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RESUMO 

 

O trabalho tem como objeto a decisão judicial – sentença ou acórdão 

– sob o ângulo dos atributos de racionalidade e senso do justo e, como 

objetivo, sustentar que a boa decisão judicial deve possuir  essas duas 

qualidades, que se apresentam mescladas. 

A análise do fenômeno jurídico através da perspectiva semiológica 

permite desvendar aspectos importantes da gênese da decisão judicial e da 

argumentação expendida na sua necessária justificação. Daí a opção de 

abordar, no Capítulo 1, a ciência dos signos e a posição, em tese, do juiz na 

situação comunicativa normativa. 

Por outro lado, considerando a necessidade do esclarecimento do 

termo racionalidade no direito, o Capítulo 2 cuidou de analisar alguns 

momentos históricos da evolução desse conceito, inclusive o uso do mesmo 

em nossos dias. 

O Capítulo seguinte tratou da reação à ênfase exagerada, no meio 

jurídico, da importância do direito positivo e codificado, tal como prevaleceu nos 

decênios iniciais até meados do século XX, dando ensejo ao surgimento de 

doutrinas que preconizaram a importância dos valores e do bom senso nas 

decisões judiciais, assim como da dialética e da retórica no modo tipicamente 

jurídico de raciocinar. Sendo as novas ideias também alvo de profundas 

críticas, abriu-se o caminho a nova elaboração teórica da argumentação 

jurídica, bem como a perspectivas enfatizando o papel das Constituições como 

parâmetro da interpretação do direito. Uma síntese de um debate que ora se 

trava na doutrina jurídica, entre “normativistas” e “principialistas” - neologismos 

a designar distintas formas do constitucionalismo contemporâneo – encerra o 

Capítulo 3. 

E o Capítulo final ocupou-se de alguns problemas referentes à 

elaboração do decisum, abrangendo questões tais como a sobrevivência do 

silogismo judiciário, a justiça enquanto valor e a razoabilidade, em face da 

racionalidade, nas decisões judiciais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Dentre as várias tarefas próprias ao exercício da magistratura – em 

resumo, a prolação de sentenças, de decisões interlocutórias variadas, de 

despachos diversos, excluídas, pois, as frequentes decisões administrativas 

prolatadas pelos juízes – este estudo focaliza, prioritariamente, a sentença ou o 

acórdão, ou seja, a decisão final de um processo na instância em que ele tenha 

tramitado. 

A vivência na elaboração de decisões judiciais, ao longo de quase vinte 

anos de exercício da magistratura, despertou meu interesse pela análise 

teórica da gênese e dos fundamentos desse tipo de decisão. 

Tendo em vista o conflito interior que, não raras vezes, experimenta o 

juiz ao se deparar com direitos e valores em conflito, aparentemente de igual 

relevância, nos assim chamados casos difíceis (hard cases), deve o magistrado 

decidir - de preferência rapidamente - selecionando a alternativa de solução 

que lhe pareça mais condizente com o direito.  

Daí derivou minha especial motivação em analisar a polêmica, na 

teoria do direito contemporâneo, que se trava entre adeptos do jus-positivismo - 

dos mais diversos matizes – e adeptos de novas formas que assume o jus-

naturalismo, ou de posições teóricas que com ele guardam afinidade, em 

nossos dias, na busca de luzes que possam, eventualmente, indicar saídas 

para aquele dilema.   

Assim sendo, é objeto deste trabalho a decisão judicial, 

especialmente em suas dimensões de racionalidade e senso de justiça, dois 

atributos que devem ser buscados pelo magistrado, no seu decidir, vale dizer, 

sem perder de vista os mandamentos do ordenamento jurídico no qual atua o 

operador do direito e os valores que os inspiraram. 

Para a análise e observação do aludido objeto de estudo, procurarei 

fazer uso da perspectiva semiológica, por julgar relevante a contribuição da 

semiologia ou semiótica, especialmente da linguística, na investigação dos 

discursos normativos – seja o da Constituição ou aquele da lei, seja da decisão 

monocrática do juiz ou dos tribunais, objeto deste trabalho - partindo da 

premissa de que os mesmos constituem mensagens enviadas pelos chamados 
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"editores normativos" aos receptores, jurisdicionados, mensagens estas 

dotadas do caráter específico da imperatividade.  

O objetivo deste trabalho, por sua vez, é produzir algum 

esclarecimento sobre as balizas que norteiam as decisões judiciais, em 

primeiro lugar, no que concerne à sua racionalidade, o que significa, grosso 

modo, o dever de conformidade, com os textos normativos; em segundo lugar, 

sobre o espaço que ocupa, ou deveria ocupar, a preocupação com o valor 

justiça, seja por seu conteúdo ético – o que se me afigura uma questão de 

consciência do ser humano juiz – seja pela necessidade do estabelecimento da 

paz social, quando da resolução de um conflito submetido ao Poder Judiciário. 

Duas hipóteses de trabalho, que, na realidade se entrelaçam, 

orientaram as investigações, que objetivaram demonstrá-las. 

1. A primeira delas pretende evidenciar o papel da subsunção, na 

práxis judicial contemporânea e pode ser formulada nos seguintes termos: 

A subsunção, no raciocínio judiciário, permanece atuante, firme e 

saudável, inelutável, aliás, em consonância com as disposições normativas 

processuais (v.g., art. 458, do Código de Processo Civil – CPC). Mas a 

elaboração da premissa maior do silogismo judiciário, que é a expressão do 

poder-dever do juiz, inerente a seu múnus público, pressupõe a 

compatibilidade da norma, ou combinação de normas e princípios eleitos pelo 

magistrado para a solução dos conflitos, com as normas e princípios vigentes 

no ordenamento. Deve sujeitar-se, pois, à racionalidade e ao senso de justiça 

do julgador, assim como a elaboração da premissa menor do mesmo silogismo, 

mediante a avaliação das provas e a qualificação jurídica dos fatos pelo 

magistrado. A fundamentação da sentença deve ser suficientemente clara a 

esse respeito. 

2. A segunda hipótese pretende evidenciar a imprescindibilidade do 

valor justiça como inspiração e meta a ser atingida pela própria decisão 

judicial, podendo, por sua vez, ser formulada como se segue.  

A racionalidade no direito não subsiste sem o senso de justiça, o que 

comporta os seguintes desdobramentos: 

- pode-se pressupor que o próprio ordenamento reflita o senso comum 

de justiça na sociedade; 
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- a decisão que eventualmente concretize uma norma comumente 

reconhecida (interpretada) como injusta é irracional, ou seja, não é compatível 

com a própria ideia de racionalidade jurídica. 

 

Essas hipóteses de trabalho, por sua vez, derivaram de algumas 

crenças de base, a saber: 

A elaboração da decisão judicial deve levar em consideração os 

mandamentos da matriz constitucional, assim como de seus desdobramentos 

legais, que desempenham o papel de “regras do jogo”, em consonância com o 

princípio da segurança jurídica, não podendo, todavia, o conteúdo de tal 

decisão, desconsiderar o valor justiça (este mais fluido, menos palpável), o qual 

deve igualmente integrar a solução dos conflitos levada a cabo pelo 

magistrado. 

Mas a vinculação à matriz constitucional da decisão judicial, 

especialmente no que concerne a escolha das normas a fundamentar o 

decisum não é sempre muito simples, quando as próprias normas constantes 

consagram valores que apontam em direções opostas. 

 

A racionalidade presente na interpretação e aplicação do direito tem 

características próprias: 

a) ela não prescinde de uma dose de senso comum ou razoabilidade 

por parte do julgador que, nos chamados “casos fáceis”, são ensejados, não 

raro, com base direta no próprio ordenamento; 

b) a decisão judicial, nos ditos “casos difíceis”, com frequência deve 

enfrentar a polêmica questão da ponderação entre princípios e normas 

constitucionais aplicáveis ao caso sub judice, dispondo em sentidos opostos, 

invocados pelas partes em conflito. 

Finalmente, uma palavra sobre os instrumentos utilizados na 

pesquisa. 

Estes foram essencialmente bibliográficos, integrantes do clássico tripé 

que melhor sustenta a pesquisa jurídica: a legislação, com particular atenção 

ao discurso constitucional, a doutrina (especialmente enfatizado este 

sustentáculo) e a jurisprudência. 
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CAPÍTULO 1 

 

DECISÃO JUDICIAL E SITUAÇÃO COMUNICATIVA 

 

Não é a norma que constitui o objeto da 

interpretação, mas o texto que, uma vez 

interpretado, revela o teor da própria norma 

(Tullio Ascarelli). 

 

 

1.1 Direito e linguagem. Algumas palavras sobre a Ciência dos Signos. 1.2  

O juiz como polo passivo da situação comunicativa normativa. 1.3 O juiz 

enquanto polo emissor da situação comunicativa inerente à decisão 

judicial. O signo linguístico sentença e seu caráter de norma individual. 

 

1.1 Direito e linguagem. Algumas palavras sobre a ciência dos signos. 

 

A linguagem, stricto sensu, é o instrumento por excelência da 

comunicação humana. 

O domínio da língua ou vernáculo, com toda a sua carga de cultura, 

racionalidade e emoção, é o sinal que mais claramente distingue o ser humano 

de todos os outros animais, a marca daquilo que é humano.   

As ciências, em geral, fruto igualmente característico do espírito 

humano, expressam-se através da linguagem, seja para formular os seus 

postulados, hipóteses e teses, seja para demonstrar as novas descobertas, 

com os caminhos trilhados para alcançá-las, ou transmitir os resultados das 

investigações. 

Mas esse papel da linguagem – enquanto veículo de expressão e 

transmissão do conhecimento – assume particular importância nas chamadas 

ciências humanas, entre as quais situamos a ciência (e a práxis) jurídica. 

Efetivamente, a linguagem é a matéria prima que dá corpo a um 

ordenamento jurídico, o "material" através do qual se expressam os comandos 

normativos, sejam eles escritos ou não-escritos (aqueles nos quais predomina 

a oralidade das palavras), sejam provenientes de decisões de legisladores, 
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administradores ou juízes. Sem olvidar que a análise dessa linguagem tão 

específica - a linguagem do direito - também se materializa e se expressa 

através justamente da linguagem da Ciência do Direito.   

Daí a aludida relevância de estudos linguísticos, que podem trazer 

contribuições efetivamente enriquecedoras na análise do fenômeno jurídico em 

suas complexas implicações. 

Mas, também nos mais variados campos da Filosofia e da ciência 

contemporâneas, observa-se especial valorização dos estudos linguísticos (por 

vezes de caráter interdisciplinar), como meio para enriquecer o conhecimento, 

inclusive mediante a adoção de métodos e perspectivas de observação 

emprestados da linguística ou outras modalidades de Ciência da Comunicação. 

Na Filosofia, os estudos linguísticos da Escola de Frankfurt, sobretudo de 

Jürgen Habermas; na Psicologia, técnicas psicoterapêuticas de Lacan; na 

Matemática, na Engenharia de Comunicações, os trabalhos de D. M. MacKay, 

E.C. Cherry, entre outros; 1 na Literatura, em especial na poesia, entre nós, 

obras de Haroldo de Campos e Décio Pignatari, 2 são alguns exemplos a 

ilustrar a relevância desse  instrumento de pesquisa. 

O fenômeno se expandiu no século XX, pode-se dizer, sobretudo a 

partir da divulgação dos estudos levados a cabo por Charles Sanders Peirce 

(1839-914), nos Estados Unidos, e Ferdinand de Saussure (1857-1913), na 

Suíça, por obra dos respectivos discípulos. 

