Idem., Op. Cit., p. 32.
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Marx, que já relegara o direito ao seu devido lugar na realidade das sociedades

ocidentais, fruto da consolidação do processo econômico de acumulação

plenamente consolidado, o que expressa fortemente a limitação da juridicidade.
“(...) no entender de Habermas, a economia política e a crítica levada a 
cabo por Mane fizeram com que a categoria do direito perdesse sua 
posição chave na estratégia das teorias da sociedade, em especial seu 
caráter normativo. Pois, aos olhos dos teóricos das ciências sociais, as 
figuras normativas rígidas do direito racional não conseguiam mais 
apreender a reprodução social em toda sua amplitude e complexidade, 
levando-os, inclusive, a pensar que os mecanismos de integração social 
são avessos a qualquer tipo de normas. Passaram, então, a argumentar 
que a sociedade burguesa encontra sua coesão nas relações de produção, 
não nas do direito como se pensava anteriormente. Este passa, pois, a ser 
considerado como simples derivado ou epifenômeno submetido aos 
mecanismos e leis do mercado, devendo ser colocado após o círculo de 
produção e de reprodução de valores de troca. Disso resulta que ‘o modelo 
realista de uma socialização anônima, não intencional, que se impõe sem 
a consciência dos atores, vai substituir o modelo idealista de uma 
associação intencional de parceiros do direito’”.501

Na medida em que o capitalismo alimenta o turbilhão de mudanças 

desreferencializador dos sentidos dos comportamentos e crenças sociais, entre 

razoável/irrazoável materializado atualmente sob as vestes do processo de 

globalização, este é compreendido como a mais expressiva representação, ou 

mesmo potencializador dos desdobramentos da desreferencialização que a 

modernidade tecnológica e de informação provoca em nível ou mesmo no plano das 

interações sociais transnacionais. Fundada ideologicamente no neoliberalismo, a 

globalização e seus conteúdos são discutidos, combatidos, assumidos por alguns ou 

mesmo adotados por estratégias políticas governamentais. Na explanação de 

Anderson, é certo que
“Provavelmente nenhuma sabedoria convencional conseguiu um 
predomínio tão abrangente desde o início do século como a neoliberal 
hoje. Este fenômeno chama-se hegemonia, ainda que, naturalmente, 
milhões de pessoas não acreditem em suas receitas e resistam a seus 
seus regimes. A tarefa de seus opositores é a de oferecer outras receitas e 
preparar outros regimes. Apenas não hà como prever quando ou onde vão 
surgir. Historicamente, o momento de virada de uma onda é uma 
surpresa”.502

501HABERMAS, Jürgen. “Faktiziät und Geltung,” Frankfurt/M: Suhrkamp, 1992, p.69, apud 
SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Uma Filosofia...”, Op. Cit., p.158.

502 ANDERSON, Perry. Balanço do Neoliberalismo. In: “Pós-Neoliberalismo” -  As Políticas Sociais e o Estado 
Democrático, Emir Sader e Pablo Gentili (organizadores) São Paulo: Paz e Terra, 4a edição, 1998, p.23.
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Ao diagnóstico ideológico de Anderson, podemos conectar os

aspectos materiais do fenômeno neoliberal, buscando não apenas esclarecê-lo em

suas linhas mais gerais, mas sim oferecer panorama do quadro social por ele

engendrado e de sua complexidade como desdobramento do capitalismo, ilustrando

assim a capacidade transformadora deste. Poderemos portanto identificar a

juridicidade não apenas no contexto da mudança de seus modelos paradigmáticos

estruturais (direito de índole liberal e direito de índole socializante), mas sim um

direito que se coloca face ao desafio provocado por essas transformações e que

passa a reclamar não apenas novos mecanismos de fundamentação, mas de

aplicação e nascimento de formas jurídicas que sejam genuinamente penetradas por

espécies diferenciadas de morfologias sócio-político-jurídicas, porquanto é

improvável que a concepção de legislação possa dar cabo e interpretar todas as

variáveis de conformação de comportamentos juridicizáveis. É nesse sentido que

Grau destaca que o domínio do modo de produção assentado na globalização,

compreendido por ele como nova revolução industrial “reclama (rá) um outro direto”.

Já agora caminhamos, em um quadro de complexidade (‘direito alternativo’;

pluralismo jurídico; uma nova hermenêutica; a referência a códigos de valores

dominantes -  (...)) no sentido de busca de uma razão de conteúdo no direito, o que

nos conduzirá à pós-modemidade”.503 Ainda para Grau, consoante as lições Ralf

Dahrendorf, a materialização da ideologia neoliberal na dinâmica da economia,

convencionalmente designada como globalização implica em transformações de

monta porquanto ela
“(...) ameaça a sociedade civil, na medida em que (i) está associada a 
novos tipos de exclusão social, gerando um subproletariado (underclass), 
em parte constituído por maginalizados em função da raça, nacionalidade, 
religião ou outro sinal distintivo; (ii) instala uma contínua e crescente 
competição entre os indivíduos; (iii) conduz à destruição do serviço público 
(= destruição do espaço público e declínio dos valores do serviço, por ele 
veiculados). Enfim, a globalização, na fusão de competição global e de 
desintegração social, compromete a liberdade.”504

503GRAU, Eros R. “O direito posto e o direito pressuposto”, São Paulo: Malheiros editores, 1996, p.81.
504 DAHRENDORF, Ralf. Quadrare il cerchio, trad. de Rodolfo Rini, Roma, Editorial Laterza, 4a edição, 1995, 

apud GRAU, Eros R. “O direito posto e o direito pressuposto”, São Paulo: Malheiros editores, 1996, p.81.
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Se por um lado as implicações materiais dessa onda transformadora 

são reproduzidas não apenas e tão somente consoante pressupostos ideológicos, 

conquanto a categoria ideológica seja decisiva para a compreensão de como sua 

manutenção se opera no plano das convicções, tomando os sentidos mais variáveis 

para se sustentar, é certo que o processo de racionalização das relações 

econômicas e sociais em sentido genérico nelas ainda se fazem presentes e 

constituem -  assim como a categoria ideológica nota marcante para leitura desse 

traço da modernidade, porquanto a globalização não solapa diretamente 

mecanismos de controle das ações sociais, contudo infunde-lhe os sentidos da 

necessidade de mudança, transformando em velho o que não mais se amolda aos 

seus desígnios. Se é certo, por conseguinte, que na esteira das teorizações de 

Weber, mais especificamente as relativas à tipologia das ações, os seres humanos 

observam a necessidade de se conduzirem nos moldes de condutas que se 

desdobram entre valores, tradições, fins a serem alcançados ou mesmo relações 

afetivas, o que ensejou também a compreensão dos tipos de racionalidade daí 

estruturados, constituindo mesmo o direito espécie entre tais tipologias, abarcadora 

da idéia de finalismo e de preservação de valores, trata-se, diante do quadro 

narrado, de compreender e examinar não apenas os sentidos, mas os conteúdos, 

bem como as possibilidades dessa racionalidade, ou mesmo daquelas que surgem 

das novas conformações do direito comprometidas ou mesmo amoldadas à 

ideologia neoliberal, porquanto racionalidade, a par da explicitação das formas 

gerais do direito moderno, constitui também categoria sociológica específica para 

compreensão da modernidade. Para ela Habermas se volta com afinco, a fim de 

introduzir-lhe os avanços da racionalidade que se fundamenta numa estrutura 

lingüística que se diferencia pela intencionalidade e pela pretensão de validade, 

ambas capazes de ensejar o consenso no plano discursivo. De certa maneira, se 

tanto a abordagem da ideologia como da racionalidade constituem caminhos para a 

indicação de alguns problemas para os quais os potenciais discursivos se voltarão e 

admitido que ambas são formulações marcantes para a compreensão de 

circunstâncias da atualidade, sem desconsiderá-las, “As teses de Habermas 
apresentam a ruptura não somente com a crítica de Marx, mas sobremodo com a de
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1/Veôer”,505 não porque suas abordagens possam parecer discrepantes, porquanto

elas insistem em aspectos centrais da análise crítica empreendida a propósito das

modernas sociedades. Em sua apreensão frankfuteana, elas são observadas como

aptas a ilustrar os sentidos contraditórios de produção de bens econômicos e da

distinção das sociedades em classes; assim também, das reflexões de Weber, são

consideradas as conseqüências da superação da possibilidade de se atribuir ao

mundo um sentido unitário, religioso-metafísico. Na modernidade, a consolidação e

aceitação da explicação religiosa de sofrimento, “caracterizado por uma distribuição

desigual de bens terrenos e soteriológicos”606 que infunde no crente o imperativo da

necessidade de obediência a certos comportamentos ascéticos, alcança os sentidos

de uma metodização.507

“Como essa busca exige a progressiva satisfação das exigências do 
pensamento operacional-formal, o processo de racionalização acaba por 
apontar, em todos os casos, para a mesma direção de uma visão 
desencantada do mundo. Quando, finalmente, a ética protestante da 
profissão anula a ruptura entre a busca ascética de salvação e ordens 
profanas do mundo, promovendo uma metodização de todos os aspectos 
da vida, abre-se o caminho para uma visão não só desencantada, mas 
totalmente moderna de mundo que, não obstante, solapa a base ético- 
religiosa sobre a qual ela própria se erigiu. Daí o diagnóstico weberiano da 
modernidade, baseado na concepção crítica de duas tendências: no plano 
da cultura, a diferenciação de esferas autônomas de valor; no plano da 
sociedade, a crescente independência dos sistemas de ação racional 
regida por fins. A essas tendências correspondem, respectivamente, duas 
teses da maior importância: a tese da perda de sentido e a tese da perda 
de liberdade.

Com relação à primeira tese, Weber observa o rompimento da unidade das 
imagens religioso-metafísicas do mundo e, consequentemente, a 
impossibilidade de atribuir a esse mundo um sentido. Os princípios 
supremos em que se fundavam essas imagens racionalizadas mantinham 
a unidade dos três aspectos sob os quais o mundo podería ser acessível -  
o cognitivo, o normativo e o expressivo. Contudo, com a diferenciação das 
esferas de valor, cada qual seguindo uma lógica própria de 
desenvolvimento, ‘a razão se dissocia, destruindo sua própria 
universalidade’. O que se vê, no seu lugar, é a inevitabilidade de conflitos 
derivados do fato de essas distintas esferas penetrarem simultaneamente 
um mesmo âmbito institucional (...)“.508

505 LOWY, Michael. “A Escola de Frankfurt e a Modernidade” -  Benjamin e Habermas, tradução de Murilo 
Marcondes de Moura, Novos Estudos - Cebrap, n° 32, março de 1992, p. 124.

506 LOWY, Michael. Op. Cit., p. 124.
507 Cf. LOWY, Michael. Op. Cit., p. 124.
508 HADDAD, Fernando. “Habermas: Herdeiro de Frankfurt?”, Novos Estudos -  Cebrap, n° 48, julho de 1997, 

p. 69.
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Os posicionamentos de Weber são, segundo Lowy, contrários ao 

otimismo liberal. Há que se destacar que o recurso de Habermas à Weber se dá na 

medida em que o sociólogo alemão foi um dos primeiros a tratar dos 

desdobramentos da racionalização no âmbito da teoria social. É a partir de objeções 

ao pensamento weberiano que Habermas irá fixar o conceito elementar de ação 

comunicativa na medida em que com a compreensão do conceito de ação social 

monológica, esta se compreende unicamente ligada à equação meio-fim. É nesse 

sentido que Habermas

“Destaca que Weber elabora uma teoria da ação segundo uma tipologia, 
distinguindo graus de racionalização, a saber ação racional relacionada a 
valores, ação racional relacionada a fins, ação afetiva e ação tradicional. 
Essa tipologia orienta a ação do sujeito (ator) em sua atividade teleológica 
com objetivos definidos, visando obter uma eficácia da ação e a 
racionalização de meios para alcançar determinados fins.

Segundo Habermas, Weber não elegeu como referência as relações 

sociais em sua teoria da ação,509 mas os sentidos extremos da racionalização são 

por ambos compreendidos como passíveis de introjetar mecanismos de exclusão, 

pois Weber
“percebe claramente as contradições e os limites da racionalidade 
moderna. Vemos assim aparecerem seus escritos o tema da ‘Dialética da 
Razão’ que será mais tarde desenvolvido pela Escola de Frankfurt. Os 
efeitos da racionalidade moderna, sendo esta puramente formal e 
instrumental, conduzem à inversão das aspirações emancipadoras da 
modernidade. A busca da calculabilidade e da eficácia acarreta a 
burocratização, a alienação e a retificação das atividades humanas. Cria- 
se um sistema econômico e político autônomo, baseado na racionalidade 
instrumental, que os homens não dominam e do qual são dependentes -  o 
que Weber chama, em passagens bens conhecidas de sua obra, ‘prisão de 
ferro’ ou a ‘petrificação mecânica’, que ameaça conduzir-nos a um novo 
império burocrático similar ao Egito antigo. Em outras palavras: 
contrariamente à tradição racionalista do iluminismo, Weber percebe uma 
contradição profunda entre as exigências da racionalidade formal moderna 
(de que a burocracia é a encarnação típica) e as exigências da autonomia 
formal moderna do sujeito agente”.510

Na síntese de Wolkmer, esses paradoxos se tornaram evidentes, 

inclusive na racionalidade do direito, impelindo para a necessidade de uma nova 

base de pensamento que possa compatibilizá-lo com os dilemas sociais, mais

509 Cf. CARNEIRO, Reivan Marinho. Racionalidade e “Mundo da Vida”. IN: “Habermas e Lukács: método, 
trabalho e objetividade”, Sérgio Lessa (org.), Maceió: Edufal, 1996, p.88.

510 LOWY, Michael. Op. Cit., p. 125.



189

particularmente, uma base que leve em consideração a juridicidade como momento 

decisivo para tanto. No contexto de sua análise crítica a propósito do direito, resta 

evidente que
“As verdades teológicas, metafísicas e racionais que sustentaram durante 
séculos as formas de saber e de racionalidade dominantes não 
conseguem mais responder inteiramente às inquietações e às 
necessidades do presente estágio de desenvolvimento da modernidade 
humana. Os modeios culturais, normativos e instrumentais que 
fundamentaram o mundo da vida, a organização social e os critérios de 
cientificidade tomaram-se insatisfatórios e limitados. A crescente 
descrença em modelos filosóficos e científicos que não oferecem mais 
diretrizes e normas seguras abre espaço para se repensarem padrões 
alternativos de fundamentação.”511

Nas reflexões de Habermas o direito se caracteriza sobremodo 

como racionalidade tipificadora de condutas, aspecto que esse autor também colhe 

das lições de Weber, mas que na diagramação de Cárcova, ele assim o faz para 

marcar sua categórica ruptura com a concepção weberiana, que funda por sua vez a 

legitimidade do direito numa racionalidade autônoma isenta de moralidade. Diz o 

autor de ‘La Teoria de la Acción Communicativa’ contrariando a ótica de Weber, que 

“‘aquele momento de incondicionalidade, que mesmo no direito moderno constitui 

um contrapeso à instrumentalização política do meio que é o direito, é devido ao 

entrelaçamento da política do direito com a moraf ”.512

Face a tal quadro no plano da fundamentação que demonstrou-se 

capaz de assegurar alguns sentidos de preservação ao direito, os esforços de 

Habermas visualizam análise da sociedade e da juridicidade, partindo dos aportes 

teórico-críticos consubstanciados na teoria da ação comunicativa e por meio deles, 

são buscadas conexões para a superação dos sintomas de retração do mundo da 

vida, porquanto mesmo o direito compreendido como instância de liberdade não 

represou as ações relacionadas com a economia e com o poder. Habermas acredita 

ser isso possível face: (1) ao impacto da razão dialógico-transcendental no campo 

das representações racionais, quase integralmente compreendidas face à atividade

511 WOLKMER, Antonio Carlos. “Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico”, São Paulo, Editora Acadêmica, 
2a edição revista e ampliada, p.3.