Curioso notar que ambos desenvolveram quase simultaneamente a 

moderna ciência dos signos, a que Peirce denominou Semiótica e Saussure, 

Semiologia, termos originados do grego (que transcrevo, foneticamente) 

sêmeion, que significa sinal. 3 É possível que não tenham tido contato com a 

obra um do outro – essa é uma indagação que ainda hoje os estudiosos da 

matéria se propõem - considerando uma característica, a meu ver, comum às 

personalidades de ambos: não publicavam regularmente, em livros, os 

resultados de seus trabalhos, em geral, apenas os divulgavam em coletâneas 

de artigos e conferências. Além, naturalmente, da precariedade dos meios de 

                                                             
1
 JACKOBSON, Roman. Linguística e Comunicação. Trad., S. Paulo: Cultrix, 22ª ed., 2010, p. 25. 

2 ARAÚJO, Clarice Von Oersten. Semiótica do Direito. S. Paulo: Quartier Latin, 2005. 
3
 GEORGAKILAS, Ritinha Alzira Stevenson. A Constituição e sua Supremacia, in Constituição de 1988. 

Legitimidade, Eficácia e Vigência, Supremacia. S. Paulo: Atlas, 1989, p. 95. 
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comunicação entre fins do século XIX e os primeiros decênios do século XX, 

comparados àqueles dos dias atuais.  

Entre os teóricos que mais recentemente se ocuparam do assunto, 

importa citar os estudos de Roman Jakobson (em especial, in À procura da 

essência da linguagem), cabendo referência a algumas das observações e 

ponderações que formulou a respeito da linguística em geral. 4 

Para Jakobson, a possível conexão entre sons e significações sempre 

foi objeto de grande interesse intelectual, tendo sido ele, aliás, um dos 

criadores da Fonética, juntamente com seu grupo de estudos linguísticos na 

Rússia, sua terra natal.  

Jakobson considera que, desde a Antiguidade clássica, desvendar tal 

conexão tem constituído um eterno problema dos estudiosos do assunto. 

Mas assinala que essa questão foi por longo tempo esquecida, no 

pensamento ocidental – afora as escassas manifestações de von Humboldt, no 

século XIX - até que Saussure a retomou, brevis, ao interpretar o signo 

(sobretudo verbal) como a unidade indissolúvel de dois constituintes seus: o 

significante e o significado. 

Ora, essa concepção, assim como a terminologia na qual se exprimiu, 

já fora inteiramente elaborada pelos Estoicos, cerca de 2200 anos antes.  

Também os escritos de Santo Agostinho apresentam adaptações e 

desenvolvimentos das pesquisas dos filósofos sofistas Estoicos, no tocante ao 

funcionamento dos signos, tendo o Bispo de Hipona recorrido à adaptação de 

termos decalcados do grego: signum (sinal), constituído pelo signans 

(significante) e pelo signatum (significado).  

 

"O duplo caráter de qualquer signo e, para retomar os termos 

de Ocam, 'a dupla cognição' que disso resulta foram 

perfeitamente assimilados pelo pensamento científico da Idade 

Média." 
5 

 
 Ainda, aquele mesmo par de rótulos e conceitos - significante e 

significado – assinala Jakobson, foi utilizado na obra Noologia, do filósofo 

alemão Heinrich Gomperz, que veio à luz em 1908. 

                                                             
4
 Idem, pp. 24 ss. 

5 Idem, p. 125. 
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"A partir do fim do século XIX, Saussure advogou uma 

disciplina análoga. Estimulado por sua vez, pelo impulso 

helênico, deu-lhe o nome de semiologia e esperou desse novo 

ramo do saber uma elucidação da vida dos signos e das leis 

que os regem." 6 

 
 

Segundo Saussure, a linguística seria apenas parte daquela ciência 

geral; seu papel seria o de definir o que torna a língua um sistema especial do 

conjunto dos fatos semiológicos. 

Quanto a Peirce, assevera Jakobson, foi provavelmente o mais 

inventivo e universal dentre os pensadores norte-americanos.  Dono de sólida 

formação científica deixou aos seus contemporâneos e às gerações seguintes 

de estudiosos uma obra de relevo, especialmente no campo das Ciências dos 

Signos, por ele denominada Semiótica. 

Data de 1867 seu primeiro esboço de classificação dos signos, a que 

denominou “Sobre uma nova lista de categorias”. Já em 1907, ao “resumir o 

trabalho de uma vida inteira”, Peirce declarou: 

 

“Sou, tanto quanto sei, um pioneiro, ou antes um desbravador, 

na empresa de limpar o terreno e traçar o caminho daquilo a 

que chamo  semiótica, isto é, doutrina da natureza essencial e 

das variedades fundamentais da semiosis possível; penso que 

o domínio é vasto demais, e a tarefa imensa para um iniciador.”  

 
 

Peirce, aliás, tinha grande respeito pela experiência dos lógicos antigos 

e medievais, condenando o que chamava de “furor bárbaro” com que muitos 

contemporâneos seus se referiam ao que ele considerava “a maravilhosa finura 

dos escolásticos”. 

Dentre as ideias por Peirce e Saussure desenvolvidas, importa, em 

breve referência, focalizar os atributos do signo e seus tipos fundamentais. 

Significante e significado de um signo são atributos intimamente 

ligados, que formam um todo unitário, a significação. 

                                                             
6 Idem, p. 127. 
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O significante identifica-se, ou é constituído, pelas “qualidades 

materiais” do signo, ou seja, a “embalagem” em que ele é apresentado, tais os 

fonemas combinados que constituem uma palavra falada, ou os sinais gráficos 

que representam aquela palavra na forma escrita. Por sua vez, o significado 

(correlato àquele significante) exerce o papel de seu “intérprete imediato”, vale 

dizer, transmite o conteúdo daquele signo. 

Dois termos que bem designam tal binômio são “expressão” e 

“conteúdo”, correspondendo o primeiro ao significante e o segundo, ao 

significado. 

Essa distinção entre significado e significante vai permitir formular a 

ideia de três tipos fundamentais de signo: ícone, índice e símbolo. 

Resumidamente, temos: o ícone opera pela semelhança de fato entre 

significante e significado (assim como ocorre no uso corrente ou natural do 

termo ícone); o índice opera pela contiguidade de fato entre os mesmos (tal o 

eloquente exemplo de que fumaça é índice, indício, de fogo); e o símbolo, por 

sua vez, opera através de uma contiguidade constituída (arbitrariamente, pode-

se dizer, pelo ser humano) independentemente de qualquer contiguidade ou 

similitude de fato entre significado e significante. 

Saussure, que também adotara o termo símbolo com esse sentido, 

acabou afastando essa denominação - substituindo-a pelo termo sema – 

entendendo que o símbolo conota, usualmente, um rudimento de liame natural 

entre significado e significante (por exemplo, a balança simbolizando a justiça). 

Na esteira dos estudos do linguista norte americano Dwight Whitney 

(1827-1894), Saussure sustentou que a língua é uma convenção (cultural) e a 

natureza do signo convencionado é indiferente. 

Em outras palavras, “O liame que une o significante ao significado é 

arbitrário”. 

Mas, de fato, a aceitação dessa tese estava longe de ser unânime. 

Peirce, por sua vez, assinala que a distinção entre as três mencionadas 

classes fundamentais de signos consiste apenas em uma diferença de lugar no 

seio de uma hierarquia relativa, vale dizer, o fundamento da aludida divisão do 

conjunto dos signos significa apenas a predominância de uma dessas formas 

sobre as demais.    
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Completa o seu pensamento, defendendo que os signos mais perfeitos 

são aqueles nos quais o caráter icônico, o caráter indicativo e o caráter 

simbólico  “estão amalgamados em proporções tão iguais quanto possível”. 

Ora, em outra linha, Saussure assevera, justamente, que os signos 

inteiramente arbitrários (portanto, os símbolos) realizam melhor que os outros o 

ideal do procedimento semiológico. 

Por outro lado, importa mencionar os fatores ou elementos 

fundamentais presentes na situação comunicativa linguística, inclusive, com 

certeza, a jurídica. 

Na síntese de Jakobson, a realidade fundamental para o linguista é a 

interlocução, isto é, a troca de mensagens. 7 

Em sua visão, todo ato de comunicação linguística envolve os 

seguintes fatores fundamentais: 

- uma mensagem e 

 

outros   - o emissor ou remetente, 

quatro  - o receptor ou destinatário, 

elementos - o tema (topic) da mensagem, 

  - o código utilizado 

   

Outros autores destacam, ainda, a importância, de novos elementos: o 

canal ou suporte material que veicula a mensagem, o sinal em que a 

comunicação se exprime ou estímulo físico por ela provocado; e o contexto, 

que é o conjunto de circunstâncias – físicas, sociais, psicológicas – em que se 

produz o ato de comunicação. 8 

A relação entre esses elementos varia, conforme a concepção 

linguística. 

Assim, teóricos da linguagem (por exemplo, E. Sapir) costumavam 

atribuir maior importância à mensagem. 

Posteriormente, nos Estados Unidos e em outros países, os linguistas 

(por exemplo, Smith) passaram a dar mais atenção a outras possibilidades, 

                                                             
7
 Idem, p. 26. 

8 ARAÚJO, Clarice von Oersten. Idem, pp. 44 ss. 
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através da ênfase em outros fatores da comunicação, em particular, nos dois 

protagonistas do ato de comunicação, o emissor e o receptor. 

O código, que deve ser comum às partes em comunicação, ou do 

conhecimento de ambos os polos, constitui problema essencial para a análise 

do discurso. Assinale-se que o código não é estático, estando em evolução em 

uma língua viva. 

Quanto ao binômio código/mensagem, trata-se de itens 

complementares, de longa data familiares às teorias linguísticas e lógicas da 

linguagem. Tal dicotomia aparece, em distintos contextos, sob denominações 

diversas, tais como langue/parole (idioma/fala), sistema linguístico/enunciado, 

type/token (tipo/caso particular), modelo semiótico/processo semiótico, entre 

outros.  

No direito, considero que o código é a língua em que as normas são 

formuladas, sendo os comandos normativos, que as mesmas contêm, por sua 

vez, o conteúdo de tal mensagem. 

Temos, ainda, que um processo normal de comunicação opera com um 

“codificador”, utilizado pelo emissor, para dar “corpo” à mensagem, a fim de 

que ela possa ser expressada no código comum a ele e ao receptor; e um 

“decodificador”, operado pelo receptor, que lhe permite captar ou interpretar o 

conteúdo da mensagem, pois ele conhece o código. Aliás, se este responder 

(também, se disseminar a mensagem para terceiros), passa a assumir o papel 

de emissor, recodificando, por sua vez, a mensagem. 

Outra característica do signo, que considero relevante na semiologia 

jurídica é sua interpretabilidade.  

Todo signo é potencialmente interpretável.  

Peirce assevera que todo signo possui um intérprete 9 – assertiva que 

entendo como a potencialidade de ser interpretado – por aquele que Peirce 

denomina interpretante, o qual, na ausência de ser humano que proceda a 

esse ato (racional) de interpretação, perde toda relevância, a meu ver,  

praticamente podendo se considerar inexistente. 

No que concerne à norma jurídica, penso que essa faculdade sígnica a 

ela tão característica – a de ser interpretada – virá à tona, se e quando a norma 

                                                             
9 Idem, p. 50. 
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for conhecida pelo ser humano, então tornando-se objeto de interpretação por 

seus destinatários, dentre os quais releva a pessoa o juiz.  

Este rápido apanhado de alguns pontos relevantes da comunicação 

linguística não poderia omitir a engenhosa divisão da semiótica em três partes, 

elaborada por Charles Morris já no terceiro decênio do século XX, a saber, a 

“sintática”, a “semântica” e a “pragmática” 

Como é sobejamente conhecido, a sintática se ocupa das relações dos 

signos entre si; a semântica, das relações dos signos com os objetos que estes 

designam; e a pragmática, que cuida das relações dos signos com seus 

usuários, vale dizer, com emissor e receptor. 