512 HABERMAS, Jürgen. Como es posible la legitimidad por via de la legalidacP.” In: Doxa, n° 5, Alicante, 
1988, p.25, apud CÁRCOVA, Carlos M. “A Opacidade do Direito”, tradução de Edilson Alkmin Cunha, 
São Paulo: LT editora, 1998, p.26.
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solipsista do conhecimento, o que leva Lowy a vislumbrar que o projeto de 

Habermas
“é no fundo uma tentativa de reconstruir, sobre bases renovadas, o 
racionalismo da Aufklärung. Ele acredita, ao contrário de Weber, na 
possibilidade de uma racionalidade prática: se as questões práticas não 
são redutíveis a problemas científicos ou técnicos, elas são de todo modo 
suscetíveis de escolhas racionais, que podem estender-se aos fins da 
ação e não simplesmente aos meios. Existiria portanto a possibilidade de 
uma resolução racional dos conflitos de valor, graças a um modelo 
pragmático, que coloca em primeiro plano a discussão pública e racional 
dos interesses presentes na sociedade, discussão cujo horizonte 
permanece a produção consciente de normas ético-jurídicas universais. A 
razão comunicativa seria um processo intersubjetivo cuja racionalidade 
não é instrumental: de acordo com Habermas ‘a perspectiva utópica da 
reconciliação e da liberdade é incorporada nas condições da socialização 
comunicativa dos indivíduos; ela já se acha construída nos mecanismos 
lingüísticos de reprodução da espécie’.513

O erro de Weber, deste ponto de vista, teria sido o de não distinguir entre 
dois tipos fundamentalmente diferentes de atividade racional: a ação 
instrumental (relação sujeito/objeto, orientada para o sucesso) e a ação 
comunicativa (baseada em uma relação intersubjetiva e orientada para a 
intercompreensão) ”;514

bem como; (2) ao deslocamento dos potenciais do agir comunicativo

aos aspectos antagônicos formados entre mundo da vida e sistema, nos quais a

ação estratégica informada pelos poderes econômico e político contrapõe-se

àquelas voltadas para realização de ideais humanos. A propósito,

*Habermas é, apesar de tudo, herdeiro da Escola de Frankfurt: ele vai 
portanto criticar o aspecto que lhe parece negativo na modernização, a 
saber, a intervenção dos subsistemas econômicos e políticos no mundo da 
vida. Este fenômeno de determinação pelo poder e pelo dinheiro, não 
apenas da reprodução material da vida, como também da reprodução 
social, é o que Habermas denomina a colonização do mundo da vida. Esta 
monetarização e burocratização da reprodução simbólica e cultural produz 
conseqüências patológicas do ponto de vista da integração social. Seria 
preciso, portanto, salvaguardar a autonomia do mundo da vida, regido pela 
racionalidade comunicativa, em relação às intervenções da ação 
administrativa e econômica, regida pela racionalidade-em-finalidade.

A reprodução cultural, a integração social e a socialização -  as principais 
esferas do mundo da vida -  devem ser organizadas de acordo com os 
princípios da razão comunicativa, cujo fim último é a situação linguística 
ideal: a livre deliberação de todos os interessados com vistas a uma 
decisão racional consensual. Tal utopia racionalista, baseada em um

513 HABERMAS, Jurgen, apud LOWY, Michael. UA Escola de Frankfurt e a Modernidade” -  Benjamin e 
Habermas, tradução de Murilo Marcondes de Moura, Novos Estudos - Cebrap, n° 32, março de 1992, p. 125.

514 Idem, Op. Cit., p. 125.
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paradigma lingüístico (em lugar do paradigma marxista da produção), é o 
que Habermas denomina ‘o projeto da modernidade', ou ‘o projeto original 
da filosofia das luzes”'.5:5

Por meio dessas teorizações, Habermas persegue espaços de

sociabilidade que vislumbram no direito um “medium para a transformação do poder

comunicativo em administrativo. Por isso, é possível desenvolver a idéia do Estado

de direito com o auxílio de princípios segundo os quais o direito legítimo é produzido

a partir do poder comunicativo e este último é novamente transformado em poder

administrativo pelo caminho do direito legitimamente normatizado” . 5 1 6  Habermas

assim procede porquanto embora tenha examinado o falibilismo da juridicidade

moderna, com aquilo que procura corrigir face à edificação de juridicidade mediada

comunicativamente, não há como deixar de reconhecer sentidos de preservação dos

meios de sociabilidade, assim pois

“com uma força integradora que reunifica e harmoniza o ‘mundo vivido’ 
com o ‘sistema político e econômico', aquele, ameaçado de dissociação e 
de colonização indesejada por esse último. O direito cumpre, nesse 
contexto, a função integradora e regulamentadora dos excessos 
econômicos e de poder, instrumentalizando-se para ordenar o que os 
mecanismos de integração sistêmica já não conseguem mais regulamentar 
e controlar: a motivação e a disposição interna dos atores em contextos 
políticos, sociais e cotidianos”.517

Em linha idêntica à de Lõwy, a leitura de Moreira é ilustrativa das

perspectivas que o autor alemão dispensa à esfera do direito compreendida como

racionalidade que não impediu a caracterização -  no plano do mundo da vida -, das

transformações capitalistas e das características mais atuais da concentração do

poder. É por isso que nosso autor irá postular a necessidade de mudança no bojo da

juridicidade, de certa maneira encontrando-a na própria estrutura na qual a

juridicidade moderna se assenta, pois na medida em que não tenham sido perdidas

todas as forças integradoras do direito,

“ (...) o quadro é o seguinte: vivemos numa sociedade civil em que se age 
estrategicamente possibilitado por uma domesticação do mundo da vida 
efetuado pela esfera jurídica, ou seja, a área de atuação do Direito privado. 
Por outro lado, temos os órgãos de Estado que se constituem enquanto 
estruturas, aos quais se pode recorrer toda vez que surge um conflito. Dito 
de outro modo, rompida a sociabilidade originária, o Estado é aquela

515 LOWY, Michael. Op. Cit., p. 124.
516 HABERMAS, Jurgen. “ Direito e ...” , p. 212.
517 Idem., Op. Cit., p. 124.
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esfera a qual se busca a solução para os conflitos, fazendo ressurgir o 
consenso, logo, o dominio do Direito público”.518

Entre as diferenciações de análise do direito que Habermas 

pretende demonstrar, a que é examinada sob a ótica da razão prática moderna, 

constituída como faculdade subjetiva, confirma a dinâmica de sistemas de direitos 

que reproduzem a ação estratégica. Sua pretensão consiste então em intimidar esse 

mecanismo ou mesmo transformar integralmente esse mecanismo, compreendido o 

direito como racionalidade, porém à luz de mudança de paradigmas igualmente 

racionais, ou melhor, por meio da inserção dos potenciais do agir comunicacional, 

sob o plano estrutural de direitos concebidos como básicos,519 estes voltados para o 

plano de superação dos paradigmas jurídicos liberal e intervencionista, o que se 

opera no nível procedimental.

O apelo para as condições ideais de livre comunicação e de sua 

elaboração teórica radicam, parece exato dizer, na desilusão compartilhada entre 

filósofos e cientistas sociais a propósito dos discursos erigidos em representações 

da filosofia da consciência, porquanto essas permeiam a quase totalidade das 

relações cognitivo teórico-práticas.520 Ainda mais, o recrudescimento da opressão 

presente nas relações sociais, indicativo da perda de referenciais, ao lado da 

presença da carga ideológica, constitui elemento determinador da obsolência de 

discursos que se plasmam a partir dessa relação, que é ao mesmo tempo 

fragmentadora. Na medida em que ilustradas por Chueiri, pode-se ter certa noção 

segundo a qual as reflexões da crítica pós-moderna, que essa autora leva a efeito 

por meio das lições de Lyotard expressam que o traçado da modernidade assume a 

necessidade de discursos universalizantes, dada a consistência dos problemas que 

eclodem dessa mesma modernidade, tais como o científico e o político, mas é

518 MOREIRA, Luiz. “Fundamentação ...”p.49.
519 Cf. HABERMAS, Jurgen. “Direito e Democracia” -  entre faticidade e validade, tradução de Flávio Beno 

Siebeneichler, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, vol. I, p. 17.
520 Sérgio Paulo Rouanet assim equaciona a situação lingüística ideal: ‘A situação lingüística ideal é aquela em 

que a comunicação não é perturbada nem por coações externas ao processo comunicativo, nem por distorções 
internas a esse processo, resultantes de uma deformação sistemática da comunicação. Essa ausência de 
violação, essa exclusão da deformação sistemática da comunicação (como é o caso das ideologias e das 
neuroses) pode, segundo Habermas, ser caracterizada formalmente, por meio da estrutura pragmática da 
comunicação”. ROUANET, Sérgio P. “Teoria Crítica e Psicanálise”, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 4a 
edição, 1998, p.294.
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relativamente o discurso do direito que se ressente dos maiores obstáculos, já que é 

marcado pela ausência
“para grandes narrativas legitimadoras. As ciências -  por exemplo, a do 
direito, não conseguem mais legitimar certo tipo de conhecimento ou de 
comportamento. Quer dizer, as questões que sempre permaneceram 
intrincadas na ciência do direito (Jurídicas, políticas, éticas, sociais, 
estéticas, ...), conforme a compreensão que se tivesse do fenômeno 
jurídico (positivista, jusnaturalista, crítica), podem ser significadas por 
outros discursos (pequenos relatos) cups referentes podem ser tanto a 
ecologia, quanto as mulheres, os índios, ou moradores da Rocinha”.521

O propósito de sedimentar uma base para o entendimento humano a 

partir do discurso não se limita, por conseguinte, às fronteiras do discurso jurídico 

legal-estatal ou mesmo ao plano da fundamentação metafísica, esta na medida em 

que assimilada pela racionalidade do direito positivo. É importante salientar que a 

tentativa de resgate do direito é observada em meio à descentração que este sofreu, 

fruto da morfologia complexa e sistêmica das sociedades atuais, tais como 

diagnosticadas pelos cientistas sociais, assim como face à crítica da economia 

política clássica, ilustrativa da perda de sentidos e de potenciais do direito perante 

costumes, instituições e práticas cotidianas, não mais possíveis de serem 

submetidos à formalidade jurídica. As forças sociais expressam-se na atividade 

laborativa e mercantil, passando a ser dominadas por normas anônimas. Marx, por 

sua vez, aí identificará a presença da burguesia, transformada “num sistema que 

exerce dominação de modo anônimo, obedecendo apenas à sua própria lógica e 

submetendo a sociedade em sua totalidade aos imperativos econômicos".522

Modernamente essas sociedades são compreendidas como 

compartimentalizadas pelos teóricos sociais, que as descrevem como “um sistema 

complexo, descentrado, diferenciado funcionalmente, composto de inúmeros

521 CHUEIRI, Vera Karan de. “Filosofia do Direito e Modernidade” -  Dworkin e a possibilidade de um discurso 
instituinte de direitos, Curitiba: JM editora, 1995, p. 157. É importante destacar que Chueiri busca, com o 
auxílio de autores ocupados com a redefinição do espaço político, ilustrar as conseqüências de um discurso 
legalista face a emergência desses novos atores. Por conseguinte, “ Estes novos atores (...) apenas pela sua 
presença, redefinem os significados convencionais do político, da formação dos sujeitos e da própria noção 
de política e de democracia”. Nesse sentido: JUNQUEIRA, Eliane Botelho, RODRIGUES, José A. de Souza. 
A volta do parafuso: cidadania e violência. In “Direitos humanos um debate necessário”. São Paulo: 
Brasiliense, Instituto Interamericano de Direitos Humanos, 1988, apud CHUEIRI, Vera Karan de. Op. Cit., 
p.157.

522 SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Uma Filosofia...”, Op. Cit., p. 158.
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sistemas especializados e fechados em si mesmos, que tendem a se separar uns 

dos outros, o sistema do direito e as estruturas que nele subjazem reconquistam 

parte de sua autonomia perdida anteriormente na crítica da ideologia e da economia 

política, ou seja, ele deixa de ser considerado como um simples epifenômeno sem 

sentido próprio. No entanto, sua posição nesta sociedade passa a ser, ao mesmo 

tempo, periférica, formando um sistema e um discurso em meio a uma imensa 

variedade de sistemas e de discursos anônimos.”523

Em face desse quadro, pretende-se a refundamentação, também via 

discurso, sendo ela mesma capaz de alcançar a normatividade, consoante novos 

moldes da razão, privilegiando, de tal arte, a re-compreensão de aspectos 

expressivos da sociedade, de certo modo plasmados também no direito, tais como 

liberdade, participação política, entre outras passíveis de ser obtidas na medida da 

obediência à lógica da formação de direitos básicos, tal como cunhada por 

Habermas. Os desdobramentos negativos da sociabilidade moderna, colonizada 

institucionalmente, passam a ser mediados pelo direito e este vê-se permeado pelos 

pressupostos discursivos da linguagem comprometida com essas tematizações 

democratizantes na medida em que são fruto de atividade dialógica e não mais 

solitária do cidadão e do legislador, ao tempo mesmo em que estiveram conectadas 

ao entendimento.

“Por vias discursivas, isto é, à base de um diálogo empenhado na 
argumentação racional, convincente, à busca de entendimento e isenta de 
qualquer forma de violência interna e externa, a comunicação pode ser 
restabelecida no cotidiano, desde que as pretensões de validade postas 
em questão tenham sido reafirmadas e revalidadas discursivamente. Em 
outras palavras: 1) os locutores convencem seus parceiros da veracidade 
de sua fala, fazendo-a coincidir com suas ações; 2) os argumentos 
verdadeiros passam a prevalecer quando eles fundamentam, de forma 
convincente, as proposições feitas; e 3) as normas são revalidadas quando 
elas são compreendidas, respeitadas e aceitas por todos os integrantes de 
uma situação dialógica como as formas mais adequadas de regulamentar 
normativamente um conflito”.524

523 SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “í/ma Filosofia...” Op. Cit., p. 158.
524 FREITAG. Barbara. “Faticidade e Validade. Contribuições para uma teoria discursiva do direito e do Estado 

de direito democrático". In: “Notícia do Direito Brasileiro” -  nova série, n° 7, organizado por Ronaldo 
Rebello de Britto Polletti, Brasília: UNB, Faculdade de Direito, 2000, p.447.
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Por meio do estatuto teórico formado pelos pressupostos da 

pragmática universal, que Habermas denomina como “programa de pesquisa, que 

pretende reconstruirá base de validade universal da fala,’625 por sua vez deslocado 

para o universo do plano normativo, aliviam-se as tensões entre faticidade e 

validade, ou melhor, entre vigência e eficácia normativa. Para Manfredo Araújo de 

Oliveira, “a pragmática consiste na articulação de uma ‘teoria da competência 

comunicativa’ na qual medeiam ‘elementos da filosofia transcendental moderna e 

elementos provenientes da lingüística e da filosofia da linguagem para fundamentar 

o ponto de partida de ‘uma teoria crítica da sociedade”’.526 A implementação desse 

projeto incursiona por um plano complexo, pois
“As perspectivas abertas pelo segundo Wittgeinstein na reflexão sobre a 
linguagem humana foram desenvolvidas pela Escola de Oxford na medida 
em que se procurou articular uma ‘teoria dos atos de fala’, isto é, uma 
teoria das unidades pragmáticas da linguagem humana. Foi assim que, a 
partir de Austin, se chegou a articular diferentes momentos constitutivos da 
linguagem enquanto tipo de ação humana. Fundamentando-se nessa 
articulação, a reflexão sobre a linguagem, hoje, tenta conciliar essa 
reflexão sobre a linguagem com a postura reflexiva da filosofia 
transcendental, como ela foi modernamente concebida, ou mesmo com a 
tradição materialista proveniente do pensamento de K. Marx.”527

Nesse estatuto teórico se edificam formulações explicitadoras de

atos de fala ilocucionários, capazes de propor e fundamentar a transição que acaba

por atingir o processo de inteligibilidade. Ora, já que a quase integralidade do

experiencial humano é tematizável e já que essa tematização se opera por meio do

acesso à linguagem, parece exato afirmar que o estabelecimento de situações de

fala ideal podem restabelecer pautas discursivas. Para que isso se dê, é

imprescindível a metamorfose de uma sentença proposicional em enunciado, assim

equacionada por Rouanet:
“A teoria da ação comunicativa que Habermas também chama de 
pragmática universal reconstrói o sistema de regras graças às quais o 
locutor comunicativamente competente transforma sentenças em 
enunciados, isto é, inscreve-se num contexto interativo. Seguindo a 
tradição de Austin, Habermas chama de ato lingüístico aquele graças ao 
qual a sentença se transforma em enunciado. O ato lingüístico consegue

525 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. “Reviravolta Lingüístico- Pragmática na Filosofia Contemporânea”, São 
Paulo: edições Loyola, 1996, p. 323.

526 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Op. Cit. p.293.
527 Idem., Op. Cit., p. 293.
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efetuar essa metamorfose por meio de sua própria estrutura, que consiste 
em uma parte performativa e numa parte proposicional”.528

A base de sustentação da pragmática universal assim se desdobra e 

possibilita a geração de situações ideais de fala desde que essas se submetam a 

determinados cânones, sem os quais não se obterá o telos lingüístico. “A tarefa 

específica dessa teoria consiste na reconstrução do sistema de regras segundo o 

qual produzimos ou geramos, enquanto tal, situações de possível fala”.529

Admitido esse sistema de regras, opera-se, consoante Habermas, a 

diferenciação das formas de comunicação, vale dizer, entre as tensões geradas por 

essas formas tanto no que concerne ao conteúdo tematizado, quanto no que toca às 

possibilidades de indicar o consenso, porquanto somente a observação dos 

pressupostos transcendentais do discurso é que legitima sua validade. É por isso 

que

“(...jHabermas vai distinguir duas formas de comunicação, ação 
comunicativa ordinária e discurso. Na ação comunicativa ordinária 
pressupõe-se, ingenuamente, a validade das conexões de sentido para 
trocar informações. O discurso é crítico, isto é, seu tema é precisamente a 
problematização das pretensões de validade e não há neles troca de 
informações. O discurso tenta reconstruir por meio de justificação um 
acordo problematizado, que existiu na ação comunicativa ordinária. Ele 
tenta, pois, a superação da problematização da ação comunicativa e 
conduz a uma compreensão legitimada”.530

O consenso advindo da compreensão/entendimento obtido

discursivamente à luz de pautas que foram justificadas no contexto de pressupostos

transcendentais, podem estabelecer ligações, ou melhor, se reportar às expectativas

de comportamento válidas intersubjetivamente. Forçoso é destacar, que nos moldes

da elaboração habermasiana

u(...)a força ilocucionária de uma emissão um falante pode motivar um 
ouvinte a aceitar a oferta intrínseca no seu ato de fala e com ele contrair 
um vínculo racionalmente motivado. Este conceito pressupõe que os 
sujeitos capazes de linguagem e de ação podem referir-se a mais de um

528 ROUANET, Sérgio Paulo. “Teoria Crítica e Psicanálise”, Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 4a 
edição, 1998, p. 287.