Essa tricotomia, que se refere à semiótica em geral, vai, no entanto, 

desempenhar importante papel na ciência jurídica, como será visto mais 

adiante. 

Finalmente, uma palavra, neste passo, sobre a Lógica Jurídica, a qual, 

pode-se dizer, se utiliza em boa medida do vernáculo para se expressar. 

Como ela pretende fornecer o instrumental para se verificar a correção, 

ou justeza, da interpretação jurídica, claro que o estudo semiológico linguístico 

também oferece, a meu ver, valiosa contribuição para os estudos nessa área. 

A propósito, a “lógica simbólica”, ou “moderna”, por sua vez, também 

ofereceu contribuição relevante à ciência jurídica, assim como à linguística, na 

medida em que distinguiu, em categorias diferentes, o discurso da norma 

jurídica e o discurso sobre a norma jurídica. 

Assim, o texto da norma – que será o objeto da interpretação jurídica – 

recebe, neste contexto, a designação de “linguagem objeto”. Já o texto 

doutrinário ou jurisprudencial que interpreta, ou se refere à norma, constitui 

“metalinguagem”; por sua vez, o discurso sobre a “metalinguagem” será 

“metalinguagem da metalinguagem”, e assim por diante. Vê-se que esses 

termos indicam uma relatividade em sua conotação, dependendo do plano em 

que se situa o texto que será objeto de estudo e interpretação. 
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1.2.  O juiz como polo passivo da situação comunicativa normativa 

 

Toda norma do direito positivo pode ser analisada, sob uma 

perspectiva semiológica, como signo, desempenhando a função de mensagem, 

na peculiar situação comunicativa normativa. 10 

Em tal situação, emprestando o modelo básico do ato de comunicação 

linguística acima discriminado, teremos: 

-  o emissor ou remetente da norma que é o legislador 

(independentemente do seu nível ou força normativa); 

-  o receptor ou destinatário daquele ato normativo, constituído, 

grosso modo, pelo universo dos jurisdicionados abrangidos pela 

extensão de sua incidência, bem como dos estudiosos (ainda que 

não jurisdicionados) que se proponham à análise e interpretação 

de tal norma. Neste estudo, particularmente, será focalizado, 

neste passo, o juiz, ou magistrado, especial categoria de 

destinatários da norma jurídica; 

-  a mensagem propriamente dita, que tem sido considerada apenas 

a estruturação dos elementos ou sinais, e que entendo como 

sendo a formulação linguística do discurso da norma pelo 

legislador; 

-  o tema ou informação, que entendo como o conteúdo de tal 

mensagem, ou seja, do comando normativo; 

- o código, neste  caso,  a  língua em que a mensagem é 

formulada. 11 

Minudenciando mais o modelo da situação comunicativa normativa, ainda teremos: 

- o canal, necessário à veiculação das mensagens (ou mídia); ou 

seja, no nosso direito, o texto impresso no Diário Oficial (ou 

aquele veiculado pela “internet”, mediante a chamada “publicação 

eletrônica”); 

- o sinal ou estímulo físico: nos ordenamentos escritos, é a 

linguagem escrita das normas, unidades de comunicação físico-

                                                             
10 GEORGAKILAS, Ritinha Alzira Stevenson. Idem, pp. 95-96. 
11

 Observo que para Clarice von  Oersten Araújo, ob. cit., é o sistema normativo (ordenamento jurídico 
positivo) que desempenha a função de Código. 
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energéticas;  no nosso caso, o alfabeto latino, organizado na 

forma da língua portuguesa; entendo que a extensão deste 

conceito apresenta áreas comuns com os conceitos, acima 

mencionados, de “mensagem” e “código”; (Talvez por isso 

Jakobson tenha excluído “canal” e “sinal” dos elementos 

integrantes da situação comunicativa linguística, em sua 

classificação); e 

- o contexto, que, na hipótese ora sob análise, considero, de um 

lado, como o conjunto de circunstâncias políticas, históricas, 

culturais, sociológicas que cercaram a produção da norma pelo 

legislador e, de outro lado, o conjunto de circunstâncias presentes 

no âmbito ou jurisdição em que a mesma deverá incidir. 

Tal modelo – cuja formulação varia de autor para autor – presta-se à 

análise de qualquer categoria de norma; mas, devido ao tema deste trabalho, 

reputa-se relevante abordar a Constituição do país e a lei dita ordinária, ou 

simplesmente, a espécie normativa lei, inclusive a Lei de Introdução às normas 

do Direito Brasileiro (LIDB), como a mensagem da situação comunicativa 

própria ou típica do signo norma jurídica, genericamente falando. 

No polo passivo da relação comunicativa ora analisada, na qualidade 

de destinatário do discurso ou mensagem da norma jurídica, vamos encontrar a 

pessoa do juiz, assim como o colegiado dos Tribunais, integrado pelas pessoas 

dos desembargadores e ministros das cortes superiores. 

A mensagem do emissor constituinte ou do legislador ordinário será por 

estes codificada. 

Na sua recepção pelo magistrado, ela será decodificada, observando-

se que o aludido receptor exerce na plenitude o seu papel de intérprete – 

“interpretante”, na linguagem de Peirce” – que integra tal mensagem. 

Cumpre recordar que a situação comunicativa normativa, em que 

veiculada seja uma lei ordinária, seja uma norma constitucional, apresenta 

características muito particulares, que a distinguem das demais situações 

comunicativas. 
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Trata-se da impositividade, ou obrigatoriedade do cumprimento de suas 

determinações por quem estiver no polo receptor – no caso, o juiz – atributo 

que pode ser resumidamente designado como imperatividade. 12 

Para Tércio Sampaio Ferraz Jr., o emissor de uma norma jurídica, 

nessa relação comunicativa, goza do atributo da “imunidade” (a críticas 

porventura  provindas do receptor) o que viabiliza a própria imperatividade da 

norma, vale dizer, obrigatoriedade de cumprimento de seus preceitos ou 

determinações por seus destinatários. 13 

Ora, esse atributo – a imperatividade – da norma jurídica atinge seu 

paroxismo na norma constitucional, de modo que, além da imperatividade, o 

discurso do legislador constituinte reveste-se do peculiar atributo da 

supremacia, em relação às demais normas do ordenamento jurídico sob o pálio 

de tal Constituição, de modo a subordinar a forma de produção e o conteúdo 

das mesmas. 

Nessa situação, aparece a especial posição do juiz, enquanto 

jurisdicionado, nos termos da Constituição, investido na função jurídica e 

política específica de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do seu 

país – tal como ele solenemente promete, nas palavras do Termo de 

Compromisso que assume no ato de sua investidura como membro do Poder 

Judiciário. Em outras palavras, o juiz é aquele jurisdicionado dotado da 

competência específica de “dizer o direito”, ou seja, da jurisdição, através de 

quem a norma, genericamente prevista na lei, assume concretude através da 

sua decisão – que também é norma jurídica – prolatada em razão da incidência 

daquela, no caso sub judice. 

Nessa condição, pode-se dizer que o juiz é o interpretante (adotando-

se a expressão peirciana) por excelência do signo norma jurídica, 

especialmente da norma constitucional. 

Por outro lado, na análise da situação comunicativa em tela, temos que 

o texto constitucional ou legal que está sendo interpretado pelo juiz, 

desempenha o papel de linguagem- objeto; a interpretação procedida pelo 

magistrado e que sustentará sua decisão, será vazada em texto, este a 

desempenhar o papel de metalinguagem, em relação ao texto legislado. 

                                                             
12

 GEORGAKILAS, Ritinha Alzira Stevenson. Idem pp. 98-99. 
13 FERRAZ, Tércio Sampaio.Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 1978. 
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Aliás, também a expressão linguística da doutrina, ao interpretar a 

legislação, é metalinguagem, sendo a norma jurídica então convertida em 

proposição, para análise mais precisa de suas determinações, metalinguagem, 

neste caso, doutrinária. 

 O juiz, no papel de receptor, na sua atividade interpretativa do 

discurso do legislador – assim como no seu trabalho de identificação e 

qualificação jurídica dos fatos – procederá à conversão, ainda que o faça 

implicitamente, dos comandos normativos, que fundamentarão sua decisão, 

para a linguagem lógica. 

Temos aqui, precisamente neste modelo de situação comunicativa 

normativa, a confluência da linguística com a lógica jurídica. 

Em outras palavras, o texto da lei, a ser aplicada na decisão judicial, 

será reelaborado sob a forma de uma proposição hipotética condicional. Ou 

seja, os comandos normativos, que especificamente pareçam ao juiz aplicáveis 

aos fatos sub judice, serão reunidos em período gramatical composto 

condicional, formado, pois, de dois períodos simples, um subordinando o outro, 

e desempenhando os papéis de antecedente e consequente. 

Os fatos, por sua vez, cujas provas o juiz analisa, qualificando-os 

juridicamente enfim, estarão previstos, hipotética e genericamente, na norma 

jurídica que sobre os mesmos dispõe, a ser selecionada pelo juiz. 

Na perspectiva kelseniana 14 – tendo sido Kelsen o primeiro teórico 

a converter a norma jurídica  em juízo condicional – deverá o magistrado, em 

face das provas colhidas, averiguar se, dada a ocorrência das condições 

fáticas previstas hipoteticamente na norma descrita no antecedente, deverá ele 

verbalizar a incidência das consequências jurídicas, também hipoteticamente 

previstas na norma, no consequente do mesmo juízo condicional. 

Para isso, o silogismo do tipo hipotético condicional a ser formulado no 

caso em exame, tal como previsto no artigo 458 do Código de Processo Civil 

(CPC), vai contar com uma premissa maior na forma de proposição composta 

                                                             
14 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad., 5ª ed. S. Paulo: Martins Fontes, 1997, Cap. 3, pp. 79-84. Recorde-se 

que Binding já notara que as normas penais não continham propriamente um comando, mas a descrição hipotética de 

um fato e respectiva sanção. (cf. MONTORO, André Franco. Dados Preliminares de Lógica Jurídica – não impresso, p. 

48). 
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condicional, sendo que antecedente e consequente podem ser extraídos de 

diferentes dispositivos legais. 

Na formulação da referida premissa maior consiste a atuação por 

excelência do magistrado, a meu ver, na qualidade de receptor do discurso da 

norma jurídica. 

Mas, para interpretá-la, elaborando a premissa maior do silogismo 

judiciário, o juiz terá em mente o conteúdo que ele atribuiu aos fatos trazidos 

aos autos, de modo que estes constituam espécie dos conteúdos genérica e 

abstratamente previstos nas hipóteses normativas, ou seja, nestas 

enquadrando-se os fatos. 

Nota-se, portanto, que a formulação da norma aplicável ao caso 

concreto, pelo juiz, passa pela formulação mesma da premissa menor do 

aludido silogismo judiciário, a qual, em termos lógicos, consiste na proposição 

simples ou categórica, descritiva (de modo sucinto) dos fatos sobre os quais 

versa a disputa das partes em conflito. 

Assim, resumidamente, pode-se dizer que o receptor do discurso da 

norma sendo o juiz, a aplicá-la a um caso concreto, sempre desempenhará, 

também, um papel ativo, pois integra o seu múnus público de julgador – que 

lhe confere, por princípio, o poder-dever de aplicar a lei – também proceder à 

prévia escolha ou seleção dos textos legislativos adequados para comportar o 

enquadramento dos fatos sobre os quais versa a demanda. 

E mais, o juiz, intérprete por excelência da Constituição e das leis, tem 

o dever legal de sanear eventuais “falhas” dos textos normativos, seja 

integrando-os, se lacunosos, seja selecionando a norma mais adequada, em 

detrimento de outra com esta em conflito, se porventura encontrar antinomia no 

texto aplicável ao conflito sub judice. 

Portanto, mesmo na qualidade de “receptor” da mensagem do 

legislador, o magistrado, por vezes, é instado pela própria lei a transformar – 

aperfeiçoando – a mensagem legal, de modo a viabilizar a prolação de sua 

decisão. Em tais circunstâncias, considero que o magistrado passa a 

compartilhar, até institucionalmente, com o legislador, a função de emissor do 

discurso da norma jurídica em abstrato, simultaneamente, neste particular, à 

sua função de receptor de tal discurso. 
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Resumindo este tópico, o juiz, na qualidade de receptor ou destinatário 

do discurso normativo, exerce a função de selecionar a norma adequada para 

albergar os fatos sub judice, outorgando a ela concretude e especificidade, 

mediante a prolação de uma decisão que, por sua vez, constitui uma nova 

norma, esta concreta e derivada da norma geral e abstrata, que foi objeto de 

interpretação e aplicação pelo juiz. 

Mas, em alguns casos, como assinalado, o magistrado deve ir mais 

além, providenciando, através da sua decisão, o preenchimento de lacunas da 

lei, assim como o desfazimento de antinomias entre normas do ordenamento 

jurídico positivo, participando, assim, a meu ver, simultaneamente, da 

elaboração do próprio texto normativo geral, de que ele é destinatário, a ser 

especificado, ou concretizado – ou positivado, no dizer de eminentes 

doutrinadores – através da sua decisão, que institui a norma individual a reger 

determinado caso concreto. 

Ora, a função judiciária, sob o ponto de vista semiológico, segundo o 

qual o juiz vai atuar também como o emissor de novo discurso normativo – a 

sua decisão – será objeto de análise no próximo tópico. 
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1.3. O juiz enquanto polo emissor na situação comunicativa inerente à 

decisão judicial. O signo linguístico “sentença” e seu caráter de norma 

individual. 

 

No momento em que o juiz considere que determinado processo 

judicial se encontra suficientemente instruído, são-lhe encaminhados os 

respectivos autos – “conclusos”, no jargão judiciário – para a prolação de 

sentença, vale dizer, para que o magistrado, analisando as questões de direito, 

tendo em vista as disposições do ordenamento jurídico, e de fato, tendo em 

conta, principalmente as provas juntadas aos autos, pode o juiz formular sua 

conclusão, na hipótese, a decisão com a qual ele “dirá o direito” aplicável, com 

o intuito de solucionar determinada demanda. 

Essa decisão, como já observado, tem força de lei entre as partes, uma 

lei individualizada e concretizada, portanto não mais geral e abstrata, porém 

desta derivada (de cujo discurso o juiz foi destinatário). 

Ora, ao prolatar tal decisão – o decisum, que integra a sentença, vindo 

usualmente após os respectivos Relatório e Fundamentação – o juiz assume 

plenamente o papel de emissor de novo discurso normativo, endereçado às 

partes litigantes, suas receptoras. 

Sabe-se que, no Relatório da sentença (cf. arts. do CPC), o magistrado 

procede a uma recapitulação (resumida) do pedido da parte autora, da 

resposta da parte ré, das provas por ambas apresentadas, de eventuais 

decisões interlocutórias por ele prolatadas a título de antecipação de tutela, ou 

medida cautelar, assim como de medidas liminares de diversos conteúdos, de 

recursos interpostos das decisões interlocutórias, realização de audiências, e 

demais incidentes processuais porventura ocorridos naquele processo. 

Na Fundamentação – relevante momento da atividade judicante – deve 

o magistrado indicar os textos legais (e constitucionais, a fortiori) por ele 

utilizados para justificar o enquadramento, por ele procedido, dos fatos na 

legislação de regência dos mesmos. 

Recorde-se que a Fundamentação da decisão judicial é condição sine 

qua non para a validade da sentença, no vigente direito brasileiro, cf. art. 93 da 

Constituição da República. 
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É no momento de sua elaboração linguística que fica evidente o papel 

do juiz  de receptor do discurso normativo, com toda a complexidade no item 

anterior mencionada, inclusive a cumulação do papel de simples receptor com 

o de receptor/emissor, pois encarregado de completar o texto normativo falho. 

Recordo que a seleção da norma a sustentar, na qualidade de 

premissa maior, o silogismo judicial, (fundamentando, pois, a decisão) como 

visto, se opera a partir da adequada identificação e qualificação jurídica dos 

fatos, o que adquire expressão linguística através de proposição categórica 

descritiva, que vai funcionar como premissa menor daquele silogismo. 

O confronto de ambas as premissas resulta na conclusão, que vem a 

ser o decisum, ou decisão judicial, i.e., a norma especial e concreta, proferida 

pelo juiz, que ostenta o atributo da obrigatoriedade de lei, especialmente 

aplicável às partes que litigaram naquele processo. 

O juiz, na perspectiva semiológica, é o emissor de tal norma, por ele 

codificada, sendo as partes obrigadas ao seu  cumprimento os seus 

receptores, a quem cabe decodificá-la. 

Claro está que estes poderão também assumir o papel de emissores, 

agora codificadores, se interpuserem algum recurso, questionando o decisum, 

face ao mesmo magistrado, em princípio Embargos de Declaração se o 

decisum for uma sentença (podendo também tratar-se da apreciação de pedido 

de juízo de retratação, especialmente no caso de decisão interlocutória). Ao 

recebê-los, este decodifica a mensagem daqueles jurisdicionados, 

reassumindo um papel de receptor da nova mensagem, situação que 

novamente se inverterá através da decisão judicial dos Embargos. 

Em suma, na função judicante o juiz, ora assume o papel de simples 

destinatário do discurso normativo, ora de partícipe da emissão do mesmo, a 

integrar o seu teor ou conteúdo, ora assume o papel de emissor do novo 

discurso jurídico que concretiza, na vida, o conteúdo abstrato e genérico da 

mensagem da lei. 

É nesta última situação que o magistrado profere a decisão judicial, de 

caráter normativo – que é o objeto central deste estudo. 

O procedimento da formulação do raciocínio que leva à decisão 

judicial, foi aqui esquematizado a fim de destacar as várias semioses e papéis 
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desempenhados pelo magistrado, na situação comunicativa normativa inerente 

a tal formulação. 

Não será demasiado lembrar, no que concerne à eficácia tipicamente 

normativa, da decisão judicial, que esta subordinará as condutas das partes, 

para o seu devido cumprimento, basicamente, das seguintes maneiras: ou ela 

terá uma normatividade provisória, o que ocorrerá dentro do lapso de tempo 

em que prevista, legalmente, a interposição de recurso, o qual, se interposto, 

poderá até ser recebido com efeito suspensivo (o que significa que aquela 

normatividade terá sua eficácia interrompida); ou, ainda na hipótese da 

interposição de recurso ou recursos, recebidos sem efeito suspensivo, hipótese 

em que a decisão judicial poderá ser objeto de execução provisória, 

especialmente, aliás, no âmbito cível, uma vez que o Superior Tribunal Federal 

pontificou, na esfera criminal, que a tramitação de recurso suspende a 

executividade da pena; ou, finalmente, poderá a decisão judicial tornar-se 

definitiva, transitando em julgado, podendo ser de uma vez por todas 

executada, nas hipóteses, seja da não interposição de qualquer recurso, dentro 

dos prazos legalmente previstos para tanto, seja da manutenção do seu teor, 

após a tramitação dos recursos eventualmente contra a mesma interpostos 

(inclusive ex lege). 

Tendo em vista o valor segurança jurídica, que é também princípio 

positivado na nossa Constituição, e deve funcionar como uma espécie de 

garantidor da democracia, especialmente em sociedades desiguais como a 

nossa, não é desprezível que a decisão judicial, que é derivada de premissa 

maior prevista na legislação positiva, deva ser com esta compatível. 

Impende, ainda, assinalar que, no dia-a-dia da atividade judicante, os 

esquemas expostos acima servem de arcabouço para situações que podem se 

mostrar extremamente complexas, em que o confronto dos direitos alegados 

pelas partes constitui árduo desafio ao juiz, para o encontro da norma ou das 

normas que melhor fundamentem a decisão que ele pretende seja a mais 

correta, a mais justa. 

Na análise dos atributos de correção e justeza que, estou supondo, 

sejam pretendidos pelo magistrado que profere uma decisão judicial, serão 

examinadas, a seguir, questões que julgo relevantes, atinentes à racionalidade 

e ao senso de justiça na interpretação e aplicação do direito, especialmente na 
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prolação de sentenças e acórdãos, ou seja, das decisões judiciais terminativas 

de um processo na instância em que ele tramita. 
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CAPÍTULO 2 

 

O CONCEITO DE RACIONALIDADE NO DIREITO 

 

2.1 Evolução histórica dos conceitos “razão” e “racionalidade”. 2.2 O 

conceito racionalidade jurídica em Max Weber. 2.3 A visão de 

racionalidade jurídica na doutrina contemporânea. 

 

 

2.1. Evolução dos conceitos “razão” e “racionalidade”. 

 

Para lidar com o tema central deste trabalho – sintetizado no seu título 

– considero necessário examinar o significado da palavra racionalidade. 

Para melhor esclarecê-la, será abordada, de maneira sucinta a 

evolução histórica da ideia de racionalidade (no Ocidente, o que diz respeito à 

nossa cultura brasileira), inclusive as especiais conotações detectadas na 

designação da racionalidade no direito. 

Neste ponto, julguei relevante analisar o uso da expressão 

“racionalidade”, com relação ao direito, no trabalho portentoso de Max Weber, 

tendo em vista, sobretudo, a sua influência na teoria jurídica ocidental. 

Finalmente, fechando o capítulo, será apresentada uma síntese do 

conceito de racionalidade jurídica na contemporânea Teoria do Direito. Para tal 

desiderato, apoiei-me em recente ensaio do jurista espanhol Alfonso García 

Figueroa, apresentado na Coletânea intitulada Argumentação e Estado 

Constitucional, publicada em 2012. 15   

O estudo da evolução da ideia de racionalidade requer menção – ainda 

que breve – às principais ideias de Aristóteles relacionadas ao tema. 

Nascido em 384 a.C., no norte da Grécia (Estagira), desde cedo foi 

iniciado em estudos científicos, na corte da Macedônia, onde seu pai era 

médico e conselheiro do rei. 

Aos 17 anos, mudou-se para Atenas, onde ingressou como estudante 

na Academia de Platão, a quem acompanhou por 20 anos. 

                                                             
15 

in Argumentação e Estado Constitucional, MOREIRA, Eduardo Ribeiro (org.). S. Paulo: Ícone, 2012.  
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Mais tarde, Aristóteles fundou em Atenas seu próprio centro de 

estudos, o Liceu. 

Aristóteles é o primeiro pensador grego a fazer um resumo, ou 

inventário, das ideias filosóficas dos sábios que o haviam antecedido. Assim, 

ele vem a ser o primeiro historiador da filosofia, a qual ele define como a 

ciência do ser enquanto ser. 

Aristóteles, filósofo realista, foi um espírito universal. Com ele, o 

pensamento grego atingiu o seu apogeu.  

Depois dele, nos seis séculos seguintes, surgem no mundo helênico 

apenas algumas escolas filosóficas (dentre as quais destacam-se a dos 

estoicos, dos cínicos, dos epicuristas), mas ninguém com a estatura intelectual 

de Aristóteles e Platão, cuja obra continuou a ser estudada.  

Dentre a rica e variada gama de suas ideias filosóficas, apenas 

menciono (por pertinente) sua concepção de que os seres materiais são 

concretos e particulares, sendo as ideias abstratas e gerais. 