529 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Op. Cit., p. 296.
530 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Op. Cit., p. 304.
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mundo, e que ao entender-se entre sí sobre algo em um dos mundos 
baseiam sua comunicação em um sistema compartilhado de mundos.,631

Assim, paulatinamente, o contexto das interações sociais no qual se

faz presente o peso e a força das realidades histórico-tradicionais e

institucionalizadas pode ser submetido aos potenciais do agir comunicativo.

Considerado o plano da normatividade, podem ser estabelecidos discursos práticos,

sendo que a legitimidade das ações daí originadas passam a se assentar num

universal deôntico mediado e atingido pelo discurso.
“O sentido, portanto, das pretensões de validade de normas de ação 
consiste na promessa de que o comportamento fático dos sujeitos pode 
manifestar-se como ação responsável de sujeitos responsáveis. A validade 
de uma norma que se fundamenta na pretensão de justificação discursiva 
supõe que os sujeitos possam dizer que normas seguem e por que as 
aceitam como justificadas”.532

As tensões entre faticidade e validade materializadas na positividade 

e na racionalidade legitimadoras da experiência normativa são aliviadas por meio da 

“a reflexão discursiva”, pois essa “não se limita a problematizar proposições sobre 

fatos, mas é igualmente apta para justificar ou falsificar proposições sobre normas e 

valores”.533 Trata-se, agora, de precisar os contornos da razão que alicerçam 

estruturalmente a racionalidade comunicativa.

531 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la Acción Comunicativa, Madrid: Taurus, 1987, Vol. I, p. 358, apud 
CARNEIRO, Reivan Marinho. “Racionalidade e “Mundo da Vida”. In: Habermas e Lukács: método, 
trabalho e objetividade, Sérgio Lessa (organizador.), Maceió: Edufal, 1996, p. 90-91.

532 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Op. Cit., p.306. “A validade” -  nesse plano teórico, como destaca
Manfredo Araújo de Oliveira -, “deve ser compreendida como capaz de fúndamentar as pretensões de 
validade de suas ações”.

533 ROUANET, Sérgio Paulo. “ Teoria...”, p.288.
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4.3 A nova racionalidade na fundamentação do direito

A concepção quase universalmente concebida a propósito da razão 

na modernidade, “Parece não ser exagerado dizer (...) é marcada pela razão 

instrumental ou técnico-científica”.534 Sobremodo em face às discussões 

desenvolvidas pelos teóricos de Frankfurt, o tema da razão foi concebido 

amplamente, porquanto sua exteriorização na racionalidade técno-instrumental, 

ocupada com a dominação da natureza fora compreendida não apenas como 

suficiente à moldagem da exterioridade, mas também conformadora de sua auto- 

compreensão.
“A grande mudança ocorrida no Século das Luzes é que se passou a ver 
no nacionalismo apenas a produção humana das idéias. (...) A exiguidade 
da Terra e o impacto de suas ações revelam ao agente que seu 
pensamento não saberá ser inocente. As marcas da ação humana já não 
se desfazem como pegadas na praia: as feridas abertas na Terra 
cicatrizam com dificuldade. A responsabilidade dos indivíduos começa 
gradualmente a ultrapassara duração de sua existência.
Que razão veremos surgir dessas novas responsabilidades”?535

Consoante os desenvolvimentos de Manfredo Araújo de Oliveira, o

exame da razão formulada por Derrida e pelas novas gerações de filósofos alemães

ocupam se em ilustrar, à luz das decepções oriundas do exame da razão que se

distorceu em feições unicamente instrumentais
“a destruição da razão que é o fundamento da civilização ocidental (...), é 
esta a face que a razão mostra na atualidade: em vez de ser vista, como 
no lluminismo, ela é desmascarada como desrazão e, portanto, não é a 
expressão desinteressada da verdade, mas, antes, a revelação de uma 
vontade de dominação”.536

Por meio das invectivas de Peter Sloterdijk se anuncia 

intencionalmente “a falência da fé na razão, que se tornou cínica, pois à socapa da 

conscientização e da liberdade, ela, de fato, concretiza-se na sociedade modema

534 LUDWIG, Celso Luiz. “Formas da Razão” -  Racionalidade Jurídica e Fundamentação do Direito, Tese 
apresentada ao CPGD- UFPR, Curitiba, 1997, p. 165. (Doutorado).

535 SAINT -SERNIN, Bertrand. “A razão no Século JOC\ tradução de Mário Pontes, Brasília: co-edição da 
Editora Universidade de Brasília e José Olympio Editora, 1998, p. 204-205.

536 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. “Ética e Racionalidade M odernd\ São Paulo: Loyola, 1993, p.88.
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como razão perversa, instrumental, fonte de dominação da natureza e dos

homens”.537 Daí -  consoante as hipóteses de Sloterdijk -  *sua rejeição da

modernidade, que a partir desse tipo de análise emerge como a concretização desta

razão cínica, chamada pelos teóricos da Escola de Frankfurt de razão instrumental,

mas que, para essa nova geração, confunde-se com razão moderna enquanto

tal".528 Conquanto essa seja a compreensão hoje difundida no tocante à temática da

razão, para Ludwig, ela parece pecar por certa unilateralidade pois a

“caracterização/denúncia da razão iluminista como razão instrumental 
opressora, é feita a partir dos mais diversos e diferentes aportes teóricos. 
E lugar comum reconhecer que a razão técnica é típica do mundo 
industrial. Porque tida como opressora, frequentemente sofre críticas que 
apontam sua total negatividade. Os desejos mais recorrentes apontam 
para o banimento dessa razão, acusada pelos sofrimentos e pelo mal-estar 
da modernidade. Permite que se oponha razão e barbárie; moderno e pós- 
modemo”.539

Da sua análise crítica forma-se instante decisivo para o 

esclarecimento de seus contornos na modernidade, Ludwig atenta para o fato de

que “a diversidade de tendências filosóficas voltadas para o exame crítico da razão

adotaram ou uma visão reducionista da racionalidade em geral ou da racionalidade

técnica em especial",540 e nesse sentido adverte que:

*Essa visão consiste em determinar a razão técnica como exclusivamente 
opressora e exploradora e, em conseqüência, sem nenhum potencial 
emancipatório. Tal postura leva a equívocos teóricos inclusive na reflexão 
jurídica. Compreender melhor o sentido da razão técnica e suas relações 
com a razão crítica é tarefa hoje exigida. No entanto, para enfrentar tal 
questão, a atitude filosófica, metodologicamente exigida, requer se lance 
mão da riqueza da teoria crítica, como locus teórico a partir do qual se 
possa mostrar potencialidades da razão técnica, ainda ocultadas ou mal 
compreendidas".541

Partindo-se dessa premissa, não podem ser tomadas/equacionadas 

dimensões da razão que façam prevalecer esse ou aquele sentido relativamente à 

exterioridade por ela determinada ou mesmo dela em sí mesma, porquanto a razão

537 SLOTERDIJK, Peter. Kritik der zynischen Vernunft., apud., OLIVEIRA, Manfredo Araújo de., Op.Cit. p.88.
538 HABERMAS, Jürgen.£)/e neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt, 1985, apud OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. 

“Ética e Racionalidade Modernd', São Paulo: Loyola, 1993, p.88.
539 LUDWIG Celso Luiz. “Formas...” p.165.
540 Idem., Op. Cit., p. 165.
541 Idem., Op. Cit., p. 166.
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crítica na medida em que deve ser pressuposta como apta a criticar sempre pode

corrigir os tangenciamentos da razão e da sua externalização. Contrariamente,

estaríamos, assim como ponderado na construção de Rouanet, uma vez mais

“desvalorizando a razão que realiza a crítica. A crítica inteiramente bem sucedida é

uma crítica totalmente impotente. A crítica total da razão eqüivale à anulação da

crítica”.542 Se é fato que na matriz frankfurteana a crítica da razão alcança momentos

de imprecisão e de aporia, sendo mesmo confirmadas tais distinções na proposta de

superação elaborada por Habermas, isso contudo não opera o afastamento da

atividade teórico-crítica e de sua aptidão reflexiva, pois ela
“tem larga penetração na filosofia, nas ciências sociais e particularmente 
também na reflexão jurídica. Embora, em caraterízação geral represente a 
contra imagem da Teoria Tradicional, ela reúne inúmeros autores que 
revelam sensíveis diferenças entre si (mesmo no interior da Escola de 
Frankfurt), quanto ao entendimento do tema central da razão, bem como 
em termos de posturas epistemológicas e políticas”.543

Seja como for, parece possível dizer que a continuidade do 

pensamento crítico, especificamente no tocante ao tema da razão, revela, em 

Habermas, mercê da conformação dialógico-comunicativa, genuína ruptura ao 

conceito de razão moderna. Para melhor elucidarmos os sentidos dessa ruptura, 

retomamos alguns esclarecimentos de Sérgio Paulo Rouanet a propósito das 

aporias que se manifestaram especificamente no tocante ao tema da razão, isso 

face aos desenvolvimentos frankfuteanos. Em nível conceituai, a razão no contexto 

crítico “repousa em três aporias: a de uma razão que continua exercendo sua 

atividade, depois de ter perdido todo direito à existência; a de uma razão que critica 

a razão, e com isso compromete os seus fundamentos; e a de uma razão que quer 

ultrapassar o conceito, mas para isso não pode abrir mão do conceito";544 Para 

Rouanet, essas três aporias estão interligadas, nelas vislumbrando-se que: “O 

projeto de resgatar o não-conceitual através do conceito (terceira aporia) suscita a 

questão de uma razão que critica a própria razão (segunda aporia) e a de uma razão 

que pensa depois de ter perdido o direito de pensar (primeira aporia)”.545

542 ROUANET. Sérgio Paulo. “As Razões...”, p.334.
543 LUDWIG, Celso Luiz. Op. Cit., p. 168.
544 ROUANET Sérgio Paulo. Op. Cit., p.331.
545 Idem., Op. Cit., p. 337.



201

Esses três momentos aporéticos, nos moldes desenvolvidos por 

Rouanet,546 observam sua origem nas reflexões em torno da dialética do 

esclarecimento, na qual se denunciam o projeto da dominação da razão e de suas 

ligações com o poder. O iluminismo, paradoxalmente, mostrou a supremacia da 

razão para a transformação e desfez os liames espontâneos do homem com a 

natureza. Por sua vez, a aporia caracterizada pela pretensão de criticar ela mesma, 

tematizando as instituições sociais e as teorias como contaminadas de ideologia, 

logo, de relações de poder, desafia as reflexões de Derrida, Nietzsche e Heidegger, 

cada qual a seu modo recorrendo “a um ponto de Arquimedes mais ou menos 

imaginário"547 ante ao paradoxo da razão distorcida tida como apta à crítica da 

razão. É Adomo que assume esse paradoxo, centralizando a razão como bastante à 

crítica dela mesma. “A aporia da razão criticando a razão é consciente, e é nela que 

Adorno vê a dignidade e o desespero do pensamento negativo, que não pode 

abdicar da razão, nem abdicar diante dela.”545 No terceiro momento, Rouanet 

identifica o pensamento negativo como utópico em buscar o não-conceitual por meio 

do conceito. A atividade da razão que tende a reduzir a diversificação do real às 

suas categorias, de nivelar a pluralidade na abstração conceituai é enfrentada não 

se abrindo mão do conceito e do pensamento de identidade. A demonstração do 

conhecimento carece da base conceituai e do pensamento de identidade, e na 

medida em que o pensamento negativo pretende a obtenção do não-conceitual sem 

o desprezo pelo conceito ele se afasta das formas irracionalistas. Há que se 

observar, contudo, que na medida em que a dialética negativa é projeção do 

pensamento filosófico, èla não se satisfaz com o imediato. A sinuosidade do 

pensamento de Adorno não será enfrentada aqui, bastando-nos apontar que a 

aporia nela contida vislumbra a impossibilidade da crítica total da razão que não 

pode minar seus próprios fundamentos, além de operar “com um conceito de razão 

que a vê ao mesmo tempo opressora e emancipatória” .549

546 ROUANET Sérgio Paulo. Op. Cit., p.333-4.
547 ROUANET Sérgio Paulo. Op. Cit., p.334.
548 Idem., Op. Cit, p.335.
549 Idem., Op. Cit, p.338.
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Em face aos momentos a que chegara a reflexão negativa, 

“Habermas tenta transcender esse pensamento paradoxal opondo ao conceito 

adorniano de razão uma razão mais ampla, que não se baseie mais na relação 

sujeito-objeto, e sim na relação entre sujeitos: a razão comunicativa”.550 Em suas 

palavras:
“Atualmente pouco importa saber até que ponto o conceito de razão se 
distanciou de suas origens platônicas e o quanto ele foi afetado pela 
mudança dos paradigmas; uma coisa certamente continua sendo 
constitutiva: é a sua relação com a formulação idealizadora de conceitos, 
que circunscreve os limites através de conteúdos ideais ou de idéias. 
Qualquer idealização gera conceitos sobre a adaptação mimética a uma 
realidade dada e carente de um esclarecimento. Ora, quando essa 
operação com o conceito de razão comunicativa é adscrita à própria 
realidade social, e de certa forma incorporada a ela, as ciências 
experimentais temem que haja confusão entre razão e realidade. Em que 
sentido a razão comunicativa poderia incorporar-se aos fatos sociais? 
Mesmo sem pretender recapitular os pontos fundamentais da teoria do agir 
comunicativo, convém lembrar rapidamente de que modo se apresenta a 
relação entre faticidade e validade após a guinada lingüística, a qual surge 
inicialmente no nlvel elementar da formação dos conceitos e dos juízos

Em que moldes a razão comunicativa pode implementar/indicar seu

projeto no contexto da realidade social dilemática na qual vivemos? Pode ela dar

sustentação a um modelo de racionalidade que não se torne cativo, que não

sucumba às esferas de poder político e aos interesses de conteúdos econômicos,

assim como às patologias ideológicas presentes nas sociedades de massa? Na

compreensão de Wolkmer:
“(...) com sua Teoria da Ação Comunicativa, Habermas avança para uma 
segunda fase de seu pensamento -  da ‘representação’ e do 
‘esclarecimento’ para o ‘agir interativo’ e o ‘entendimento participativo’ 
deslocando a fundamentação da racionalidade para um foco de cunho 
‘lingüístico-pragmàtico’ ou ‘discursivo comunicativo’. Agora, fica muito mais 
clara a emergência de uma 'racionalidade comunicativa’ (é a razão prática 
ou dialógica-consensual, constituída por enunciados prescritivos, que se 
opõe a uma ‘racbnalidade cognitivo-instrumental’ razão lógico-formal ou 
técnico-instrumental, constituída por enunciados descritivos).552

550 ROUANET, Sérgio Paulo. Op. Cit. p.339. Esta compreensão de Rouanet é compartilhada por Wolkmer, que 
assim se expressa: “De qualquer modo vale lembrar que, diante do pessimismo de Adorno, Habermas 
construiu uma proposta epistemologica eclética e abrangente que permite sair dos impasses dessa dialética 
negativa”. Nesse sentido: WOLKMER, Antonio C. “Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico”, São Paulo, 
Saraiva, 3a edição revista e atualizada, 2001, p. 14.

551 HABERMAS, Jürgen. “Direito e Democratici* -  entre faticidade e validade, tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler, Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1997, vol. I, p. 26-27.

552 Cf. HABERMAS, Jürgen, 1987, v.l, p.27-29, apud WOLKMER, Antonio C. “Pluralismo Jurídico” -  
Fundamentos de uma nova cultura no Direito, São Paulo: Editora Alfa-Omega, 2a edição, 1997, p.250.
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Ora, enquanto a primeira geração dos frankfurteanos formada por

Adorno, Horkheimer e Marcuse constatou e denunciou os males da razão

instrumental, é bom lembrar, como o fez Becker, que ela também não “dogmatizou

praticamente nada, sequer seus fundamentos”553, sendo levado o esclarecimento a

propósito do instrumentalismo quase até mesmo às últimas conseqüências.

Habermas busca soluções, mas primeiramente deve romper com o conceito de

razão e fundamentá-la em moldes comunicacionais para então forjar a estrutura do

discurso. Assim é examinado
“o mal da ‘razão instrumental’, bem como da civilização tecno-científica e 
da sociedade industrial contemporânea, sem conseguir elaborar uma 
saída, Habermas se propõe a solucionar as ‘patologias sociais’ atuais
(medo, dominação, alienação etc.) através de uma vigorosa ‘ação
comunicativa’ embasada no entendimento concreto (empírico, fático), no 
consenso não-coagido e na convicção recíproca. Isso implica a mudança 
do paradigma da ação, a reordenação dos sujeitos sociais (de um sujeito 
que se articula em tomo de objetos para sujeitos que se relacionam na 
perspectiva da intersubjetividade e da participação) e o abandono da 
‘razão instrumental’ insuficiente por uma razão ‘prático discursiva’, 
descentralizada, reconstruída e ampliada”.554

Isso é confirmado no entendimento de Manfredo Araújo de Oliveira,

face à explicitação do confronto entre as racionalidades que podem encontrar

amparo em conformações diferenciadas da razão e assim,

“(...) a problemática da racionalidade e do absurdo passa hoje por uma 
reflexão sobre o paradigma de pensamento que marcou a razão moderna, 
explicitada enquanto filosofia da subjetividade. Daí a sugestão de 
Habermas: a crítica da razão não tem, necessariamente, de opor a razão a 
sí mesma, mas significa, antes, a oposição de duas diferentes dimensões 
da razão”555

Com efeito, no plano da razão dialógica opera-se completa alteração 

de perspectiva, porquanto “passamos de uma filosofia da consciência, como foi a

553 BECKER, Laércio Alexandre. O Direito na Escola de Frankfurt: Balanço de uma Desconfiança. In: “A Escola 
de Frankfurt no Direito”, Curitiba: Edibej, 1999, p. 137.

554 WOLKMER, Antonio C. Op. Cit., p.250.
555 HABERMAS, Jurgen. “Der Philosophische Diskurs der Moderne”, apud OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. 

“Ética e Racionalidade M odernd\ São Paulo: Edições Loyola, 2a edição, p. 89, nota 51.
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filosofia da modernidade, para uma filosofia da linguagem, entendida como reflexão 

explicitadora dos pressupostos da ação humana comunicativa”.556

No equacionamento de Sérgio Paulo Rouanet, essa passagem é

compreendida já no contexto estrutural da teoria da ação/razão comunicativa, pois

nela, não apenas a superação da relação cognitiva se transforma, como também os

desdobramentos das representações sobre aquilo que se conhece:
“O modelo da relação sujeito-objeto só permite pensar o aspecto cognitivo 
e instrumental do processo comunicativo. Ora, todo ato comunicativo inclui 
dois outros aspectos: o normativo e o estético-expressivo. Com efeito, no 
momento em que se comunica com outro sujeito, pela mediação da 
linguagem, visando ao entendimento mútuo, cada locutor invoca 
pretensões de validade (Geltungsansprüche) com relação a três tipos de 
proposições: as que se referem ao mundo objetivo das coisas, ao mundo 
social das normas e ao mundo subjetivo das vivências e emoções. Em 
outras palavras, está se alegando que suas afirmações factuais são 
verdadeiras, que as normas que ele propõe são justas e que a expressão 
dos seus sentimentos é veraz.”657

Para Manfredo Araújo de Oliveira, além da própria realidade 

estrutural dessa racionalidade, a pretensão estabelecida no plano da comunicação 

pssim mediada desfaz a instrumentalidade na medida em que suas afirmações 

encontram no parceiro do discurso nesses moldes construído o respectivo 

antagonismo.

“Quem situa o conhecimento num processo mútuo de compreensão, 
mediado lingüisticamente, vai tomar como elemento fundante não a 
postura de um sujeito manipulador do mundo e de si mesmo, enquanto 
objeto empírico, mas antes a intersubjetividade dos participantes de um 
evento, em que suas ações são coordenadas à medida que eles se 
compreendem mutuamente a respeito de algo no mundo. Falar, dizer algo 
sobre alguma coisa a alguém, implica levantar pretensões de validade, e 
qualquer ouvinte é interpelado a tomar posição a respeito dessas 
pretensões. Ora, afirmar isso significa que enquanto alguém executa uma 
ação lingüística e o outro toma posição ante pretensões de validade 
implicitamente aí levantadas elas estabelecem entre si determinada 
relação social. Assim, emerge um sentido de racionalidade

556 HABERMAS, Jürgen. “ Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des Kommunikativen Handelns”, Frankfurt, 
1984, citado por OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. “Ética e Racionalidade Moderna”, São Paulo: edições 
Loyola, 2a edição, 1993, p.90, nota 52. Igualmente: ODiscurso Filosófico da Modernidade, trad. de Ana 
Maria Bernardo et alli, Lisboa, publicações Dom Quixote, 1998, especificamente o ensaio intitulado ‘Uma 
outra saída da filosofia do sujeito: Razão comunicacional versus razão centrada no sujeito’, no qual 
Habermas afirma: “O paradigma da filosofia da consciência encontra-se esgotado. Sendo assim os sintomas 
de esgotamento devem dissolver-se na transição para o paradigma da compreensão”. Nesse sentido, Op. Cit., 
p. 277.

557 ROUANET, Sérgio P. Op. Cit., p. 339.
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fundamentalmente diferente do da racionalidade instrumental de um sujeito 
que tudo reduz a objeto de si, pois a ação comunicativa é racional à 
medida que possibilita uma avaliação crítica das pretensões nela 
levantadas. A sociabilidade por ela produzida não é provocada por uma 
subjetividade dominadora do mundo e dos outros, mas antes alicerçada 
numa motivação racional conquistada por um processo argumentativo. 
Racionalidade é aqui sinônimo de acareação crítica de propostas 
levantadas a respeito dos fatos do mundo, de nossas vivências subjetivas 
e das normas vigentes nas comunidades humanas. Quem fala se põe na 
esfera da possível argumentação: toda ação comunicativa radica numa 
possível sociabilidade baseada num diálogo crítico de sujeitos”.558

O deslocamento dessa nova racionalidade fundamentadora do 

discurso e mais especificamente dos discursos práticos, nos quais se debatem e 

questões de valor ou moral, implica na transformação do eixo centrai da 

argumentação, porquanto não mais se cogitará de assentimento a uma situação 

valorativa tão somente descrita enquanto tal. No entendimento Thomas MacCarthy, 

um dos mais expressivos estudiosos de Habermas, muito embora sejam inegáveis 

as diferenças entre argumentação teórica e argumentação prática, a lógica que 

informa ambas não é tão distinta de sorte a impedir que questões de ordem prático- 

moral possam
“ser decididas, ‘por meio da razão’, por meio da força do melhor 
argumento; que o resultado do discurso prático pode ser um resultado 
‘racionalmente motivado’, a expressão de uma ‘vontade racional’, um 
consenso justificado, garantido ou fundado; e que, em conseqüência, as 
questões práticas são suscetíveis de verdade num sentido amplo dessa 
palavra’”.559

Esse sentido amplo de verdade é fundamentado no âmbito da

consensualidade, que se contrapõe à teoria da verdade como correspondência, isto

é, às concepções que entendem a verdade como uma correspondência entre

enunciados e fatos. De acordo com Habermas:
“‘Só posso [...] atribuir um predicado a um objeto se, também, qualquer um 
que pudesse entrar em discussão comigo atribuísse o mesmo predicado 
ao mesmo objeto: para distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos me 
refiro ao juízo dos outros e, na verdade, ao juízo de todos aqueles com 
quem eu pudesse iniciar uma discussão (inclusive todos os oponentes que 
eu poderia encontrar, se minha vida fosse extensiva à história do mundo

558 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. “Ética e Racionalidade Moderna”, São Paulo: Loyola, 1993, p. 91.
559 MACCARTHY, Thomas. La teoria crítica de Jurgen Habermas, (trad, de Manuel Jimenez), Madri, Tecnos, 

1987, p. 360, apud ATIENZA, Manuel. “As Razões do Direito” -  Teorias da Argumentação Jurídica -  
Perelman, Toulmin, MacCormick, Alexy e outros, São Paulo: Landi editora, p. 235
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humano). A condição para a verdade dos enunciados é o assentimento 
potencial de todos os demais'.560

Mas embora num sentido amplo, os enunciados normativos561 sejam, como 
os descritivos, suscetíveis de verdade, num sentido estrito, os primeiros 
não seriam exatamente verdadeiros ou falsos, e sim corretos ou incorretos. 
Para entender a sua concepção, é preciso considerar que, na relação com 
as teorias mais habituais sobre a verdade, Habermas transfere esse 
conceito do nível semântico (a verdade como referida ao sentido das 
proposições ou das normas) para o nível pragmático (a verdade referida 
aos atos que se realizam ao se dizer algo: afirmações, promessas, ordens 
etc.)”.562

Com a transcendência da atividade intelectiva fundada em

propósitos eminentemente teóricos, o que pode resultar é a retrospecção dos temas

outrora limitados de sorte a conectá-los aos sentidos práticos dessa nova

fundamentação da razão. É o que Habermas formula em sua filosofia do direito

sendo também o que Aragão diagnostica relativamente ao temas frankfurteanos

ligados à teoria da sociedade.
“(...) Habermas pretende salvaguardar é exatamente o projeto e o 
programa originais da escola; que teriam sido desvirtuados, e 
posteriormente abandonados em virtude da ênfase outorgada à crítica da 
razão instrumental. O que ele pretende demonstrar é que com a mudança 
de paradigma da razão instrumental para a comunicativa ainda é possível 
retomar os caminhos perdidos".563

Nos moldes dessa racionalidade, o discurso em torno de instâncias 

societais relativiza a força da legitimidade calcada no plano da normatividade, mas 

não impõe outra em seu lugar. A razão comunicativa é deontologicamente neutra e 

contrafática. Na esfera jurídica, a crítica que releva a comunicação descaracteriza a 

possibilidade de sustentação dos princípios em bases apriorísticas, identificando os 

mais importantes aspectos por meio dos quais eles se consolidaram. Nessa 

configuração, tais categorias são formalizações que precedem a experiência

560 Jurgen Habermas, Towards a communication concepì o f rational collective will formation. A thought 
experiment. IN: Ratio Juris, voi. 2, núm.2, 1989, págs. 144-54, apud ATIENZA, Manuel. Op. e Loc. Cit. 
p.236.

561 Atienza explicita que por ‘enunciado normativo’ se entendem enunciados que exprimem normas e juízos de 
valor. Não se trata, pois, das proposições normativas no sentido de enunciados que descrevem normas (e 
juízos de valor) que, obviamente, pertencem à primeira categoria e são suscetíveis de verdade/falsidade no 
sentido estrito. Nesse sentido: ATIENZA, Manuel. Op. Cit. p. 306, nota 6.

562 ATIENZA, Manuel. Op. Cit., p. 236.
563 ARAGÃO, Lúcia Maria de Carvalho. “Razão Comunicativa e Teoria Social Crítica em Jurgen Habermas”, 

Rio de Janeiro: edições Tempo Brasileiro, 1992. p. 12.
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comunicacional, ou são valores, ou resguardam relações com a moral-prática. Tal 

apriorismo reconhece também os princípios no plano do convencionalismo político 

liberal, como de resto nos mecanismos interpretativos do direito ou das cortes 

político-constitucionais, vale dizer, da autocompreensão metodológica que lhes 

dispensa a juridicidade moderna.

A impossibilidade da aceitação do conceito apriorístico dos

princípios jurídicos como propriamente princípios de um direito mediado pela

participação política deriva da desconfiança face à carga ideológica incrustrada nas

figuras jurídico-dogmáticas, sobremodo em razão da natureza do direito moderno,

que impede a eclosão de figuras ou institutos que não se adeqüem aos seus

primados. A manipulação da estrutura jurídica por grupos hegemônicos quase

sempre acaba por sacrificar o plano formal-legal como livre de interesses. O direito

corresponde a plano formal, que muito embora tenha considerado figuras

transcendentais de fundamentação, suas razões científicas, bem como as formas

histórico-jurídicas formalizaram-se concretamente num estatuto teórico-dogmático

delimitador dos conceitos mas também legitimador deles. Esses se perdem na trama

da estrutura voltada para fins racionais ou valores apenas aferíveis e admissíveis

pela estrutura dogmática. A não percepção desses contornos da juridicidade dá-se

face às articulações entre direitos históricos e as formas racionais-positivas nas

quais se incorporam concepções sobre as leis naturais. A alusão àquilo que é

legítimo para o direito constitui itinerário de sua conformação material e é evidente

para a crítica que a legitimidade deflui de conjugação de fatores que tornam o direito

um bloco complexo de materiais juridicizados e dogmatizados no qual repousam

também mecanismos de legitimação, porquanto:
“A história revela que o princípio da legitimidade, mais que consequência 
do tripé ideológico unicidade-estatalidade-racionalidade, é uma 
necessidade histórica de ordem social. Todo aglomerado social histórico 
precisa de uma ideotogia que estabeleça a coesão dos membros do grupo 
que justifique as relações intra-grupais perante seus sujeitos. Estes, 
protagonistas da história social, ao adquirirem maior ou menor consciência 
de seu papel social, gozando os benefícios ou sofrendo os malefícios de 
sua situação, enfrentam a necessidade, não somente de compreender as 
justificativas ideológicas, como de aceitâ-las; o princípio da legitimidade é 
então critérío dessa aceitação: a medida em que a ordem social concreta, 
vivida pelos sujeitos sociais, é por eles aceita como correspondendo a um 
ideal de perfeição ou ao menos tendendo para esse ideal. O controle social
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tem assim na legitimidade um de seus fundamentos, e a manifestação 
ideológica tem precisamente o sentido de legitimar a ordem social, 
inculcando no inconsciente dos cidadãos a imagem de que a situação por 
eles vivida é aceitável e deve ser aceita em virtude das justificativas 
ideológicas apresentadas. Legitimidade então pressupõe consenso mais 
ou menos generalizado, e legitimação é a tecnologia da obtenção desse 
consenso dos membros do grupo; considerando-se a sociedade dividida 
em classes e a existência de um grupo microssocial hegemônico, a 
legitimidade articula-se com o poder e a dominação.”564

Temos então que a ideologia revestida dos meandros técnicos da 

face moderna das estruturas jurídicas e de algumas de suas mais importantes 

figuras poderá estabelecer ligações entre seus próprios elementos, de sorte a 

compatibilizá-los logicamente, isto é, a dar-lhes sustentação jurídica, contudo, no 

diagnóstico assinalado por Coelho, “A doutrina jurídica atual pretende porém 

ultrapassar o dualismo direito natural/direito positivo, e atribui à expressão 

legitimidade um conteúdo sociológico e político, relacionando-a com o consenso dos 

cidadãos, quanto à norma positiva”.565

Para Habermas, à luz de seu entendimento sobre a moderna 

juridicidade, a impossibilidade do apriorismo radica na ruptura completa com o 

conceito de razão,566 assim como das tensões entre vigência e eficácia, pois na 

esfera da ação comunicativa não há espaço para legitimações que não tenham sido 

submetidas ao crivo do consenso fruto do discurso. Logo, os a prioris existem sob 

nova conformação, vale dizer, sob a conformação discursiva que conta como aliado

564 COELHO, Luiz F. “Teoria Crítica do Direito”, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2a edição, 1991, 
p. 360.

565 COELHO, Luiz F. Op. Cit., p. 180.
566 Em outra passagem esclarecedora, Rouanet reforça os sentidos do pensamento de Habermas, que num 

instante específico rompe com o conceito de razão, fruto das influências de Adorno: “Até hoje Jurgen 
Habermas costuma ser visto como herdeiro do pensamento crítico da Escola de Frankfurt. É uma ilusão, mas 
há desculpas para ela. Atrás de uma linguagem profundamente influenciada por Wittgenstein, Popper e 
Parsons e da utilização de um aparelho conceituai que Adorno não hesitaria em chamar de positivista, 
existem em Habermas temas que no fundo são grandes temas da teoria crítica: a denúncia de um mundo 
crescentemente administrado, a preservação da idéia de utopia -  a da comunicação ideal -  e principalmente a 
fidelidade ao conceito iluminista de maioridade, MiXndigkeit, como telos da vida individual e coletiva. Mas 
essas convergências não bastam para provar á tese da continuidade entre o pensamento de Habermas e o de 
Adorno. Com a teoria da ação comunicativa e o discurso filosófico da modernidade, Habermas consuma o 
processo psicanalitico de assassinato simbólico do pai: a partir desse momento, a base de sua identidade 
passa pela ruptura com Adorno. Em nenhum outro tema essa ruptura é tão completa quanto no conceito de 
razão. Nesse sentido: ROUANET, Sérgio Paulo. “As Razões ...”, p. 331.
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o princípio da Universalização U.567 Por meio desse princípio são alteradas as 

concepções categoriais imperativas e proposta a inserção dos atores no plano do 

discurso fundamentador, pois
“Habermas procura substituir o sujeito epistêmico e moral de Kant pela 
intersubjetividade discursiva. O esforço cognitivo para examinar a verdade 
ou validar uma lei geral é feito não por um sujeito dotado de razão mas 
pelos integrantes de um discurso teórico e prático capazes de interagir e 
comunicar-se. O princípio moral (racional e universal) que orientava a ação 
do sujeito kantiano (o imperativo categórico) é substituído, na ética 
discursiva, pelo princípio U, que orienta o procedimento discursivo dos 
integrantes de um discurso prático”.568

Na leitura de Encarnação, a razão prática kantiana, capaz de

fundamentar preceitos éticos, consoante a expressão de seus imperativos, é

transformada, e isso corresponde a leitura correta tanto sob a perspectiva do

discurso, quanto da perspectiva do procedimento que se estrutura no instante da

gênese de direitos, porquanto em face ao direito positivo e complexo de nossos dias,

não mais resta possível a concepção platônica, lastreadora da dedução do direito

dos homens à luz de um direito ideal, tão pouco o pressuposto kantiano, que

fundamenta, sem reservas a ação jurídica como expressão da moral-prática.569

Como veremos no item 4.5, Habermas se lança à demonstração da estrutura

procedimental a fim de que sejam estabelecidos, sob novas vestes, as relações

entre direito e moralidade.