Os nossos sentidos apreendem os diferentes aspectos exteriores dos 

seres, que Aristóteles designa como acidentais. Mas a Inteligência abstrai as 

diferenças, percebidas nos elementos sensíveis dos seres, conservando de 

cada ser o que ele tem de essencial, ou seja, a sua ideia – a qual é sempre 

geral e abstrata. 

Na Idade Média, prevaleceu, grosso modo, a herança filosófica 

aristotélica, retomada e “cristianizada”, digamos assim, por Santo Tomás de 

Aquino e, a meu ver, ainda exerce profunda influência no nosso pensamento 

ocidental. 

Dentre os inúmeros campos do saber proficuamente visitados pelo 

pensamento aristotélico, cito a Lógica, a título de ilustração. 

Lógica é ciência que o próprio Aristóteles organizou, objetivando 

descobrir as leis do pensamento correto – certamente inspirado pelos 

alentados estudos que efetuou das ideias dos pensadores helenos que o 

antecederam.  

Valendo-se das regras lógicas que elaborou, buscou Aristóteles refutar 

a ideia dos sofistas de que tudo pode ser provado, mediante uma 

argumentação convincente, não importa quão absurda seja tal conclusão. 
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O conceito lógica, como se sabe, deriva do grego logos, que significa 

“razão”, termo polissêmico, a apresentar muitas conotações (e, por 

conseguinte, variável extensão). Entre estas, impende lembrar que “razão”, em 

Filosofia, significa  a faculdade tipicamente humana da linguagem e do 

pensamento, voltada para a apreensão cognitiva da realidade. 

Assim, em uma aproximação inicial, podemos dizer que lógica é o 

estudo da razão e, por extensão, do raciocínio e seus elementos. 

Ora, é evidente a íntima relação conceitual entre as palavras “razão” e 

“racionalidade”, esta última tema principal deste tópico do trabalho – o que nos 

remete à conexão das ideias de lógica e racionalidade. 

Em termos da lógica clássica, aristotélica, lógica é a ciência da 

consequência e da verdade do raciocínio – sendo “ciência” o conhecimento 

provado e objetivo, nessa concepção, em poucas palavras. 

Dessa duplicidade, decorre a divisão da lógica clássica em duas 

partes: lógica formal, que se ocupa da consequência, ou consistência, em vista 

das formas do raciocínio, e estuda seus tipos básicos; e lógica material, que 

cuida da veracidade dos conteúdos, ou matéria do raciocínio. 

Nas palavras de Lourival Villanova, a lógica “tout court”, isto é, sem 

qualquer adjetivação, significa lógica formal. Da mesma forma, as regras do 

pensamento correto, especialmente aquelas aplicáveis à lógica dedutiva, 

pertencem ao âmbito da lógica formal. Nem por isso, porém, podemos nos 

esquecer que a lógica material também faz parte do conceito lógica clássica. 

Recorde-se que o termo “racionalidade” significa, em resumo – no 

sentido aqui utilizado – “qualidade do que é racional” ou “em conformidade com 

a razão”; ainda, “plausibilidade lógica” e “faculdade de raciocinar”. 

“Racional” (conceito que se afigura mais polissêmico), por sua vez, 

quer dizer, em primeiro lugar, relativo à “razão” ou “que procede da razão”; 

ainda, significa aquilo que tem por objeto a razão, sua forma e seus 

procedimentos (na filosofia), bem como aceitável pela razão, e razoável; 

ademais, “racional” conota a qualidade do que é coerente, que demonstra bom 

senso ou juízo ponderado, que é inteligente e sensato (além, naturalmente, dos 

significados matemáticos derivados da palavra razão). 16   

                                                             
16 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Por outro lado, o conceito “razão” nos evoca “racionalismo”. 

Este termo – racionalismo – nos evoca o ambiente intelectual europeu 

do século XVII, após as profundas transformações do século anterior. Os 

eruditos redescobrem o pensamento helênico e constituem uma nova 

sabedoria – que foi genericamente denominada Renascimento – que se 

espalha pelos diversos rincões e nações da Europa (estendendo-se, mais 

tarde, aos Estados Unidos da América). 

Esse novo saber, ao longo do tempo, acaba por influenciar 

profundamente as instituições e o pensamento jurídicos além dos modelos 

políticos do Ocidente. Resumindo muito, verifica-se que já no final do século 

XVI e ao longo do século XVII, são empreendidos esforços, especialmente na 

investigação científica, no intuito da descoberta de verdades permanentes, 

objetivas. 

Duas grandes vertentes metodológicas, nesse clima, no século XVII, se 

apresentam: de um lado, o empirismo proposto por FRANCIS BACON, em que 

valorizado o raciocínio indutivo nas descobertas científicas; de outro lado, o 

racionalismo moderno, fundado por RENÉ DESCARTES, busca na razão as 

fontes para o estabelecimento das certezas científicas. 17 

No século seguinte, na França, pode-se dizer que o conhecimento da 

razão analítica cartesiana, é importante fator de questionamento do poder 

político e social. 

O Iluminismo, com o correlato desenvolvimento do fenômeno do 

Enciclopedismo, assim como do humanismo - numa perspectiva muito 

simplificadora – influenciou a criação e disseminação dos ideais que inspiraram 

a Revolução Francesa, sintetizado nas três palavras “liberdade”, “igualdade” e 

“fraternidade” – e mais especificados na grandiloquente Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. 

Quase simultaneamente – um pouco antes, de fato em 1776 – as 13 

colônias inglesas da América do Norte, que passaram a constituir uma 

Federação política livre, promulgaram a até hoje vigente Constituição Norte-

Americana. 

                                                             
17 

Ainda, no racionalismo do século XVII merece atenção especial a obra de BARUCH SPINOZA, na Holanda. 
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No século XIX, em que floresce o positivismo na França, sintetizado no 

trabalho de AUGUSTE COMTE, são elaboradas as primeiras codificações no 

direito continental europeu. 

 

O culto pela forma jurídica, consolidada na codificação e positivação 

das leis, nesse contexto histórico, tinha inspiração no valor “liberdade”, 

associado à ideia nascente e já vigorosa de “segurança jurídica”. A lógica e a 

racionalidade são convocadas a presidir a interpretação e a aplicação do 

direito. 

Ao mesmo tempo, nasce o Constitucionalismo, instituindo e 

destacando a primazia das constituições nacionais, nos respectivos 

ordenamentos. 

Todavia, não se pode olvidar que, na mesma ocasião, surgem ideias 

do direito enquanto fenômeno essencialmente sociológico, segundo o qual as 

normas originam-se dos efetivos e costumeiros comportamentos humanos, em 

suas relações mútuas sem a “sacralidade” formal do positivismo jurídico, nesse 

contexto, questionado. 

Mas, predominou, nessa fase da Modernidade – do século XIX até 

meados do século XX – o prestígio da positivação do direito, juntamente com o 

constitucionalismo. 

A perspectiva do positivismo jurídico formalista, em nosso país, 

entendo que é preponderante junto aos operadores do direito, predominando, 

ademais, no ensino do direito, mesmo em nossos dias, o que pode oferecer o 

risco de distanciamento da formação acadêmica da realidade sócio-política. 

Mas, sem dúvida, não será demasiado reiterar que o 

constitucionalismo, inclusive através da experiência político-jurídica das 

constituições rígidas, é apanágio do Estado democrático de Direito em nossos 

dias, neste e na maioria esmagadora dos países. 
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2.2. O conceito racionalidade jurídica em Max Weber. 

 

Tendo em vista a profundidade da abordagem de Weber sobre o 

fenômeno jurídico, assim como do contexto sócio econômico e político onde os 

sujeitos jurídicos interagem e, ainda, a marcante influência do pensamento 

weberiano sobre os pensadores – inclusive jus filósofos e sociólogos – que o 

sucederam, considerei relevante examinar o conceito de racionalidade jurídica 

que emerge de tal pensamento. 

Para tanto, optei por analisar o emprego dos termos “racional” e 

“racionalidade” (e seus antônimos), por Weber, em Economia e Sociedade 18, 

como atributos do direito e, em certa medida, da organização estatal. 

Inicialmente, Weber aborda, no Capítulo III, o tema da racionalidade, 

em conexão íntima com a análise dos tipos de dominação inclusive na 

organização estatal. 

A  dominação (implicando “autoridade”) pode apoiar-se nos mais 

diversos motivos de submissão, inclusive em considerações puramente 

racionais, objetivando atingir determinados fins. 

Frequentemente, em tal contexto (direito e Estado) o termo “racional” 

indica uma instrumentalidade adequada, digamos, para alcançar finalidades, 

objetivos, inclusive aparecendo esse termo associado ao utilitarismo. 

Assinala Weber que um mínimo de vontade de obedecer, o interesse 

na obediência, faz parte de toda relação autêntica de dominação.  

A natureza dos motivos (à obediência de  uma pluralidade de pessoas) 

determina expressivamente o tipo de dominação. 19 

Todas as dominações procuram cultivar a crença da sua legitimidade 

junto aos dominados, como fator de sua própria estabilidade.  

Convém distinguir as classes de dominação segundo suas pretensões 

típicas à legitimidade, uma vez que, dependendo da natureza da legitimidade 

pretendida, diferem: o tipo de obediência, o quadro administrativo destinado a 

garanti-la e o caráter do exercício da dominação. 

 

 

                                                             
18

 WEBER, Max. Economia e Sociedade. Ed. UnB, 1972. 
19

 idem, vol. 1, p. 139. 
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Há três tipos puros de dominação legítima. 

           1. racional 

Essa legitimidade pode ser, primordialmente, de caráter   2. tradicional 

           3. carismático 

 

1. A dominação que Weber chama “racional” fundamenta-se na crença 

da legitimidade das ordens estatuídas, vale dizer, das leis e do direito de 

mando daqueles nomeados em suas funções na forma das leis. Trata-se, pois, 

da  dominação legal. 

Nesse caso – de dominação baseada em estatutos – obedece-se a 

ordens impessoais, objetiva e legalmente estatuídas, dentro do âmbito de 

vigência dessas ordens. 

Este é o tipo que diz respeito mais diretamente à presente 

investigação. Mas, a título de ilustração da riqueza da concepção weberiana 

sobre esse tema, seguem-se breves palavras sobre os demais tipos de 

dominação. 

2. Tradicional, baseia-se na crença cotidiana da santidade das 

tradições vigentes desde sempre, e na legitimidade daqueles que, conforme as 

mesmas tradições, representam a autoridade. 

Aqui, se obedece à pessoa do senhor nomeada pela tradição e a esta 

vinculada, em razão da devoção aos hábitos costumeiros. 

3. Dominação carismática. Baseia-se na veneração extra cotidiana da 

santidade, do poder heroico ou do caráter exemplar de uma pessoa, assim 

como das ordens por esta reveladas ou criadas. 

Neste caso, se obedece ao líder carismaticamente qualificado como tal, 

em razão da confiança pessoal que ele desperta, em relação a heroísmo ou 

exemplaridade, no âmbito da crença e força desse carisma. 20 

A dominação legal, exercida mediante um quadro administrativo 

burocrático, constitui forma de administrar especificamente moderna, e baseia-

se nas seguintes ideias (entrelaçadas): 

Todo direito – quer seja estabelecido por pacto, quer por imposição – 

pode ser estatuído de modo racional, com a pretensão de ser respeitado. A 

                                                             
20

 ibidem,  p. 141. 
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racionalidade, aqui, refere-se a fins ou a valores (ou a ambas as coisas), 

vislumbrando-se, desde logo, a conexão, no pensamento de Weber, de 

racionalidade com fins e valores. 