“Parece que o apriorismo kantiano acaba fundamentando 
transcendentalmente a teoria que o refuta, pois o modo de fundamentação 
transcendental corresponde à inserção do Discurso prático em contextos 
do agir comunicativo; nessa medida, a ética do Discurso remete a (e 
depende de) uma teoria do agir comunicativo.570 Habermas quer afastar os 
fundamentos transcendentais, procurando construir uma teoria segundo 
uma ética de princípios, cujos princípios se alojam no procedimento. São 
princípios, mas não a priori.”67*

567 O princípio U (Universalisierrungsgrundsatz), na formulação de Habermas, diz que uma norma questionada 
pelos participantes de um discurso prático somente pode obter a aceitação de todos quando as consequências 
e os efeitos produzidos pela observância geral da norma são aceitos sem coação por cada um dos 
participantes. Nesse sentido: FREITAG. Barbara. “Itinerários de Antígona” -  A Questão da Moralidade, 
Campinas, Papirus editora, 2a edição, p.246.

568 FREITAG. Barbara. Op. Cit. p. 246.
569 Cf. SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Uma Filosofìa...” Op. Cit. p.161.
570 HABERMAS, Jürgen. “Moralbewusstsein und kommunikativen Handelns” -  Consciência Moral e Agir 

Comunicativo, tradução de Guido Antonio de Almeida, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, p.162, apud 
ENCARNAÇÃO, João Bosco da. Op. Cit. p. 111.

571ENCARNAÇÃO, João Bosco da. “Filosofìa do Direito em Habermas: a hermenêutica”, Taubaté: Cabral 
Editora Universitária, 1997, p. 111.



210

A razão comunicativa ilumina as perspectivas que Habermas 

compartilhava com Horkheimer e Adorno. Todas elas, cunhadas nas décadas de 

cincoenta e sessenta, podem também ser vislumbradas sob o manto das novas 

conformações discursivas.572 Já as conexões de sentido entre e a proposta da razão 

dialógico/comunicativa e a modernidade do direito residem, parece possível afirmar, 

em dois aspectos essenciais: (a) o da emergência de reclamos sociais que carecem 

da eficácia (validade) do direito que não mais detém a capacidade para implementar- 

se tão somente por meio da vigência (faticidade), isso consoante seus próprios 

mecanismos; (b) o da necessidade de reconstrução da juridicidade, face ao 

panorama sintetizado no tópico anterior, por meio da articulação da teoria do 

discurso junto à estrutura dos direitos fundamentais básicos tendo em vista a 

debilidde dos fundamentos tradicionais de legitimação. Esta estrutura, por sua vez, 

reclama regime político equilibrado como via de acesso aos sujeitos à discutibilidade 

de seus direitos, a fim de que esses possam exercitar as formas mais elementares 

de liberdade e participação.

572 Cf. ARAGÃO, Lúcia Maria de Carvalho. Op. Cit., p. 12.
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4.4 A dimensão comunicacional na fundamentação dos princípios

A afirmação de Ludwig, consoante a qual “a pretensão de Habermas

consiste na reconstrução teórico-filosófica que objetiva uma redefinição da

racionalidade jurídica ”573 coaduna-se a dois momentos contidos nas explanações de

Encarnação, a propósito de alguns fragmentos da filosofia habermasiana, isso já no

contexto da análise dos contornos gerais da implementação de direitos. Na medida

em que não há mais espaço para fundamentações tradicionais, porquanto o direito

não mais corresponde a síntese de declarações, como queriam os modernos, mas

sim a reconstituição de seus sentidos mais importantes para a vida social, evidencia-

se, nada obstante a crítica levada a efeito a propósito desse direito, que com

Marcuse tinha em sua racionalização uma forma ideológica, a preocupação 'não de

destruição e sim de reconstrução’ desse Direito do Humanismo. Na concepção

comunicativa, nota identificadora de sua filosofia, tal como colhida na leitura de

Encarnação, assemelha-se essa reconstrutividade, tal como a outrora empreendida

e voltadas para a reconstrução do materialismo histórico. É nessa linha que

Habermas compreende ser "certo também que o direito moderno também precisa

apenas de uma adaptação”.574

“A nova racionalidade jurídica proposta -  no bojo da razão comunicativa -, 
pretende dialeticamente superar e absorver os paradigmas do direito 
formal burguês (direito liberal-legal) e o direito materializado do Estado 
Social. Não se contenta, por conseguinte, em ultrapassar o direito formal 
liberal, abicando numa fundamentação apoiada em critérios de 
racionalidade material. Parte da ‘idéia de que os sistemas surgidos no final 
do século XX, nas democracias de massa dos Estados sociais, denotam 
uma compreensãoprocedimentalista do direito’.” 575

As portas para compreensão desse momento, parece exato afirmar, 

nos remetem uma vez mais “á especificação do princípio da universalização do

573 LUDWIG, Celso Luiz. Op. e Loc. Cit., p.90.
574 ENCARNAÇÃO, João Bosco da. “Filosofia do Direito em Habermas: a hemenêutica”, Taubaté: Cabral 

Editora Universitária, 1997, p. 184.
575 HABERMAS, Jürgen. “Direito e Democracid’’ -  entre faticidade e validade, tradução de Flávio Beno 

Siebeneichler, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, vol. I p. 242, apud LUDWIG, Celso Luiz. Op. Cit., p. 
91.
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discurso, que no plano da legitimação dos direitos, conforma-se em princípio da 

democracia”.576 Esse “princípio indica como normas de ação podem vir a ser 

institucionalizadas, garantindo o assentimento e a participação de todos”.577 Na 

leitura de Moreira, a estrutura dos direitos subjetivos cunhados na perspectiva do 

liberal individualismo esclarece que a consideração dos sentidos da 

intersubjetividade de direitos e obrigações, bem como a extensão e limites do 

processo de criação do direito, se dá sob o discurso atributivo de direitos, que para 

ser legítimo, deve referir-se aos direitos que o cidadão atribui a sí mesmo. A 

caracterização de um ordenamento assim disposto, releva a busca dos sujeitos de 

direito, via ação, do sucesso próprio na medida das disposições legais, porquanto 

“cabe ao Direito não somente o estabelecimento de liberdades subjetivas em geral, 

mas igualmente a institucionalização da igualdade dessas liberdades subjetivas” 578

A diferenciação que ocorre face ao direito que emana dos potenciais 

do discurso mediado democraticamente e que versa em seu conteúdo sobre direitos 

fundamentais -  conta com a possibilidade de posicionamento dos atores a propósito 

dos sentidos tomados na dinâmica desse mesmo discurso.579 Sob a perspectiva 

habermasiana, o consenso apenas poderá ser alcançado com o acesso de todos a 

igual liberdade de comunicação, levantando pretensões, o que redundará em 

questionamentos sob idênticas condições. Na esfera discursiva essa viabilização se 

opera, como destacado, pelo te/os alcançado fruto da convergência proporcionada 

pelo princípio de universalização U, que toma a forma de princípio de democracia D 

na etapa da implementação de direitos.580 Tendo em mente o relevo do potencial 

comunicativo,

“O artifício utilizado por Habermas viabiliza o esclarecimento acerca dos
direitos positivos quanto a sua legitimidade ou não. A lógica de elaboração
desses direitos forma um processo, ‘no qual o código do direito e o

576 LUDWIG, Celso Luiz. Op. Cit. p.87.
577 Idem., Op. Cit., p.88.
578 MOREIRA, Luiz. “Fundamentação do Direito em Habermas”, Belo Horizonte: Mandamentos Livraria e 

Editora/Fortlivros, Ia edição, 1999, p. 191.
579 Cf. MOREIRA, Luiz. Op. Cit., p. 191.
580 “Segundo o princípio D, ‘ somente poderão aspirar à validade as normas que obtiverem (ou poderão obter) a 

aceitação de todos os atingidos, compreendidos como participantes de um discurso prático’ ”. Nesse sentido: 
FREITAG. Barbara. “Itinerários de Antígond’ -  A Questão da Moralidade, Campinas: Papirus editora, 2a 
edição, p.246.
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mecanismo para a produção do direito legítimo, portanto o princípio da 
democracia, se constituem de modo co-originârio”’.581

Os direitos fundamentais forjados consoante esse mecanismo “não 

resultam do processo de implementação de direitos, mas são condição para a 

legitimidade de tais direitos, sem os quais não existe nenhum direito legítimo”.582 

Isso resta possível, porquanto
“O princípio U fornece a regra de argumentação da universalizabilidade de 
uma norma. Ele refere-se às condições da possibilidade de realização de 
um processo argumentativo que tematiza a justiça de normas. Ele pode ser 
deduzido pelas vias pragmático-transcendentais dos pressupostos de toda 
e qualquer forma de argumentação. Para os fins práticos da ética 
discursiva, o princípio U pode ser substituído pelo princípio D 
(diskursethischer Grundsatz). O princípio D, mais simples que o princípio 
U, pressupõe, contudo, a demonstração da validade desse último.’383

Em outras palavras, essa é a leitura de um esboço de procedimento 

como mecanismo para institucionalização de direitos, compreendido por Moreira

como projetável sobre a estrutura dos direitos básicos: Para Moreira, portanto, “(...)

Habermas faz recurso a um dado diferente: (...), dispõe sobre que direitos são 

necessários para que os indivíduos se compreendam como destinatários da ordem 

jurídica e, depois, para que possam ser compreendidos como autores dessa 

ordem”.58* No contexto daquilo que pode ser reconstruído com auxílio da ética 

discursiva, são considerados direitos fundamentais pressupostos, que devem ser 

compreendidos como “as condições de possibilidade de um consenso racional que 

visa a institucionalização de regras do agir. Tais direitos básicos são assim 

apresentados por Habermas:

1. Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente
autônoma do direito à maior medida possível de iguais liberdades 
subjetivas de ação;

2. Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente
autônoma do status de um membro numa associação voluntária de 
parceiros do direito;

3. Direitos fundamentais que resultam imediatamente da possibilidade de 
postulação judicial de direito e da configuração politicamente autônoma da 
proteção jurídica individual;

581 HABERMAS, Jurgen. “Direito e Democracid’ -  entre faticidade e validade, tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler, Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1997, vol. I p. 143, apud LUDW1G, Celso Luiz. 
Op. Cit. p.89.

582 LUDWIG, Celso Luiz. Op. Cit., p.89.
583 FREITAG. Barbara. Op. Cit., p.246.
584 Cf. MOREIRA, Luiz. Op. Cit., p. 194.
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4. Direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em 
processo de formação da opinião e da vontade, nos quais os civis 
exercitam sua autonomia política e através dos quais eles criam direito 
legítimo;

5. Direitos fundamentais a condições de vida garantidas social, técnica e 
ecologicamente, na medida em que isso for necessário para um 
aproveitamento, em igualdade de chances, dos direitos elencados de (1) a 
(4)”; 585

Além da finalidade avaliativa da legitimidade ou não do ordenamento 

jurídico,586 para Moreira, os direitos fundamentais assim concebidos permitem que 

os atores sejam tomados,
“Como membros e fundadores de uma comunidade jurídica, os sujeitos de 
direito dispõem sobre que leis devem regular a sua conduta na base de 
uma simetria que permite a cada um ter acesso a iguais oportunidades de 
deliberar acerca de uma pretensão de validade criticâvel. Assim, à 
institucionalização das iguais liberdades subjetivas corresponde um 
reconhecimento intersubjetivo dos co-autores do Direito. À medida que os 
referidos direitos fundamentais são institucionalizados, assegura-se que a 
formação discursiva da opinião e da vontade seja determinante do grau de 
legitimidade do sistema jurídico. Determinante, uma vez que a 
normatividade, proveniente da legalidade, tem de estar acoplada a uma 
pretensa revogabilidade, toda vez que não se mostrar compatível com os 
direitos fundamentais ou, ainda, quando contrariar disposição contida na 
vontade discursiva dos cidadãos. Essa tensão entre o factual e o universal, 
entre facticidade e validade, é estabilizada pelo Direito uma vez que esse 
realiza, através da compreensão discursiva dos direitos, a composição 
entre direitos humanos e soberania do povo. Em uma palavra, através da 
compreensão de que o direito emana do povo”.587

Desfaz-se assim a pertinência de indagações a respeito das 

estruturas outrora compreendidas como mediatamente ligadas ao delineamento das 

formas jurídicas, pois inverte-se a pergunta pela validade de proferimentos, 

costumes ou ordenamentos jurídicos, porquanto em sociedades pós-metafísicas, 

“desacopla-se do peso de autoridades factuais para fixar-se nas razões que se 

levantam em sua defesa. Depois de passarmos por sucessivas violências contra a 

vida e a liberdade, em que foram arroladas, para legitimar o emprego de tais

585 HABERMAS, Jürgen. “Direito e Democracid' -  entre faticidade e validade, tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler, Rio de Janeiro: edições Tempo Brasileiro, 1997, vol. I, p. 159.

586 Cf. MOREIRA, Luiz. Op. Cit., p. 196.
587 MOREIRA, Luiz. Op. Cit., p. 196.
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violências, diversas justificativas de cunho moral, ideológico, religioso ou étnico, 

cresce a exigência de uma razão procedimentaf'588

Importante destacar, a propósito da procedimentalização como 

mecanismo estabelecido entre princípio da democracia para legitimação de direitos, 

é a importância, dada por Habermas, aos sentidos políticos e não unicamente 

técnicos da concepção de procedimento, porquanto como visto, esta práxis “deve 

atingir a consciência não só dos juristas, mas também de administradores e 

legisladores”.589

Já que no plano do direito tal racionalidade é capaz de intimidar a

invocação de justificações valorativas ou ideológicas contra a vida e a liberdade, no

plano da política ela estabelece as bases para o conceito de política deliberativa, ou

melhor, suposta num ‘conceito procedimental de política’, o qual viabiliza

deliberações públicas e procedimentos democráticos neutros, porquanto será

ilegítimo o que estiver em contrariedade ao processo democrático.590Da

consideração dos direitos fundamentais básicos resultantes da aplicação do

princípio do discurso resulta a compreensão procedimental do direito moderno, que
“para ser legítimo, tem de estar afinado tanto com os direitos humanos 
quanto com o princípio da soberania do povo. Isso porque são essas idéias 
que formam o cerne de sua legitimidade. (...) Habermas elabora uma teoria 
que se firma através da síntese entre esses dois princípios. Essa síntese 
tem de ser institucionalizada e acoplada a procedimentos que conservem, 
em seu seio, regras processuais que eliminem qualquer possibilidade de 
deturpação. Essa é a tensão que o Direito é condenado a viver: embora 
seja legítimo, suas prescrições são sempre passíveis de revogação, caso 
contrário poderíamos estabelecer preceitos que antes aprisionariam do 
que proporcionariam liberdade. Não raro, violências vestiram o manto do 
sagrado, do jurídico e da justiça. Eis a razão pela qual a validade de uma 
normatividade tem de estar aberta à comprovação discursiva. Esse é o 
motivo de uma razão procedimental que é despida do peso moral da 
tradição”.591

588 Idem., Op. Cit, p. 197.
589 ENCARNAÇÃO, João Bosco da. “Filosofia do Direito em Habermas: a hemenêutica”, Taubaté: Cabral 

Editora Universitária, 1997, p. 194.
590 ENCARNAÇÃO, João Bosco da. Op. Cit. p. 194.
591 MOREIRA, Luiz.. Op.Cit., p. 198.
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Os potenciais dessa racionalidade podem ilustrar a alternativa

considerada pelos teóricos do direito, ou melhor, a alternativa que consiste numa

jurisprudência de princípios como apta ao enfrentamento de dilemas político-

jurídicos. A deontologia dos princípios relativamente à teleologia dos valores é

bastante para obrigar comportamentos e preservar esferas de ação.
“A prestação jurisdicional orientada por princípios (=normas) -  anota 
Habermas -  deve decidir qual pretensão e qual conduta são corretas em 
um dado conflito, e não como equilibrar bens ou relacionar valores. A 
validade jurídica do juízo tem o sentido deontológico de um comando, e 
não o sentido teleológico do que podemos alcançar sob dadas 
circunstâncias no horizonte de nossos desejos; o que é melhor para nós 
em um determinado ponto não coincide eo ipso, com o que é igualmente 
bom para todos”.592

Não se opera a perda da teleologia do direito, porém essa é 

detentora de meios que acabam por ingressar na juridicidade. A concepção do 

direito como sistema de normas, “domestica as finalidades ou metas 

(Zielsetszungen) e os juízos de valor do legislador através da estrita prioridade do 

ponto de vista normativo”.693 Nos moldes explicitados por Grau,
“o conteúdo teleológico já se encontra no interior do direito, incorporado 
aos princípios. Assim, da mesma forma se encontram nele, nos seus 
princípios deontologicamente afirmados, a possibilidade de produção de 
normas jurídicas adequadas à realidade social e à realização de justiça 
não apenas, e exclusivamente, formal”.594

A apreensão desta constatação de Habermas leva Eros Grau à 

advertência a respeito da ambigüidade contida no direito, não se cingindo ela a suas 

formas, mas de certo modo, também, nos instrumentais de seu manejo e 

conhecimento, o que nos indica a consideração de certa morfologia complexa 

estruturalmente, detentora de défices para atender às provocações decorrentes da 

aceleração das mudanças sociais. A juridicidade de índole liberal foi penetrada pelas 

estruturas do Estado do bem estar e hoje o direito constitui plano de abstração 

dilemática. Se por um lado o paradigma liberal se dissolveu e aquele que foi 

materializado pelo Estado social não mais convence, não havendo nenhuma

592 HABERMAS, Jurgen. Op.Cit. p.316., A pud  GRAU, Eros R. “ O direito posto e o direito pressuposto’', São 
Paulo: Malheiros, 1996, p. 79.