 

“Todo direito é, um cosmos de regras abstratas, normalmente estatuídas 
com determinadas intenções; que a judicatura é a aplicação dessas regras 
ao caso particular e que a administração é o cuidado racional de 
interesses, [...] dentro dos limites das normas jurídicas e segundo 
princípios indicáveis de forma geral, [...] os quais encontram aprovação ou 

pelo menos não são desaprovados nas ordens da associação [...] 
21”; 

 

 

Portanto, o senhor legal – o “superior” – enquanto manda, obedece, ao 

mesmo tempo,  à ordem impessoal pela qual orienta suas disposições; 

Em consequência, a obediência dos membros da associação não se 

procede à pessoa do senhor, mas sim às referidas ordens impessoais, estando 

obrigadas, portanto, apenas  à obediência dentro da competência objetiva, 

racionalmente limitada, atribuída por essas ordens ao superior legal. 

Em consonância, Weber considera como as categorias fundamentais 

da dominação racional: 

 

1. O exercício contínuo de funções oficiais, vinculado a determinado 

regramento, nos termos de 

 

2. Determinada competência, ou seja: 

a) um  âmbito  objetivamente  delimitado,  ou  virtude  da   

    distribuição  de serviços (obrigatórios); 

b) com atribuição de poderes de mando e 

c) limitação fixa dos meios coercitivos (eventualmente  

    admissíveis) e das condições de sua aplicação. 

A chamada “autoridade” institucional corresponde ao exercício de 

poder organizado na forma acima descrita. 22 

                                                             
21

 ibidem,  p. 142. 
22

 ibidem,  p. 142. 
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Aliás, nesse sentido, Weber também aponta a existência da 

“autoridade institucional” em grandes empresas privadas, no Estado, na Igreja, 

nos exércitos. 23 

Os “funcionários” constituem o quadro administrativo típico das 

associações racionais (qualquer que seja seu tipo, inclusive as econômicas, 

especialmente as capitalistas). 

 

3. O princípio da hierarquia oficial, i.e., instâncias fixas de controle e 

supervisão de cada autoridade institucional. 

 

4. Na aplicação das regras de procedimento, as quais podem ser  ou 

regras técnicas ou normas, faz-se necessária uma  adequada “qualificação 

profissional” desse quadro de funcionários, para se atingir uma racionalidade 

plena. 

 

5. Em tal contexto de racionalidade, aplica-se o princípio da 

separação absoluta entre o quadro administrativo e os meios de administração 

e produção; entre o patrimônio da instituição e o privado, entre o local das 

atividades profissionais – o escritório (buro) – e a residência dos funcionários. 

 

6. Não há qualquer apropriação do cargo por seu detentor. Portanto, 

quando há um direito ao cargo, como no caso dos juízes, isto serve para 

garantir a independência do seu trabalho, assim apenas vinculado a 

determinadas normas. 

 

7. Ainda, considera Weber, aí aplicar-se o princípio da 

documentação dos processos administrativos: decisões, ordenações finais, 

tudo enfim, estão fixadas por escrito. 24 

Hoje, entendo que este modelo está em transformação, em vista da 

informatização do processo – mas, mesmo sob outra forma, por enquanto 

permanece a “redução a termo”, no vernáculo. 

                                                             
23

 ibidem,  p. 143. 
24

 Hoje, entendo que este modelo está em transformação, em vista da informatização do processo – mas, mesmo sob 

outra forma, por enquanto permanece a necessidade de “redução a termo”, no vernáculo.  
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8. Podendo a dominação legal assumir formas muito diversas, 

Weber informa – melhor dizendo, adverte – que ele aborda e analisa um “tipo-

ideal” da estrutura de dominação, por ele designada como “burocrática”. 

O tipo mais puro da dominação legal – portanto, racional – é aquele 

exercido por um quadro administrativo burocrático. 

Nele, os funcionários são, pessoalmente livres,  só obedecendo às 

obrigações objetivas de seu cargo, de acordo com suas competências 

funcionais institucionalmente fixadas. 25 

São selecionados conforme sua qualificação profissional e, no caso 

mais racional, será esta comprovada mediante provas e certificada por 

diplomas; seu cargo é exercido como profissão única ou principal, mas 

trabalham com “separação absoluta dos meios administrativos” e sem 

apropriação do cargo; finalmente, ainda, esses funcionários trabalham sob um 

sistema rigoroso de disciplina e controle do serviço. 

O desenvolvimento da administração burocrática constitui a “célula 

germinativa do moderno Estado ocidental.” 26 

“Administração burocrática significa: dominação em virtude de 

conhecimento; este é seu caráter fundamental especificamente racional.” 27 

Finalmente, segundo Weber o espírito “normal” 28 da burocracia 

racional, em linhas gerais, é o seguinte:  

1. formalismo, reclamado por todos os interessados na proteção de 

oportunidades pessoais de vida; em aparente contradição a isso, temos 

2. a tendência dos funcionários a uma administração materialmente 

utilitarista de suas tarefas administrativas, a serviço dos dominados. Essa 

tendência à racionalidade material encontra apoio nos dominados que não 

pertencem à camada dos interessados na proteção mencionada acima em 1. 

(em relação a oportunidades). 

Importante, a meu ver, esse “casamento” entre formalismo e 

materialidade utilitarista no direito, com propriedade apontado por Weber. 

                                                             
25

 ibidem,  p. 144. 
26

 ibidem,  p. 146. 

27 ibidem  p. 147. 

28 Esse “normal” relaciona-se, a meu ver, à crença básica do pensamento weberiano no não determinismo da História, 

daí a variedade de possibilidades de formas das instituições sociais. 
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A problemática daí derivada faz parte da teoria da “democracia”. 

Em suma, nessa perspectiva a racionalidade, no direito, vincula-se  à 

positivação da legislação, à crença, de modo geral, na sua legitimidade (e 

obrigatoriedade) e na valorização – como visto acima – simultaneamente da 

formalidade e da utilidade material do direito, aplicados entende-se, através de 

uma administração burocrática. Note-se, finalmente, que Weber ao referir-se à 

aplicação burocrática do direito, estende esse termo às jurisdições dos 

magistrados e administradores públicos. 

 

No Capítulo VII de Economia e Sociedade – intitulado Sociologia do 

Direito, – Weber cuida minuciosamente do processo histórico de racionalização 

do direito ocidental, tanto sob o ponto de vista formal quanto material, inclusive 

abordando a influência dos tipos de dominação política sobre as qualidades 

formais do direito. 29  

Das conclusões alcançadas pelo autor, no âmbito do conceito 

racionalidade no direito, impende resgatar os tópicos a seguir. 

No tocante ao formalismo jurídico, vemos, em Weber, digamos, duas 

tendências ao longo da história: De um lado, no direito e processo antigos, é 

notório o apego a um ultra formalismo de todo irracional, dependente de 

palavras e fórmulas mágicas, a serem repetidas fielmente, sem o que o direito 

não se tornaria operativo dos efeitos pretendidos 30. De outro lado, e de acordo 

com o sentido atribuído pelo uso mais contemporâneo das palavras “racional” e 

“racionalidade”, estas aparecem e são empregadas como atributos ou 

qualidades do aparato do moderno formalismo jurídico, tido como “uma 

máquina tecnicamente racional”. 

Nesse sentido, as ideias de “direito racional”, “prática jurídica racional” 

aparecem associadas intimamente a um direito sistematizado e unívoco – 

positivado, codificado – direcionado a fins, excludente da vinculação à tradição, 

assim como ao arbítrio, podendo os direitos subjetivos apenas derivar de 

normas objetivas. 

                                                             
29

 vol. II, pp. 101 ss. 
30

 ibidem, p. 10. 
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Tal tipo de direito era reivindicado pela burguesia alemã – bem como 

de outros países – no século XIX, assim como o fora pelos puritanos ingleses e 

os plebeus romanos. 31 

Por outro lado, Weber recorda-nos que o direito canônico do 

cristianismo ocupou especial posição na evolução das instituições europeias, 

salientando o caráter racional desse direito devido a diferentes circunstâncias, 

dentre as quais releva citar: na relação com os poderes profanos a que a Igreja 

se via obrigada, ela utilizou a ajuda das concepções estoicas do Direito Natural, 

que importava em uma construção teórica racional; na própria administração da 

Igreja, permaneceram vivas as tradições racionais do Direito Romano; no início 

da Idade Média, a Igreja ocidental utilizou componentes formais do direito 

germânico; na própria Idade Média, o ensino do direito nas nascentes 

universidades ocidentais contribuiu para a formação racional da teoria jurídica, 

além  de separar claramente os estudos de direito profano daqueles de 

teologia, evitando criações mistas, sob o ponto de vista metodológico na teoria 

jurídica. 32 

Na área da prática processual, Weber considerou que a tendência da 

justiça teocrática de conhecer a verdade material, além da formal – em 

oposição ao mero formalismo do processo profano – levou ao 

desenvolvimento, muito cedo, em tal processo, de uma metodologia racional 

especificamente material. 

Afinal, permaneceu o direito canônico limitado à sua esfera primitiva, 

totalmente estável, mas sem influência sobre a vida econômica da sociedade. 

 

Estatutos principescos patrimoniais e as codificações. 

 

Os interesses na racionalidade crescente – aqui, significando domínio 

crescente da igualdade jurídica formal e das normas objetivas formais – 

“andavam de mãos dadas com os interesses de poder dos príncipes diante dos 

privilegiados”. 33 
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Na realidade, a burguesia aspira a ter um direito que garanta o caráter 

obrigatório dos contratos e que, em razão de todas aquelas qualidades, 

funcione de modo calculável. 

 

“A aliança entre interesses principescos e interesses de 

camadas burguesas foi, portanto, uma das forças motrizes 

mais importantes da racionalização formal do direito”. 

 

 

Em suma, a interferência do imperium, sobretudo principesco, na vida 

jurídica, mostrou sempre uma tendência à uniformização e sistematização do 

direito: isto é, à “codificação”. 

 “O príncipe quer ‘ordem’. E quer ‘unidade’ e homogeneidade de seu 

reino”. 

Os funcionários, nesse contexto (a serviço do príncipe,  do reino, em 

sua administração), em geral, aspiram à “clareza” do direito, ao mesmo tempo 

que as camadas burguesas aspiram à “segurança” de sua aplicação. 

Também outras camadas, politicamente dominadas, podiam ter 

interesse na fixação inequívoca do direito. 34 

As codificações principescas da Época Moderna surgem em grande 

número ao despontar do Estado burocrático (de funcionários). 35 

O surgimento de situações de fato inteiramente novas induz à tarefa de 

“construir” juridicamente, sem contradições, a situação dos fatos. 

Nasce, assim, aquela concepção – quando Weber escreveu, 

dominante – do direito como um complexo de “normas” a serem “aplicadas”, 

sem contradições lógicas internas e sem lacunas. 

As consequências da construção jurídica puramente lógica mostram-se 

frequentemente irracionais e disparatadas em relação às expectativas da 

burguesia. “Nisso tem origem o chamado caráter ‘alheio à vida’ do direito 

puramente lógico”.  

No meu entender, estaria aí um germe da ideia posteriormente 

elaborada de “razoabilidade” no direito. 36 
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A partir do século XVIII, na época do “despotismo esclarecido” 

plenamente desenvolvido, foi superado conscientemente esse caráter lógico 

formal especificamente exagerado, do direito comum, que fora obra dos 

honoratiores jurídicos acadêmicos. 37 

“Da própria codificação esperava-se que fosse ‘exaustiva’ e acreditava-

se que pudesse sê-lo”.  

As consequências disso aparecem nas qualidades formais do direito 

criado. 38 

O Code Civil (Código de Napoleão), produto da legislação racional, 

veio a ser o terceiro grande direito mundial, ao lado do direito anglo-saxão 

(produto da prática jurídica), e do direito romano (produto do ensino jurídico 

teórico literário), em razão de certas qualidades formais que implicam (e, em 

parte, parecem implicar) “uma transparência extraordinária e 

compreensibilidade precisa das disposições”. 39 

Portanto, vemos aqui a ideia de legislação racional como aquela 

dotada de qualidades formais que conferem clareza às suas disposições. 

Por outro lado, no Direito Natural da modernidade, os critérios materiais 

daquilo que é legítimo são a “razão” e a “natureza”. 

Os “direitos de liberdade” são o componente substancial desse tipo de 

Direito Natural: em especial, a liberdade de contrato. 

A liberdade contratual tem limites formais, pois não devem ser 

atingidos (agredidos) certos “direitos de liberdade eternos e imprescritíveis”. 

Ex.: não é possível alguém submeter-se à escravidão. 40 

Tanto as codificações revolucionárias, quanto as do Estado Moderno 

racionalista pré-revolucionárias, foram influenciadas por dogmas do direito 

natural; elas deduziam da “razoabilidade” destes, em última instância. a 

legitimidade específica de grande parte do direito criado por eles (dogmas). 41 

As qualidades formais do Direito Moderno 

Ao abordar as particularidades formais do direito ocidental moderno 

derivadas de criações do direito racionais e sistemáticas – Weber assinala que 
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o desenvolvimento jurídico (à sua época) mais recente particularizou, cada vez 

mais, os tipos de direito positivo, o que  entendeu apontar para o 

enfraquecimento do formalismo. 42 

Vários tribunais e procedimentos particulares vieram corresponder aos 

direitos particulares então segmentados. 

Weber detectou que essa particularização do direito resultou, entre 

outras causas, do desejo, pelos interessados (sobretudo empreendedores no 

comércio e na indústria, aptos a fazer pressão no sentido da satisfação dos 

seus interesses) de evitar as formalidades dos procedimentos jurídicos usuais, 

objetivando uma justiça mais rápida e adequada ao caso concreto. 

Em outras palavras, Weber observou que tudo isso significa uma 

debilitação do formalismo jurídico, em favor de interesses materiais. 43  

Finalmente, abordando as etapas teóricas de desenvolvimento do 

direito, Weber as denomina “etapas de racionalização” relacionando, pelo uso, 

o sentido dessa expressão ao desenvolvimento de uma teorização, além de 

suas realidades históricas, vale dizer, fáticas. 

Weber também se refere à “irracionalidade dos fatos”, a meu ver, com 

muita propriedade, no tocante à subsunção. 44 

Em contraste com certo “irracionalismo valorativo”, verifica-se a 

tentativa de restabelecimento de um padrão valorativo objetivo.45 

Weber menciona a tentativa teórica (de jus positivistas) de obter 

padrões objetivos mediante deduções a partir da ‘essência’ do direito. (Através 

de um caminho apriorístico de orientação neokantiana, fala-se em  “direito 

correto”, como ordem de uma “sociedade de homens que exercem livremente 

sua vontade”). 

Aqui, Weber assimila a expressão “padrão valorativo objetivo” a 

racionalidade, em oposição ao que ele chama de irracionalismo valorativo, 

relacionado ao subjetivismo. 
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Isso, tanto como padrão legislativo, para a criação racional do direito – 

para o legislador racional – quanto como fonte da sua aplicação no dia-a-dia, 

quando a lei indica ao juiz que recorra a critérios aparentemente não-formais. 

No entanto, trata-se de uma promessa sem cumprimento, na prática, 

observa o autor. 

Diz, ainda, Weber que, na concepção norte-americana, a sentença, em 

geral, é uma criação pessoal do juiz concreto, cujo nome costuma-se 

mencionar. Aí, o grau de racionalidade do direito é muito menor e tem natureza 

distinta daquela do direito continental europeu. 46 

Ou seja, a racionalidade, para Weber, aqui é nitidamente mostrada 

como atributo de Direito codificado, positivado, segundo o modelo continental 

europeu (que, é notório, inspirou nosso ordenamento jurídico).  

Mas, em passagem anterior, ele mencionara que o conceito inglês de 

reasonable envolveu, desde o princípio, também o significado de racional, no 

sentido de “praticamente conveniente” 47 

Vê-se, pois, nesses exemplos, que Weber empregou racional com 

conotações distintas. 

Weber conclui o Capítulo em tela com a observação de que o 

desenvolvimento social moderno acarreta motivos ao enfraquecimento do 

racionalismo jurídico formal, citando como exemplo a instituição do júri popular, 

na justiça penal. Como os jurados representam interesses diversos, quando da 

sua seleção observa-se a luta pela representação de grupos interessados na 

causa. Weber ilustra seu entendimento com o eloquente exemplo (entre 

outros), de como seria difícil convencer um júri masculino, a condenar um 

homem acusado de estupro, sobretudo na hipótese da conduta da vítima 

(mulher), parecer-lhe censurável. 

Weber projeta, para o futuro, um destino inelutável para o direito: com 

sua especialização, o direito positivo aparecerá, cada vez mais, como um 

aparato técnico “desprovido de santidade racional”, vale dizer, modificável a 

cada momento, de acordo com fins racionais.  

Assim, a racionalidade do direito para Weber, parece associada, 

duplamente, a uma espécie de “santidade” que soa como atributo da 
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“imutabilidade formal” e, ao mesmo tempo, a uma instabilidade do direito 

positivo, em função de finalidades racionais da própria legislação. 48  

Em suma, a racionalidade jurídica, é tratada por Weber como atributo 

da legislação e da decisão judicial.  

Tal racionalidade apresenta uma faceta formal, conservadora de 

direitos e garantias, assim como outra faceta, de conteúdo material – que se 

opõe aparentemente ao formalismo – ligada a finalidades específicas, também 

adjetivadas como racionais, capazes até de modificar a elaboração da lei. 
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2.3 A visão de racionalidade jurídica na doutrina contemporânea. 

 

A palavra racionalidade, sem dúvida, tem sido muito utilizada na teoria 

do direito contemporâneo. 

O tema suscita algumas questões relevantes, das quais cumpre 

examinar, à luz da atuação dos aplicadores institucionais do direito – 

especialmente os juízes – em que consiste realmente tal racionalidade em 

nossos dias, se é que ela efetivamente existe. 

Na busca de tornar mais preciso e delimitado o conceito de 

racionalidade no pensamento jurídico atual – que é o que diretamente nos 

interessa – apresento, a seguir, uma síntese do modo que ele vem sendo 

utilizado por alguns dos principais teóricos do direito na atualidade. 

Para tanto, recorro a recente estudo do jurista espanhol Alfonso García 

Figueroa, intitulado “Uma primeira aproximação da Teoria da Argumentação 

Jurídica”. 49 

No item Racionalidade e Direito, do referido artigo, García Figueroa 

esclarece sua presunção teórica de que é possível admitir que haja 

racionalidade no âmbito jurídico, assinalando que tal premissa é fundamental 

para o desenvolvimento de uma teoria da argumentação jurídica, sem a qual 

esta careceria de sentido. 

Essa observação já revela que o autor pretende associar tal 

racionalidade a uma dialética, ou seja, aos aspectos da controvérsia presente 

em relações jurídicas, o que adquire especial relevo quando submetidas à 

deliberação judicial. 50 

 

“No entanto, nem todo o mundo estaria plenamente de acordo 

em considerar que o direto [sic, leia-se “direito”] e as decisões 

jurisdicionais podem ajustar-se à ideia de racionalidade e 

desde logo nem todos aqueles que o aceitam concederiam o 

mesmo alcance à racionalidade no Direito. [...]  

Na realidade, esta resistência a uma análise racional das 

questões jurídicas se enquadra em um problema muito mais 

amplo no qual se tem visto submerso tradicionalmente o 

Direito: o problema do status científico do conhecimento das 
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ciências sociais (também chamadas culturais, hermenêuticas, 

humanas, do espírito ou simplesmente humanidades)”. 

 

Não obstante as controvérsias a respeito da viabilidade de o direito e 

as decisões jurisdicionais se submeterem a uma avaliação quanto à sua 

racionalidade, Figueroa tem a sensação de que “… no estudo da história, ou na 

análise da literatura ou na ciência do direito, se recorre à razão de algum 

modo”. 

Em breve apanhado, ele traça um panorama da filosofia do século XIX, 

sintetizando, ao final, seu entendimento de que as concepções das ciências 

sociais (inclusive o direito) têm oscilado entre dois extremos: entre a tradição 

analítica e a hermenêutica, considerando-as, respectivamente, uma razão em 

sentido forte e uma razão em sentido fraco e, até mesmo, entre racionalismo e 

irracionalismo; em relação ao direito, essa oscilação tem lugar entre 

“formalismo” e “antiformalismo”. 

Por outro lado, observa Figueroa que, atualmente – depois de muitos 

debates – essas posições extremas chegam a se aproximar, pois fala-se de 

uma “hermenêutica analítica”. 51  

Citando Norberto Bobbio, (mediante texto de Enrico Patarro) 52  o autor 

assinala que o termo “razão” evoca um conceito rico e complexo, “[...] que 

adquire certos matizes ao incorporar-se ao mundo do direito [...] ”, no qual pode 

ser percebida em um sentido forte ou em um sentido fraco: racionalidade ou 

razoabilidade, respectivamente. 

A associação entre direito e razão tem sido controversa. De um lado, a 

simples aplicação dedutiva da lei pode gerar iniquidades; de outro lado, o 

direito (posto) garante a convivência social, promovendo e garantindo direitos 

fundamentais, mostrando-se, portanto, benfazejo e, no  dizer de Figueroa (e de 

muitos outros teóricos do direito), constituindo expressão de racionalidade. 

Vemos, aqui, pois, uma relação entre o termo racionalidade e efeitos 

benéficos do direito positivo sobre a sociedade por ele regida. 

O entendimento de Figueroa, de que a racionalidade é premissa 

fundamental para a formulação de uma teoria da argumentação jurídica, 
                                                             
51.
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evidencia, a meu ver, a necessária conexão entre argumentação jurídica e 

racionalidade. 53 

Por outro lado, a história do pensamento jurídico constitui, em parte, a 

história da luta entre as concepções de direito como expressão da vontade 

(aqui, com o sentido de arbítrio e até força) e como expressão da razão. 

Assim, exemplificando, no pensamento jurídico medieval, vemos, de 

um lado, Duns Scot ou Guilherme de Ockham sustentando ser o direito uma 

expressão da vontade de Deus. De outro lado, Santo Tomás de Aquino 

defende que o direito é uma expressão de racionalidade. Nas palavras 

(certeiras, a meu ver) do assim chamado “doutor angélico”, direito 

é  “ordenação da razão dirigida ao bem comum por aquele que tem a seu 

encargo o governo da comunidade”. (grifei). 54 

Posteriormente, com o advento do racionalismo nos séculos XVII e 

XVIII coroado com o Iluminismo, (ou Esclarecimento), que acarretou uma 

secularização de valores e crenças – vemos o surgimento do jusnaturalismo 

racionalista, a partir de Grocio, estendendo-se, pouco tempo depois, a 

Pufendorf e Leibniz. 

Esse tipo de jusnaturalismo atinge seu apogeu na obra de Immanuel 

Kant, em especial no que concerne a sua visão do direito. 

Mas tal hegemonia da razão, com o decorrer do tempo, vê-se afastada. 

No dizer de Perelman, o referido modelo racionalista foi sobrepujado, 

especialmente, pelas novas ideias dos Enciclopedistas Montesquieu e 

Rousseau, havendo este teorizado que o direito nasce de uma vontade geral, 

expressada no que ele designou “contrato social”. Todavia, recorde-se que 

já no século anterior à atuação dos Enciclopedistas (XVII), Thomas Hobbes 

considerara que uma vontade soberana é que determinava o que é o direito.  