593 Cf. HABERMAS, Jurgen, apud GRAU, Eros R. “ O direito...", p. 79.
594 GRAU, Eros R. Op. Cit., p. 79.
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predisposição para retorno a estágios anteriores595, resta o desafio dirigido à 

juridicidade por fenômenos descaracterizadores de princípios ou primados até então 

sólidos, o que nos leva à constatação da necessidade de nova feição para ela. A 

diferenciação de conteúdos entre paradigmas da juridicidade que Habermas 

identifica como passíveis de abertura entre sí é tomada por esse autor como uma 

das premissas que justificam a reconstrução de categorias fundamentais do direito, 

não apenas das formas jurídicas consideradas individualmente, mas de sua própria 

atuação no contexto da separação entre poderes. A teoria do agir comunicativo 

projeta-se também sobre a metodologia compreensiva da juridicidade e algumas de 

kuas proposições. Uma vez ligada à teoria do direito, ela pode ser capaz de tomar, 

mercê da consensualidade, sentidos sistemáticos mais estritos.

595 HABERMAS, Jurgen. Op. Cit., p.312.
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Os traços essenciais da razão concebida em moldes comunicativos 

é apta a dar sustentação a discursos práticos, - nos quais se pode deliberar a 

propósito de regras e preceitos morais. Eles permitem que Habermas parta das 

raízes dessas teorizações e discuta, à luz dos direitos fundamentais-básicos, além 

da própria fundamentação da juridicidade em bases filosófico-comunicativas- 

transcendentais, a auto-compreensão metodológica do direito e de seus princípios 

na esfera de cortes constitucionais, bem como os principais paradigmas da 

modernidade jurídica.596 Além disso, a procedimentalização alcança a esfera da 

política deliberativa que age nos limites dos cânones nos quais se assentam os 

Estados de direito. Desenvolver, por meio da estrutura procedimentalista, a 

totalidade dessas problematizações, vale dizer, o propósito da refundamentação do 

processo de deliberação político-democrático, do direito em bases discursivas, de 

sua contextualização, a partir das idéias que Habermas enceta junto à doutrina 

jurídica norte americana e alemã, compreensivas tanto dos estágios evolutivos do 

constitucionalismo dessas duas nações, quanto de suas perspectivas sobre suas 

bases jurídicas, além das relações que daí exsurgem entre direito e moralidade, 

constitui, certamente, algo desmedido para o atual estágio de nossas reflexões. 

Pensamos que o aprofundamento de tais abordagens deslocaria a índole da 

investigação para a esfera dos estudos constitucionais comparados, muito embora a 

ênfase de Habermas esteja toda assentada na proposta discursiva, gerando 

sínteses que defluem de seus pensamentos a cada construção a propósito dos 

momentos diversos de sua análise do direito. As inquietações de Habermas 

penetram várias áreas da juridicidade, não apenas para constatar suas linhas gerais 

na ótica produzida pela vanguarda teórica que se preocupa com o jurídico, mas para 

discutir as limitações sob a influência da teoria do discurso. Assim é que a

596 Para Habermas, Op. Cit. p.242: “O direito formal burguês e o direito materializado do Estado social 
constituem os dois paradigmas jurídicos mais bem-sucedidos na moderna história do direito, continuando a 
ser fortes concorrentes
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procedimentalidade como estrutura fundamentadora do direito é também 

reconstrutiva do direito existente. Ao contar com os potenciais discursivos, 

Habermas não reputa os referenciais jurídicos como abandonados, porém a eles não 

se limita. Isso enseja a superação da idéia de validade do direito assentada na 

relação entre doutrinas jusnaturalistas absorvidas pelas concepções positivas 

dispostas hierarquicamente em normas, determinando a validade segundo um 

“conceito de reconhecimento (adequação)” na qual a norma corresponde a 

expressão suficiente de um conjunto de valores interiorizados normativamente, 

porquanto no positivismo extremo de Kelsen, basta ser a norma pressuposta válida 

para que a imediatamente inferior também o seja. Igualmente não mais seduz o 

realismo jurídico (teorizado exemplificadamente pelo criticai legal studies), para o 

qual é válida a norma hábil o bastante para enfrentar e superar os problemas 

concernentes à eficácia e aplicação.597 As possibilidades de reconstrução do direito 

existente nas sociedades, com suas falhas e heranças limitadoras, além de colocar 

em discussão as concepções sobre a natureza e a compreensão dos princípios 

desse direito, vislumbra nas diferenciações entre eles a pertinência da idéia de 

regras relativamente àquela que os tomam como valores. Desenvolveremos essa 

análise a respeito dos princípios jurídicos, assim focalizados na esfera constitucional, 

por meio de fragmentos do exame de Habermas, tanto quanto possível, buscando 

expressar os sentidos mais decisivos para elucidação elementar das figuras na 

esfera do discurso. Pode-se adiantar que a concepção dos princípios como 

mandamentos fundamentais constitucionais é tomada como referência de 

materialização das normas de conduta intersubjetivas, que Habermas tenta 

aproximar da esfera complementar da moral, por meio de engenhosa demonstração 

segundo a qual valores e princípios, embora inconfundíveis, serão tomados e 

compreendidos, em condições pós-metafísicas, como idéias fundamentais abstratas, 

muito próximas a princípios e, por extensão, muito próximas à idéia de norma. Por 

meio da fundamentação procedimental é possível falar em mecanismo de re- 

eticização do direito propiciado pela tensão entre moral e o direito que se forja na 

dinâmica do discurso, operacionalizável, na compreensão de Flávio Beno

597 Cf. SCHIAVON, Giovanne Henrique Bressan. Direito e Moral em Habermas. In: Racionalidade, 
Modernidade e Universidade -  Festschrift em homenagem a Leonardo Prota, organização de Gilvan Luiz 
Hansen e Eive Miguel Cenci, Londrina: Edições Cefil/ editora UEL, 2000, p. 57
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Siebeneichler, “num nível de abstração suficientemente neutro”, entrelaçador do 

direito, da democracia e da moral.598 Na compreensão habermasiana, o manejo e a 

conformação do Estado democrático, bem como a superação da perspectiva que 

entende os princípios como valores, rompe com a teleologia das figuras para 

compreendê-las como premissas deontológicas aptas a determinar posturas de 

comportamento e a serem submetidas ao crivo ou teste da universalização, 

porquanto uma vez colocados como pautas discursivas, seus respectivos conteúdos 

devem expressar a vontade democrática dos atores e não corresponder a opção de 

comportamento social, ou mesmo projeção compreensiva do direito fruto da 

atividade funcional de cortes ou juizes. Coerentemente às reflexões a respeito da 

autonomia da moral moderna e de sua intimidação ou mesmo difícil conexão às 

formas do direito, na medida em que este não apenas foi atingido diretamente pelos 

processos de racionalização, mas também pelas alterações engendradas pela lógica 

capitalista e mesmo pela descentralização provocada pela eclosão de sistemas e 

referenciais de toda ordem, tradutores da complexidade e de problemas empíricos 

hoje presentes nas sociedades, o que se vislumbra é a tentativa de refazer as 

ligações entre a esfera ética e a lógica objetiva de formação das normas jurídicas, ou 

mesmo garantir os canais de discursividade pública por meio de decisões 

constitucionais, a fim de que possam os cidadãos deliberar livremente. Na medida 

em que foram perdidas as ligações entre ética e direito em meio às estruturas que 

ligam situações/relações deontológicas quase invariavelmente à aferição de 

resultados, como premissa, devemos admitir que a inovadora racionalidade de 

legitimação do direito está conectada à procedimentalização informada pelo discurso 

e este deve ser garantido num regime democrático que o ampara e viabiliza a 

deliberação e assim, não se vejam atados às formas de direito impostas ou 

legitimadas por mecanismos impositivos, tais como concebidos tão somente 

porquanto a densidade de participação dos atores sociais é restrita ou quase nula. 

Há, todavia, que se reformular, em bases comunicativas, a idéia de procedimento e 

isso engendra necessidade de breve retomada do pensamento de Habermas, a fim 

de que as coisas não pairem no ar. Para tanto, examinaremos alguns pontos da 

teoria do agir comunicativo e, após, retornaremos ao exame da fundamentação

598 SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Uma Filosofia...” Op. Cit. p. 165.
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procedimental do direito com destaque para a visualização dos princípios consoante

ambientação específica estabelecida por Habermas, devendo, de saída,

compreendermos que não é mais possível falar em legitimação apriorística racional

da esfera ética pois:
“(...) A razão encolhe-se, reduzindo-se ao aspecto formal, fazendo a 
racionalidade dos conteúdos depender somente da racionalidade dos 
procedimentos, de acordo com os quais se tenta resolver problemas -  
problemas empíricos ou teóricos na comunidade dos pesquisadores e no 
empreendimento organizado das ciências; problemas pràtico-morais na 
comunidade dos cidadãos de um Estado democrático e no sistema do 
direito: a validade dos conteúdos volatiza-se na validade dos resultados. 
Passa a valer como racional, não mais a ordem das coisas encontrada no 
próprio mundo ou concebida pelo sujeito, nem aquela surgida do processo 
de formação do espírito, mas somente a solução de problemas que 
aparecem no momento em que se manipula da realidade de modo 
metodicamente correto. A racionalidade do procedimento não está mais 
em condições de garantir uma unidade antecipada na pluralidade dos 
fenômenos.” ™

Consoante as análises de Habermas, desse contexto aproxima-se a 

estrutura de formação do direito moderno, como vimos, enfraquecido quanto a sua 

capacidade para legitimar-se e para legitimar mecanismos de coesão social ou 

mesmo para estabelecer a reprodução dos sentidos fundamentais de seus próprios 

conteúdos morais, porquanto a moral prático-jurídica que alicerça a subjetividade 

das ações na modernidade demonstrou sua hipocrisia diante do avanço dos dilemas 

sociais, na medida em que “com o fenômeno da positivação, a produção e aplicação 

do direito (escrito ou costumeiro) passou a ser regulado por regras (escritas) 

obrigatórias e adotadas em cada Estado. Esse monopólio estatal da produção e 

aplicação do direito, resolveu o problema da indeterminação cognitivo-objetivo (a 

questão quanto ao que deve influenciar a conduta), mas não o cognitivo-subjetivo 

(como selecionar o conteúdo dessa regra)”.600 A diminuição do direito à trama 

complexa das leis, na visão de Habermas, corresponde e ilustra visão de mundo no 

qual nos encontramos. Podemos observar no direito, de modo específico, a 

configuração, ou melhor, espécie de composição de ideologias (liberais e sociais) 

que não se incompatibilizaram no plano de sua materialidade, porém, conformaram-

599 HABERMAS, Jürgen. “Pensamento Pós-Metafisicó" -  Estudos Filosóficos, tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler, Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1990, p. 44.

600 SCHIAVON, Giovanne H. Bressan. Op. Cit., p.58.
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se em linhas diversas de orientação político-jurídicas, acabando por plasmar 

significativa dualidade no plano dos ordenamentos. De certa maneira, esse dualismo 

foi também observado por Unger no exame que desenvolve a propósito do direito 

nas sociedades liberais e pós-liberais, voltado para a delimitação clara e induvidosa 

das esferas de ação e para a teorização e reconstituição, segundo sua própria 

metodologia (a do direito), das bases formais e individualistas para a teleologia da 

juridicidade, bem como para preocupações com a substantividade de concepções de 

justiça, o que leva a discursividade do direito a tornar-se semelhante aos 

argumentos econômicos e políticos. Ainda consoante as reflexões de Unger, essa 

substancialidade do discurso jurídico não descaracteriza a racionalidade 

instrumental arraigada a outras formas de pensar o direito, supostamente capazes 

de romper com formalismos exagerados. “De fato, o argumento jurídico prudencial 

representa uma acomodação instável entre a afirmação e a abdicação da autonomia 

do raciocínio jurídico, da mesma forma como a justiça processual é um meio termo 

entre a justiça formal e a justiça substantiva” .601

É nesse mesmo sentido segundo os aspectos prático-empíricos 

destacados por Habermas no tocante ao exame dos paradigmas jurídicos expressos 

modelarmente em formas jurídico-burguesas e formas implementadoras de 

concepções socializantes que o direito cristalizou contornos da subjetividade tanto a 

propósito da viabilização da participação no mercado, como às pretensões de 

realização pública de benefícios sociais.602 Do mesmo modo como esse panorama 

presta-se a amparar, consoante princípios e legislação, situações jurídicas de modo 

abrangente, em que pese a intensidade das análises hermenêuticas, a pretensão de 

Habermas é demonstrar como a teoria do discurso assentada em bases 

comunicativas-procedimentais pode aliviar o sistema de direitos das tensões 

produzidas por sua relevante missão social, por sua fundamentação racional (ainda 

preponderantemente positivista), pela compreensão monológica de seus contornos, 

assim como pela necessidade de justificações racionais das decisões mais 

importantes socialmente.

601 UNGER, Roberto Mangabeira. “ O Direito na Sociedade Moderna” — uma contribuição à crítica da teoria 
social, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p. 210.

602 Cf. HABERMAS, Jürgen. “D ir e i to . .p.275.
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Anotadas essas considerações prévias, na esteira de Siebeneichler, 

a fim de que a fundamentação procedimental do direito não reste oca ou 

demonstrada parcialmente, o pé de apoio ao cabal delineamento da concepção de 

procedimentalidade reside na estrutura conceituai denominada de mundo da vida. 

Para esse autor, parece ser exato afirmar que apenas cumprido esse percurso de 

intelegibilidade da filosofia habermasiana é que pode fazer sentido sua idéia 

segundo a qual “a teoria do direito não pode mais ser entregue aos cuidados 

exclusivos do filósofo, pois, em condições pós-metafisicas, qualquer busca da 

verdade, para fazer sentido, tem que ser realizada de forma intersubjetiva, 

cooperativa."603Nessa ordem de considerações, para que possamos obter ou 

aproximarmo-nos da verdade por meio de bases comunicativas e a fim de que ela 

seja consensual, devemos voltar os olhos para o conceito peculiar à filosofia 

habermasiana, ou seja, aquele que se desenvolve sob a terminologia de mundo 

vivido, bem como aos sentidos da razão comunicativa diretamente a ele relacionado. 

Na leitura de Siebeneichler, Habermas toma o mundo vivido como referencia “central 

e onipresente” e assim estabelece a descoberta de que a filosofia pode dominar 

tanto a linguagem presente (natural e coloquial) que nessa esfera circula, do mesmo 

modo que domina as linguagens científicas e sistêmicas que dela se distanciam. A 

relevância e a consideração da linguagem leva Habermas a compreender como 

possível à filosofia renunciar, “se/n nenhuma perda de identidade”, aos imperativos 

que determinam a necessidade de fundamentação do mundo vital, o que de resto foi 

herdado do trancendentalismo kantiano e da fenomenologia hursseliana.604 No 

pressuposto de que os indivíduos possuem na habilidade da fala o poder para 

estabelecer relações que levem ao entendimento, compreende não haver mais 

razão para tentar fundamentar o mundo da vida quer por meio de subjetividade 

produtiva, da possibilidade de interpretação do mundo que pode dispensar sentidos 

interpretativos aos entendimentos voltados para interpretações singulares, ou ainda, 

consoante a necessidade de que sejam resguardados os destinos humanos.605 A 

partir da consideração de que estão presentes na linguagem alguns sentidos

603 SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Uma Filosofia...” Op. Cit., p 153.
604 Idem., Op. Cit., p. 154.
605 Cf. SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Uma Filosofia ...”, Op. Cit., p. 154, respectivamente as expressões da 

filosofia kantiana e Heideggeriana.
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vitais, a tarefa da filosofia se transforma e passa a consistir na tentativa de resgatar 

e de reconstruir saberes subjacentes às 'intuições gramaticais’, presentes no mundo 

da vida e extensíveis a todas as áreas de intervenção racional,606 trata-se de “uma 

filosofia que não se esvai na auto-reflexão das ciências, que reverte essa 

perspectiva, detendo-se nas veredas do mundo da vida, é uma filosofia que se 

liberta do logoscentrismo. Ela descobre uma razão já  operante na própria prática 

comunicativa cotidiana”.607 Seu atributo poliglota intermedia, na visão habermasiana, 

as linguagens coloquiais, formais, especializadas e espalhadas em áreas 

diversificadas. Compreendido o entendimento como algo atingível no mundo da vida, 

ele decorre das possibilidades que essa esfera contém como práticas reiteradas,

“um processo evolutivo que parte de sociedades simples, onde o consenso 
e o sistema se integram num bloco informe, e chega às sociedades 
complexas de nosso tempo, que funcionam tanto como sistemas 
integrando relações funcionais visando fins, quanto como teias de 
interações sociais comunicativamente definidas. Estas se baseiam num 
processo cooperativo de interpretação no qual os participantes se reportam 
concomitantemente aos mundos objetivo, social e subjetivo. Falante e 
ouvinte tomam esses três mundos como quadro de referência para 
elaborarem as definições comuns de suas situações de ação. Não se 
agarram a um ponto do mundo, mas relativizam seus enunciados diante da 
possibilidade de que suas validades sejam contestadas por outrem. 
Chegar a um entendimento (Verstaendigung) significa a unificação 
(Einigung), a conformidade, entre os participantes na comunicação a 
respeito da validade duma expressão -  o consentimento 
(Einverstaendigung) -  é o reconhecimento intersubjetivo da pretensão de 
validade levantada pelo falante. Mesmo que esteja visando somente um 
ponto num dos três mundos, o consenso implica que referências a outros 
dois mundos estejam sendo pressupostas. Aceitar a pretensão de validade 
daquele que se refere a estados de coisa equivale também a aceitar a 
sinceridade e a adequação normativa de sua expressão. Desse modo, o 
consenso somente se realiza se estiver enraizado num mundo da vida, 
tripartidamente separado’’.606

Na medida em que na proposta de Habermas a linguagem está 

vedada à perquirição profunda de aspectos concernentes ao ser e à cultura, seu 

posicionamento faz aflorar aquilo que reside em concepções sabidas, 

compartilhadas no sentido da aceitabilidade, do possível, bem a propósito do que

606 Idem., Op. Cit, p. 154.
607 MATTHIESSEN, U. O mundo da vida intrincado e a teoria do agir comunicativo, apud HABERMAS, 

Jurgen. “Pensamento Pós-Metafisico” -  Estudos Filosóficos, tradução de Flávio Beno Siebeneichler, Rio de 
Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1990, p. 60.

608 GIANNOTlí, José Arthur. Habermas: Mão e Contramão. In: Novos Estudos, Cebrap, n° 31, outubro de 1991, 
p.17.
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podemos realizar de modo viável,609 pois “ Somente segmentos limitados do mundo 

da vida trazidos para o horizonte da situação constituem um contexto tematizável da 

ação orientada para o entendimento mútuo, somente eles aparecem sob a categoria 

de conhecimento (Wissen)”610. A centralização do mundo da vida nesse périplo 

filosófico, portanto, alavanca as tematizações que apontam para a possibilidade de 

obtenção da verdade e, para tanto, o amparo da filosofia é imprescindível e capaz 

de abrir os caminhos por meio de jogo lingüístico abrangente de situações, essas 

passíveis de encontrar, mercê desse jogo, espécie de consciência intersubjetiva 

marcada pelo consenso, isso se obtido o telos do discurso fruto da imbricação entre 

as pretensões que podem garantir pelo menos a verdade comum.

Os resultados da ação comunicativa nesse ambiente podem ser 

mensurados na expressão da humildade de seu projeto, na assunção prévia de sua 

falibilidade, porquanto está apoiada em procedimentos lingüísticos apenas capazes 

de dar alicerce ao discurso que persegue o entendimento. O aspecto absoluto de 

conceitos e de proposições racionais não podem mais ser tomados como 

explanações inquestionáveis e expressivas de conteúdos relativamente àquilo que 

pretende ser descrito, pois passam a ser apenas meios apropriáveis na hipótese 

tematizável discursivamente, quer verse a respeito de falas científicas ou mesmo 

instituições presentes no mundo vital. A razão comunicativa viabiliza a interpretação 

e a configuração da ordem política e jurídica presente nas práticas sociais 

contemporâneas na medida em que tem redimensionado seus delineamentos 

teóricos, isso fruto da transposição da mera proposição lingüística em enunciados 

que pretendem validade. Ao tempo mesmo que transcende pontos de vista únicos 

ou mesmo apenas a concepção de moral moderna abalada induvidosamente pelas 

formas plurais que estabeleceram novas conformações intersubjetivas de convívio 

social, não se pode falar nem de anomia, tão pouco na ausência de resquícios 

éticos. A razão comunicativa se conecta assim aos “modos de ver empíricos e 

funcionais, fato que é decisivo para a construção da teoria do direito habermasiana” 

já que a legitimação pretendida não mais se centraliza em esferas de poder, nem 

conta com pressupostos últimos capazes de dispensar validade às regras, mais sim

609 Cf. SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Uma Filosofia...” Op. Cit., p.154.
610 GIANNOTTI, José Arthur, Op. Cit., p.18.
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capilariza-se na experiência social, desde que observados os caminhos elementares 

da discursividade.

Se a razão comunicativa ocupar espaços na linguagem comum, 

pode ser que ela em sí mesma se transforme em artifício capaz de gerar a 

possibilidade do entendimento. As bases estruturais da razão comunicativa encetam, 

via linguagem igualmente comum, a interligação junto às interações humanas, e uma 

vez conectadas essas interações à racionalidade comunicacional, estabelece-se “um 

conjunto ou contexto descentrado de condições ou pressupostos pragmáticos 

contrafatuais inevitáveis os quais tornam possível o saber e a ação do indivíduo”.611 

A contrafatualidade não apenas já estabeleceu a tematização daquilo que pode ser 

expresso em discursos teóricos ou práticos, ela estabeleceu as tensões entre aquilo 

que é introduzido no plano discursivo e os pressupostos pragmáticos desse mesmo 

discurso. Desse compósito de ações informadas pela razão comunicacional não 

exurgem normas práticas para a ação dos atores sociais. Seus sentidos normativos 

estão dispostos nos pressupostos pragmáticos e a partir deles se manifesta tensão 

amena, transcendental, “derivada da validez deontológica de mandamentos morais, 

da validez axiológica presente no horizonte valorativo, ou ainda da eficácia empírica 

de uma regra técnica”.612Mesmo sendo incapaz para fornecer indicações para a 

realização de tarefas de cunho prático, a razão comunicativa estabelece critérios 

para verificação de verdades proposicionais e subjetivas e também do equilíbrio de 

normas gerais de ação. Para Flávio Beno Siebeneichler, “Além disso, - e esse ponto 

é crucial para a teoria da ação comunicativa -, ela refere-se apenas às intelecções, 

proposições criticáveis, ou seja, às que estão abertas a um esclarecimento 

intersubjetivo via argumentação ou discurso” 612

Observadas algumas características da juridicidade moderna nos 

tópicos precedentes, tais como a racionalização, instrumentalidade, introjeção de 

pressupostos ideológicos e político-econômicos, além da inaptidão para determinar e 

alicerçar mecanismos de coesão social, resta dizer que a reflexão de Habermas, na

61'SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Uma Filosofia...” Op. Cit., p.155.
612 Cf. HABERMAS, Jürgen. “Faktizität und Geltung', Frankfurt/M: Suhrkamp (1992), 4aed. 1994, p.20., apud.

SIEBENEICHLER, Flávio Beno ., Op. Cit., p.156.
613 Idem., Op. Cit., p.156.
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leitura de Siebeneichler, “(...) pretende, em última instância, discutiras condições, as 

possibilidades e a legitimidade do direito nas sociedades contemporâneas pós- 

tradicionais, onde ele se tornou positivo e funcional, perdendo totalmente seu caráter 

natural e divino. E, para conseguir realizar seu intento, Habermas tenta provar que a 

realidade social descansa, até nos aspectos mais elementares, sobre uma dimensão 

normativa” 6U

Da constatação segundo a qual se deu o paulatino desacoplamento 

da juridicidade sobremodo das esferas da moral e em certo sentido da política, 

eclipsam-se os poderes normativos e as sociedades se vislumbram integradas ou 

protegidas de modo precário, quer por meio de certo ‘equilíbrio intrasistêmico’, quer 

por meio da “perplexidade esclarecida que campeia nos principais sistemas 

teóricos”. Mesmo diante de tal quadro, como já asseverado, a postura de Habermas 

não é derrotista e a partir do momento que enfrenta o problema da legitimidade 

jurídica, na qual visualizou o entrelaçamento entre moral e direito natural como 

Sustentáculos do direito positivo, capazes de delimitar as esferas de ação dos 

atores, Habermas diagnostica a completa inviabilidade de transposição desse 

quadro histórico-racional para sociedades pluralistas e globalizadas. Assim, fruto 

dessas dificuldades e paradoxos, “Habermas julga ter descoberto outro caminho, 

que lhe permite pensar numa gênese racional do direito através da racionalidade 

procedimental ou comunicativa”.615

A conjugação levada a efeito no bojo da estrutura procedimental que 

conta com a racionalidade comunicacional possibilita que se delibere a propósito de 

uma comunidade de direitos; mas esta deve contar com os referenciais do direito 

positivo acoplados aos pressupostos argumentativos, o que permite assim o 

adentrar ao procedimento de deliberação e decisão. A legitimidade do direito e de 

suas proposições normativas é resgatada de suas ligações mais estreitas com as 

formas tradicionais de fundamentação. Nesse sentido, cabe esclarecer que os 

pressupostos discursivos não geram a legitimidade almejada. Ela eclode do

614 LAMORE, C. “Die Wurzeln radikaler Demokratie". In: Deustche Zeitschrifit für Philosophie, ano 41, 1993, 
p. 321-327, apud SIEBENEICHLER, Flávio Beno Op. Cit., p. 156.

615 SIEBENEICHLER, Flávio Beno., Op. Cit., p. 161
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consenso, estando disposta a se fazer presente na medida da obediência à lógica 

de procedimentos democráticos, somente estes aptos e capazes para gerá-la. 

Ocorre que o processo democrático deve ser preservado, porquanto é ele que 

dispensa estrutura e sustentação de sorte a assegurar a liberdade participativa em 

procedimentos de deliberação a respeito de regras que vinculam os cidadãos, pois 

“o processo democrático permite a livre flutuação dos temas e de participação, o que 

possibilita um caráter discursivo à formação política da vontade. Além do esforço 

cooperativo, em busca do entendimento, garantir um resultado menos falível do que 

uma conclusão obtida por uma pessoa isolada, considera-se que, se todos deverão 

conviver com tal regra, todos devem concordar com sua produção”.616

A aproximação da racionalidade procedimental da esfera de 

decisões jurídicas institui, portanto, os critérios de mensuração de aceitabilidade 

dessas decisões. De certa maneira, é possível afirmar que isso foi cumprido na 

medida em que a inserção da racionalidade procedimental enceta a mudança dos 

aspectos ideais presentes na teoria jurídica pelos aspectos ideais radicados nos 

pressupostos comunicativos. Por meio desse cabedal e tendo em mente e extensão 

e poder da teoria do discurso, Habermas entende como mal resolvida as práticas 

interpretativas levadas a efeito pelas cortes constitucionais (análise limitada às 

cortes constitucionais alemã e norte-americana comparativamente) porquanto o ato 

de interpretar, sempre reconstrutivo, além de implicar e se confundir em certa 

medida com sentidos legislativos, confunde os limites entre poderes, sacrificando a 

concepção de Estado de direito. Não se pode compreender em etapa pós-metafísica 

a conformação -via jurisdição constitucional -  do que seja melhor como legislação, 

ou mesmo como direito ou dinâmica legislativa para a totalidade de cidadãos. Na 

medida em que são intensas as projeções das decisões constitucionais não apenas 

sobre a sociedade, mas também sobre a juridicidade, esse autor propõe três etapas 

de discussão a propósito do papel e da legitimidade da jurisdição constitucional, 

subdivididas na abordagem da disputa entre paradigmas do direito, da metodologia

616 SCHIAVON, Giovanne H. Bressan. Op. Cit., p.59.
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compreensiva desses mesmos paradigmas, e da compreensão do próprio processo 

político sob os efeitos da teoria discursiva.617

A fundamentação procedimentalista atinge e sustenta a 

compreensão de uma esfera que parece de antemão viciada em seus potenciais se 

admitirmos o entendimento cético de J.H. Ely a respeito do que aduz ser um 

paternalismo conectado ao controle de constitucionalidade decorrente da 

irracionalidade do processo legislativo, sempre às voltas com lutas pelo poder e 

votações levadas pela emoção da maioria parlamentar.618 Sob essa ótica, a 

jurisdição constitucional restaria justificada à base da criatividade e da racionalidade 

mais bem talhada dos discursos jurídicos permeados pela metodologia decisória e 

pelo distanciamento dos acalorados discursos políticos. Essa morfologia da divisão 

clássica entre poderes em que um deles é imparcial é vislumbrada como limitada na 

teoria do discurso já que a atividade da jurisdição não pode substituir os potenciais 

dos discursos políticos que podem e devem fundamentar normas à luz da 

participação de todos os interessados. Habermas faz alusão à primazia de uma 

justiça procedimental protetora da formação livre de opiniões e da vontade dos 

atores, essa, por sua vez, carecedora do regime democrático também alicerçado em 

bases comunicacionais. Estabelece e sustenta com isso a vanguarda do 

constitucionalismo norte-americano relativamente às compreensões germânicas a 

respeito da lei fundamental, porquanto é da atividade no mais das vezes voltada 

para os critérios internos da própria corte que essas se demonstram incapazes para 

contornar problemas, vinculando-se inclusive às suas próprias decisões. Todavia, 

tais críticas, por vezes, perdem seu foco e se admitida a possibilidade da 

reconstrutividade também no plano da interpretação, para Habermas, o pressuposto 

é não confundir princípios com valores, doutrina que sobremodo é corrente entre 

juristas, porque estabelece a lógica de ponderação entre valores e bens. Ora, a 

compreensão dos princípios como valores, que como já examinado conta com os 

desenvolvimentos de Robert Alexy, que a eles atrela a idéia de mandamentos de 

otimização, mais ou menos intensos é, para Habermas, ‘frouxa’ e na hipótese de

617 Cf. HABERMAS, Jurgen. “Direito...” p.298.
618 Cf. ELY, J.H. Democracy and Distrust. A Theory o f Judicial Review, Cambrige, Mass., 1980, p. 117, apuei 

HABERMAS, Jurgen. Op. Cit., p.329.
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propugnarem um valor sob o critério da otimização não guarnecido por normas, o 

que resultará é a aplicação sim de princípios na medida de sua possibilidade, mas 

isso, na ótica de Habermas, imporá certa teleologia à ordem de valores, que não se 

sobrepõem incondicionalmente uns aos outros. Essa ponderação estabelece certa 

concretização de valores que na hipótese fazem remissão aos vínculos, à idéia de 

constituição e por isso confundem-se com a própria legislação constitucional na 

medida em que a fundamentalidade dos direitos dispostos nessa esfera são também 

tidos como normas ou princípios. Habermas diferencia princípios de valores na toada 

da doutrina constitucional, do pensamento pragmático norte-americano que é 

indicativo de orientação procedimentalista, vez almejar a re-construção perene da 

experiência constitucional. A sinuosidade de seu pensamento leva a autores 

diversificados e atentar para essas inflexões, idas e vindas, genuína discussão de 

idéias certamente sacrificaria a índole deste tópico, que representa mero 

desenvolvimento sobre a concepção de procedimentalidade. É importante frisar 

nesse sentido, que subjacente às distinções entre princípios e valores, parece residir 

duas preocupações decisivas para Habermas: a face mais positiva dos princípios, 

mais passível de determinação, sua fundamentalidade e discursividade, bem como 

sua proximidade à concepção deliberativa e procedimental do direito. Equiparados 

aos status de normas, eles diferenciam-se dos valores não tomando em conta a 

possível relevância de ambos. É a especificação constitucional, ou melhor, a 

caracterização dada pela primazia normativa da norma fundamental e sua aptidão 

em domesticar ordens axiológicas, que lhes impinge os sentidos de direitos 

fundamentais e de normas obrigatórias. Desfaz-se a equiparação entre valores e 

bens atraentes, bem como ocorre a diluição da ontologia clássica dos valores e dos 

bens, que em condições pós-metafísicas aceitam o desenvolvimento de teorias que 

sob essa influência assumem o caráter de alta abstração e que nos permite 

compreendê-los e reconhecê-los como princípios deontológicos ilustrativos de 

ausência de fronteiras entre eles e o direito, ao ponto de Habermas afirmar que “A 

transformação conceituai de direitos e valores fundamentais significa um 

mascaramento teleológico de direitos que encobre a circunstância de que, no 

contexto de fundamentação, normas e valores assumem papéis diferentes na lógica 

da argumentação. Por esta razão, teorias dos valores pós-metafísicas levam em
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consideração a particularidade dos valores, bem como a flexibilidade das hierarquias 

a serem estabelecidas entre os valores e a validade meramente local de 

configurações de valores. Na visão destas teorias, os valores surgem de tradições e 

orientações axiológicas culturais consuetudinárias ou -  quando desejam sublinhar o 

caráter subjetivo e consciente da escolha de valores -  de decisões existenciais 

sobre metapreferências e ‘ higher order volitions’”.619

No ambiente do direito norte americano podem também ser 

vislumbradas disceptações entre princípios como normas fundamentais e princípios 

como valores. São notáveis os “impulsos teóricos que definem os direitos 

fundamentais como princípios de direito e os que os definem como orientações 

valorativas”. Destacam-se matizes a propósito não apenas dos princípios em sí 

como direitos fundamentais, mas também dos mecanismos metodológicos de como 

alcançá-los. Neutralidade de processos de determinação, reconstrução das 

concepções originais da constituição, orientações neo-aristotélicas são algumas das 

variantes.620 De toda a trama exposta por Habermas, interessa-nos colher a que 

guarda simetria com a concepção de procedimentalidade da gênese de direitos, ou 

melhor, no ambiente ao qual se lança o autor no sentido de compreender, na lógica 

da atividade das cortes constitucionais, a(s) orientação(s) que possa(m) tolher juízos 

irracionais, a indeterminação ou mesmo inviabilidade de decisões assentadas em 

valores, minar a invasão entre a mera atividade interpretativa das cortes superiores 

capazes de imperceptivelmente determinar concepções a propósito da própria 

legislação, exacerbando suas atribuições e instituindo, com isso, atividade autoritária 

na medida em que conceitualmente estabelecem cânones do direito fruto de sua 

atividade auto-compreensiva. A postura salvífica reside, assim, num desdobramento 

da idéia procedimentalista capaz de acentuar a compreensão também 

procedimentalista da constituição e de seus princípios fundamentais não para 

declará-los, não para tê-los como obrigatórios, mas para preservar, mercê de seus 

significados a esfera do exercício da democracia e da gênese também democrática

619 FRANKFURT, H. Fredom o f the Will and the Concept o f  the Person. In: The Importance o f what we Know 
about, Cambrige, Mass., 1988, p. 11-25, apud HABERMAS, Jurgen. P. 319

620 Respectivamente as propostas de P. Brest, J.H. Ely e Michael J. Perry, expressas em HABERMAS, Jurgen. 
“D i r e i t o , p. 319.
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das leis. A equiparação e mesmo a tentativa de demonstração da similaridade entre 

princípios e direito fundamentais permite que não mais seja a projeção subjetiva 

deles compreendida como antepara aos excessos estatais ou mesmo norteadores 

obrigatórios para as demais esferas do direito. A missão dos princípios e direitos 

fundamentais é mais consistente e deve voltar-se para a preservação dos 

compromissos sociais do Estado, para a cristalização da idéia de Estado 

democrático de direito, síntese jurídico-política por meio do qual os cidadãos podem 

participar de sua dinâmica organizacional e legislativa. São as tentativas de 

demonstrar este ideal que descredenciam as concepções das constituições como 

planos hierárquicos de normas que determinam e regulam a esfera normativa sob 

sua égide, igualmente, “(...) a constituição também não pode ser entendida como 

uma ordem jurídica global e concreta, destinada a impor a priori uma determinada 

forma de vida sobre a sociedade. Ao contrário, a constituição determina 

procedimentos políticos, segundo os quais os cidadãos, assumindo seus direito de 

autodeterminação, podem perseguir cooperativamente o projeto de produzir 

condições justas de vida ( o que significa: mais corretas por serem eqüitativas)”-621

Mas retornemos à idéia da fundamentação procedimental. 

Permanecer na análise habermasiana a respeito da esfera constitucional é observar 

alguns aportes tais como desenvolvidos por esse autor. Com o auxílio de J.H. Ely, 

Habermas está determinado em sustentar que a idéia de legitimidade está mais na 

participação e na preservação das estruturas de participação que nas projeções 

legislativas, nas éspécies normativas, sejam elas princípios, normas constitucionais, 

normas ordinárias, etc,. Na construção de Ely, tal como anotada por Habermas: “O 

tribunal tem que tomar precauções para que permaneçam intactos os ‘canais’ para o 

processo inclusivo de formação da opinião e da vontade, através do qual uma 

comunidade jurídica democrática se auto-organiza: ‘unblocking stoppages in the 

democratic process is what judicial review ought preeminently to be about”.622 A 

maior estreiteza dada por Habermas entre a concepção comunicacional- 

procedimental e os princípios no plano dos direitos fundamentais, pode-se dizer, leva

621 HABERMAS, Jurgen. “Direito e...”, p. 326.
622 ELY, J.H. Democraey and Distrust. A Theory o f Judicial Review, Cambrige, Mass., 1980, p. 117, apud 

HABERMAS, Jurgen. Op. Cit., p. 327.
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em conta a tematização da juridicidade como um todo. Ela é capaz de aliviar as 

tensões entre os paradigmas jurídico-liberais positivos e fazer com que os direitos 

que eclodam de bases consensuais se atualizem correspondendo ao momento da 

tematização em sí. Na leitura de Siebeneichler, “Essa visão procedimentalista do 

direito implica duas instâncias decisivas, capazes de carregar expectativas 

normativas e a gênese democrática do direito: a) uma sociedade civil complexa; b) 

uma esfera pública intacta, capaz de influir sobre sistemas político e administrativo 

através da liberação dos fluxos das liberdades comunicativas dos cidadãos, os 

quais, partindo da periferia não especializada, podem tornar-se eficientes nos 

centros do poder econômico e administrativo, passando pelas eclusas dos 

processos democráticos e jurídicos do Estado de direito”.623 Se no tocante ao 

explicitação dos princípios do direito e dos princípios do Estado de direito a 

abordagem, uma vez mais, não é direta, nem evidente, trazendo consigo toda carga 

problematizadora que combate em seu pórtico alguns males e algumas 

conseqüências da atividade do controle da legislação e da interpretação solitária, 

essa a compreensão a propósito da norma magna que Habermas deseja elucidar 

como limitada ou mesmo questionável se vislumbrada o bloco das disposições 

constitucionais num sistema valorativo. O paralelo que Habermas faz entre a 

compreensão das constituições como ordem de princípios (que conforma-se a sua 

teoria procedimental do direito) relativamente àquela que estabelece sua 

intelegibilidade como ordem de valores, ilustra a preocupação em examinar a 

racionalidade da jurisdição e suas conseqüências. A sustentabilidade das decisões 

não apenas se atrela aos mecanismos processuais que lhe dão adequação, mas 

também ligam-se à legislação positiva e, por isso, na ótica de Habermas, 

estabelece-se a congruência (ou pelo menos a tentativa) entre as conseqüências da 

procedimentalidade em vários níveis de aplicação. Conectada à legislação (direito 

positivo), ela pode ensejar a consensualidade dos cidadãos em torno das normas, 

ou, no estágio em que nos encontramos, se as orientações ou mesmo decisões das 

cortes constitucionais resguardarem em suas órbitas a viabilidade de participação 

democrática dos cidadãos como pressuposto à deliberação consensual de direitos, 
assim poderemos alcançar aquela consensualidade. Essa dinâmica da juridicidade

623 SIEBENEICHLER, Flávio Beno. “Uma Filosofia...”, Op. Cit., p 167.



contribui para, portanto, para a concretização do projeto teórico comunicativo, 

institucionalidade do direito e de suas estruturas.



235

5. SÍNTESE CONCLUSIVA

Por meio da focalização da principiologia na perspectiva da teoria 

crítica, buscamos elucidar, fruto dos estágios alcançados pela investigação, algumas 

diferenciações entre teorias (tradicional e crítica), entre suas proposições 

epistêmicas, de sorte a ilustrar -  de modo esclarecedor -, os limites, bem como a 

compreensão das categorias principiais tidas como relevantes pela juridicidade, 

muito próximas ao problema da fundamentação. Evidenciou-se, por meio da 

abordagem entre essas posturas teóricas, as conotações e implicações ideológicas 

das correntes filosóficas hegemônicas (positivismo e direito natural), ambas 

passíveis de interpenetração, não apenas em nível teórico, mas também 

relacionáveis e decisivas no panorama histórico-evolutivo do direito, porquanto foram 

determinantes para o alicerce compreensivo das figuras principiais, essas deveras 

abertas à posturas diversas de compreensão, de visões de mundo, de orientações 

políticas, numa certa altura, visões reflexas da estrutura jurídico-burguesa, capazes 

de se compatibilizar ao plano jurídico, daí ser conclusiva certa homologia entre os 

materiais jurídico-políticos conformadores não apenas do direito moderno em sí, mas 

de sua continuidade no plano da pretensa cientificidade. Não há nesse sentido a 

purificação do direito, e a politizaçâo das formas, regras e princípios migram para 

seu plano legal, reproduzindo certa ordem de relações capazes de gerar fortes 

implicações na sociedade. Tratou-se assim da busca para expressar os contornos 

político-sociais das figuras tais como predispostos e tais como edificados 

juridicamente a partir do momento histórico em que o direito caracterizou-se como 

saber dotado de positividade, privilegiando-se a ótica de sua formalização em 

desapego às consequências sociais como um todo, porquanto sustentou-se ser ele 

reflexo à consolidação da hegemonia de estrato social específico. O direito moderno, 

abstrato, hermético, coercível, normativo e detentor de disposições gerais 

supostamente parificadoras de relações, assentado no primado da racionalidade e 

da legislação convencional domesticou, mercê de sua expansão legislativa e teórica, 

os sentidos, bem como os conteúdos dos princípios, reduzindo-os ao seu contexto
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funcional e integrativo. Tal panorama, de alto teor intelectivo-racional, foi então 

compreendido como plano propício a gerar questões, o que foi levado a efeito na 

perspectiva da teoria crítica, de sorte não a enfrentar diretamente o delineamento 

jurídico-dogmático da principiologia, mas para ilustrá-la criticamente consoante os 

aportes dessa teoria. O relevo de suas elaborações foram tidas como aptas para 

extrair da trama positivo-dogmática mais que a mera imagem por ela produzida em 

tons normativos. Nesse sentido é que breve excurso a propósito dos limites da 

positividade procurou evidências mais explícitas a respeito dos sentidos positivos 

dos princípios. A compreensão do positivismo em sí como alicerce das ciências e em 

especial, assim como de seus desdobramentos nas ciências humanas e do direito foi 

delineada no pressuposto de seu papel diferenciador, isso num instante exato da 

historicidade do direito e da consolidação de formas jurídicas nas quais se 

introjetaram projeções da organização social político-burguesa.

Atravessando tais problematizações, engendradas pelo contexto 

histórico no qual a linguagem do direito se edificou como delineadora de plano 

paulatinamente afastado do concreto, ao tempo mesmo que foi constada a 

relevância dessas transformações para conformação do plano jurídico-objetivo, 

manejável sob os critérios da ciência, a perspectiva crítica, tal como apreendida pela 

investigação, esboçou evidência segundo a qual os reais conteúdos das figuras 

principiais repousam nas fronteiras que antes certificam a positividade como 

indicativa de estratégias de ação em momento histórico-social característico, esse 

qualificado pela ascendência de estrato social hegemônico, cuja capacidade 

transformadora norteou o panorama ocidental, bem como suas mais significativas 

concepções materiais de ser e viver. Sob o manto da juridicidade assim disposta, 

operou-se a conexão e a pertinência dessas transformações à idéia de princípio 

para ação prática, fundamentada solidamente no direito assim também conformado, 

expressivo de individualismo alicerçado em pressupostos garantidores do exercício 

da subjetividade limitada às disposições normativas. Na medida em que isso 

constituiu o registro dos liames histórico-concretos, em paralelo ao conceitualismo e 

abstração que aos poucos o direito e seus princípios foram assumindo, percebeu-se 

como as figuras conformaram-se e tornaram-se fruto de racionalismo extremado,
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algo no qual no mais das vezes os mantém em plano formal, alicerçando o discurso, 

as decisões, o raciocínio e a fundamentação tradicional. Esse racionalismo expulsou 

da práxis jurídica, mercê de dogmatismo excludente, os sentidos e potenciais 

políticos dos princípios (mesmo quando não inteiramente manifestos), evidenciando 

nosso argumento segundo a qual a questão principiológica permanece adstrita aos 

meandros da positividade do direito e que seus sentidos, assim como os de outras 

categorias jurídicas, mercê da complexidade da dimensão normativa, são 

disfarçados, o que de resto ocorre mais ainda em relação à importância e à 

relevância das figuras não apenas para o saber jurídico em sí, mas como aspecto 

fundamentador.

As tentativas de recuperação e de reação dos conteúdos sócio- 

políticos do direito conta com os princípios como aliados, por meio da deflagração e 

da concepção a respeito da jurisprudência dos princípios, não apenas dos princípios 

em solo dogmático, mas daqueles que possam ser ajustáveis e aferíveis face à 

retomada dos estudos da teoria geral do direito e dos estudos jurídico- 

constitucionais, que por meio de articulações dinâmicas e densas partem de 

categorias de exploração complexas, buscando atrelar a juridicidade à concepções 

ético-valorativas, porém não rompendo com a ordem jurídica posta. Essas 

articulações teóricas vislumbram os princípios no altiplano magno, não mais se 

satisfazendo, mercê dessa postura, ao puro normativismo, ao tempo mesmo em que 

esforçam-se para compreendê-los na sua multidimensionalidade, para além da 

positividade como configuradora da ordem jurídica e dos limites que o código binário 

ilustrativo da estrutura das normas pode estabelecer no plano da determinação de 

ações sociais juridicizadas. Essas já carecem, nessa altura, de respostas que o 

modelo jurídico que conhecemos não mais tem conseguido indicar, porquanto nem 

mesmo a fundamentação do direito parece ser sólida o bastante para abarcar a 

pluralização dos dilemas coletivos.

Compreendidos os princípios nessa esfera de intensas conotações 

político-sociais, - que induvidosamente confirma a tese epistêmico-crítica segundo a 

qual já se adiantara como conseqüência funesta e artificializadora da juridicidade



238

sua tendência para a formalização e hermetização, na qual radicam concepções do 

direito como reflexo de deliberação coletiva, além de perspectivas delimitadoras a 

respeito da concretização da trama jurídica em sí, foram inseridos os avanços do 

pensamento da modernidade nos moldes estabelecidos pela racionalidade- 

dialógico-comunicativa, vale dizer, da ética discursiva de Habermas, representativa 

de desenvolvimentos atuais da crítica da sociedade. Assim, com a viabilização ou 

mesmo demonstração de caminhos para reconstrução do direito tal como existente, 

a crítica passa a contar com os desdobramentos da reconceitualização da razão e 

da proposta procedimental, não mais sendo tidos como satisfatórios os cânones 

tradicionais de validade, compreensão e extrinsecamento das formas jurídicas, 

porquanto não mais se vislumbra no direito síntese declarativa manifestada na 

positividade legal-material, na dogmática, no pressuposto lógico-transcendental, 

enfim, em configurações formais teóricas que, se por um lado, não se viram livres de 

concepções jusnaturalistas, por outro, restaram enfraquecidas ao longo da 

instrumentalização das figuras do direito que foram tragadas pela interpenetração 

entre direito, estratégia econômica e poder, em outras palavras, profundamente 

moldado pelas características da modernidade expressas no conceito afeto à crítica 

habermasiana, vale dizer, no conceito de mundo sistêmico colonizador do mundo 

vivido. A concreção, sob novas vestes, da juridicidade que pode incorporar formas 

éticas capazes de dar solução a dilemas modernos e ser, por assim dizer, 

“descolonizada”, deve contar com a ruptura da autocompreensão metodológica 

formalista e solitária e contar com os potenciais integrativos da linguagem. No esteio 

de Habermas é proposta nova estruturação do direito e de seu plano de validade, no 

qual os princípios (compreendidos como direitos fundamentais) são momentos 

também de relevo, porém neles deve subjazer, como de resto em todo o plano 

jurídico, o consenso mediado pelas relações entre discurso e juridicidade, já que os 

princípios são equiparados aos direitos fundamentais forjados bem ou mal no 

contexto da idéia de Estado de Direito, que deve por sua vez manter sua 

conformação de Estado democrático de direito, isso de sorte a preservar o acesso 

participativo dos cidadãos como pressuposto para sua auto-organização. A 

admissão dos potenciais comunicativamente dispostos em discursos práticos e a 

idéia geral de ajustamento coletivo de que os atores sociais são detentores, isso a
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propósito das regras que determinam as ações em sociedade, assim como a 

predisposição já limitadora embutida na juridicidade (e seus princípios), não é 

reduzida a valores, mas atrelada então à idéia de normas, que devem ser 

exercitadas em plano democrático alicerçando a contínua deliberação a respeito das 

instituições moldadas juridicamente, inclusive como antídoto à expansão de 

compreensões unilaterais a respeito do direito e de seus princípios, devendo ser 

rompidos também os sentidos monológicos e racionais de órgãos incumbidos da 

aplicação do direito. Com esse repensar proposto, desenvolvido face ao exercício 

da crítica em algumas das fases de seu desenvolvimento, como de resto em 

qualquer reflexão que dela se possa valer, dada a necessidade de seu cultivo e da 

deliberada vinculação entre direito e sociedade, talvez o saber jurídico aos poucos 

se reconcilie com sí mesmo. As possibilidades de exploração que a crítica enseja 

aqui limitadas à análise da principiologia, sendo mesmo o potencial crítico valioso na 

medida em que pode dar base de sustentação à indicação de que neles há mais que 

mera figura de direito pode também, nos moldes explorados, ensejar a 

recomposição crítica não apenas da compreensão da juridicidade, mas de sua 

reconstrução, como mais apta para refletir sentidos coletivos, não mais 

arbitrariamente, não mais de modo distorcido, porquanto a busca da volta da 

dimensão ética conta, desta vez, nos meandros das elaborações crítico- 

comunicacionais, com itinerário peculiar, com critérios racionais para que a 

modernidade fale por meio de seus atores, donde dizer que a crítica assim 

conformada insiste em enfrentar aquilo que mantém o direito à margem das 

possibilidades de seu desenvolvimento contemporâneo. A exploração, em exames 

igualmente críticos, que levem em conta esses potenciais, deve se demonstrar 

sempre preocupada em fazer aflorar por meio da conscientização, os variados 

sentidos que podem ser fazer presentes na juridicidade.
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