Voltando aos nossos dias, citemos A. Garcia Amado, apud Figueroa,  

sobre o tema:  

 

“Quanto à finalidade do método jurídico, parece existir um 

acordo generalizado nas doutrinas modernas, que consiste em 
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eliminar a arbitrariedade da prática jurídica e conseguir o maior 

grau possível de racionalidade da mesma”.  (idem). (grifei). 55 

 

Sintetizando, o papel da racionalidade no pensamento jurídico, de 

acordo com García Figueroa, sobressai, no meu entender, no trabalho de 

aplicação do direito pelo juiz, sendo a preservação contra a arbitrariedade, em 

tal função de aplicação do direito, o objetivo de método jurídico. 56  

As referências desse autor ao direito dizem respeito, é bom deixar 

claro, ao ordenamento jurídico positivo. 

Em suma, “razão jurídica” (que corresponde à razão específica do 

direito) vem a ser o raciocínio específico do direito que se desenvolve 

basicamente, no momento da sua aplicação e da justificação ou argumentação 

das decisões jurídicas. 

Assim sendo, podemos dizer que, na acepção ora examinada, a 

racionalidade jurídica, consiste em aplicar o Direito (positivo) de modo 

justificado, preservando-o da arbitrariedade (do julgador). 

O referido afastamento da arbitrariedade do julgador, nesse contexto, 

é obtido mediante uma adequada fundamentação da sentença, na qual a 

premissa maior do (indefectível) silogismo judiciário é a norma posta, ou 

combinação de tais normas (pelo juiz) pertencentes ao ordenamento jurídico 

positivo. 

Ou seja, a decisão judicial e sua fundamentação devem respeito ao 

direito posto, para que possam se dizer racionais, segundo a referida acepção 

contemporânea, a garantir um julgamento despido de arbitrariedade.   
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CAPÍTULO 3 

 

RACIONALIDADE VERSUS SENSO DE JUSTIÇA NA DECISÃO 

JUDICIAL 

 

3.1. A crise do positivismo jurídico no após guerra. 3.2 Um debate 

contemporâneo: constitucionalismo argumentativo ou principialista e 

constitucionalismo normativo ou garantista.  

 

Um resumo do pensamento de alguns dos principais jusfilósofos que se 

preocuparam com o tema deste estudo faz-se conveniente para a melhor 

compreensão do assunto. 

Como exposto no capítulo anterior, o Século XIX viveu o auge da 

valorização do positivismo em distintas áreas do conhecimento, inclusive do 

positivismo jurídico.  

Sabe-se que, praticamente ao mesmo tempo, o historicismo 

consagrava tendência oposta na teoria jurídica, que não logrou fazer frente – e 

vencer – a tendência positivista,  

Assim, o século XX teve início sob a forte influência do positivismo no 

direito, com sua promessa de garantia da segurança jurídica – sem dúvida, 

assunto dos mais instigantes - tanto entre os teóricos como na prática jurídica. 

Ora, com o surgimento do nazismo na Alemanha da década de 1930, e 

as crueldades praticadas sob o seu pálio, inclusive sem leis penais que 

punissem exatamente as práticas que exterminaram milhões de seres 

humanos, sobretudo judeus, o mundo testemunhou horrorizado a conduta das 

autoridades alemãs durante a 2ª Guerra Mundial, a partir de 1939 e que se 

estendeu até 1945.  

Após o término da Guerra, cresceu a consciência, entre os pensadores 

do direito, das limitações e insuficiência da ideia de direito como um sistema 

fechado de regras positivas obrigatórias e do mero emprego do silogismo na 

solução dos conflitos pelo Poder Judiciário.  
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Vários jus filósofos se dedicam a estudar o problema e enfrentar o 

desafio de superar aquelas limitações de modo compatível com a observância 

dos princípios constitucionais. 

Desenvolvem-se, então, as chamadas “Lógicas do Concreto”, que 

salientam a especificidade da Lógica Jurídica, como instrumento de 

interpretação e aplicação do Direito. Mas, ao mesmo tempo, a supremacia da 

Constituição permanece como parâmetro interpretativo. 

Entre as principais tendências desse pensamento, enumero as teorias 

de Chaïm Perelman e o grupo de Bruxelas (na Bélgica), com a Nova Retórica,  

Theodor Viehweg (na Alemanha), com sua Tópica e Jurisprudência e Luis 

Recaséns-Siches (no México), estudioso da Lógica do Razoável. 

Passarei a breves considerações para ilustrar as doutrinas de Chaïm 

Perelman, Theodor Viehweg e Luis Recaséns-Siches.  

 

Crise do positivismo. Contexto histórico. 

Com o advento do nazismo, tornou-se inviável a tese positivista de que 

“lei é lei” e o juiz deve sempre a ela conformar-se. 

Na própria Alemanha verifica-se importante reação antipositivista.  

Verifica-se uma tomada de consciência dessa situação, entre os 

juristas, esquematicamente, nos seguintes termos: 

- impossível identificar direito simplesmente com a lei – há princípios 

que se impõem a todos, mesmo que não positivados – sendo o direito 

expressão da lei, mas também dos valores que ele deve promover; 

- uma revalorização do direito natural; 

- o Poder Judiciário é ligado ao Estado - permanece a ideia de 

segurança jurídica – o que é justo difere do que parece justo a um indivíduo 

(juiz); 

- nos litígios, confrontam-se teses diametralmente opostas. A escolha 

de uma delas (porque mais conforme ao direito) pressupõe a existência de uma 

ordem jurídica; 

- para que uma solução se imponha – gerando a paz jurídica – é 

preciso que seja aceitável socialmente: deve ser motivada de modo coerente e 

convincente. 
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a) No direito civil  

Inicialmente, o direito positivo oferece solução, mediante uso do 

raciocínio indutivo – amplificador e analógico. Invocam-se princípios 

gerais do direito privado nacional, em nome do bom senso. Ex.: 

casos de direitos de vizinhança na França e na Bélgica, não 

expressamente previstos em lei. 

b) No direito penal 

Tribunal de Nüremberg - não havia disposições penais  expressas 

para punir dirigentes da Alemanha de Hitler.  

Mas, havia a preocupação em não ferir o nullum crimen sine lege. 

Lembrando que Aristóteles já falava em princípios não escritos, que 

se supõem reconhecidos em toda parte, invocam-se princípios  

gerais “comuns a todos os povos civilizados”, atribuindo-lhes eficácia 

normativa nas omissões da lei. Dentre estes, destaca-se: o respeito 

à dignidade da pessoa humana, princípio geral (com força de lei), 

reconhecido pelas nações civilizadas. 

O juiz declara os princípios gerais, constata sua existência. 

c) Em situações que a lei não podia prever (força maior, por exemplo), 

faz-se necessário solucionar os conflitos afastando-se o menos 

possível das prescrições legais. (Seu sentido é dependente do 

contexto político e social, subordinam-se a finalidades, em função 

das quais devem ser interpretados). Introduz-se a ideia de lacuna na 

legislação, que dispõe sobre situações normais e não “de força 

maior”. 

 

Estudos semelhantes sobre tal problemática foram desenvolvidos em 

vários países, dentre os quais cumpre citar: 

Alemanha – com Theodor Viehweg e Josef Esser  

Bélgica – com Chaïm Perelman 

México – Recaséns-Siches 

Brasil  – com Miguel Reale e sua Teoria Tridimensional do Direito. 

 

Características comuns ao pensamento desses juristas: 
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Em sua reação ao positivismo jurídico, elaboram uma análise 

cuidadosa do raciocínio judiciário. Não se fundamentam em uma ideologia 

prévia, em uma teoria qualquer de Direito Natural (Esser, 1970), mas esses 

autores enxergam na magistratura a intenção consciente de encontrar solução 

justa, adequada ao problema, cuja fundamentação demonstre o caráter 

“sensato” da decisão, inserindo-a no sistema jurídico em vigor. Nessa 

perspectiva, os juízos de valor do magistrado não são considerações 

extrajurídicas. 

Há, no raciocínio jurídico (judicial), a elaboração de uma dialética que 

busca a manutenção da coerência do sistema e, ao mesmo tempo, sua 

flexibilização. 

Especificidade desse pensamento dialético: A aplicação simples da lei 

ao caso só prevalecerá se a solução apontada afigurar-se como aceitável. O 

sistema não é fechado, (Perelman trata o fenômeno jurídico como “Sistema”) 

mas interage com o contexto cultural, sofre constantemente seu influxo.  

A passagem da regra geral (lei) para o caso concreto não é simples 

dedução, mas adaptação constante de normas a valores em conflito, nas 

controvérsias submetidas ao judiciário. 

Para tanto, deverá o julgador socorrer-se dos princípios gerais do 

direito. Na ausência de texto legal escrito, eles assumem papel de preceitos 

obrigatórios. Mas devem ser declarados por uma instância judiciária, que lhes 

determine o alcance e limites. 

Também o uso da Tópica jurídica, pelo juiz, é considerado instrumento 

adequado a manter a coerência do sistema. 

 

Chaïm Perelman e a Nova Retórica 57 

  

Questionamento da concepção de direito como sistema (fechado) de 

normas e as novas construções jurisprudenciais. 

Perelman dedicou-se com afinco ao estudo das decisões judiciais, em 

especial, no que concerne ao tipo de raciocínio desenvolvido pelas partes em 

conflito. 

                                                             
57 in Lógica Jurídica, trad., São Paulo, Martins Fontes, 1998  
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Em breves palavras, percebeu a importância da argumentação 

correlata ao confronto de opiniões, com ênfase no papel da retórica nesse 

processo. 

Elaborou uma rica teoria, baseado em cuidadosa pesquisa dos dados 

da realidade judiciária, da qual serão mencionados os seguintes pontos: 

- A descoberta de que teses diametralmente opostas confrontam-se em 

debate nos litígios. Portanto, a escolha de uma delas porque mais conforme ao 

direito pressupõe a existência de uma ordem jurídica. 

- Para que uma solução judicial se imponha – seja aceitável 

socialmente – deve ser motivada de modo coerente e convincente, de modo a 

viabilizar a paz social. 

- A construção jurisprudencial (mais a doutrinária), explicitam os 

argumentos jurídicos aceitáveis.  

Tal argumentação aceitável pressupõe a fundamentação da decisão 

pelo juiz, além da lei, em princípios gerais do direito, inclusive aqueles comuns 

a todos os povos civilizados. 

Princípios gerais do Direito – Passam a ser invocados, inicialmente 

extraídos do próprio direito positivo – por exemplo, do direito privado nacional -  

para dirimir conflitos entre vizinhos, sobre os quais a lei nada previra. Ou seja, 

inicialmente, o princípio geral encontra seu fundamento na lei. 

Aristóteles já mencionava princípios não escritos, que se supõem 

reconhecidos em toda parte. 

O sistema de direito constitui um conjunto de regras cujo sentido e 

alcance dependem do contexto político e social; ou seja, elas devem ser 

interpretadas em função de sua finalidade. 

Por outro lado, evidencia-se a presença de elementos de 

indeterminação em textos que pareciam perfeitamente claros, tais as ideias de 

“força maior”, “estado de necessidade”, “abuso de direito”, cabendo à doutrina 

e à jurisprudência fixar os respectivos contornos. 

As “construções” teóricas da doutrina e jurisprudência servem para 

guiar a ação, especialmente dos Tribunais. 

A Nova Retórica detecta nas decisões judiciais aquela dialética que 

busca manter a coerência do sistema e, ao mesmo tempo torna-lo flexível. 
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Isso é viável porque o sistema não é fechado, isolado do contexto 

cultural, mas sofre constantemente seu influxo. A passagem da regra geral, da 

lei, para o caso concreto não é simples dedução, mas uma adaptação   

Os instrumentos ou ferramentas que a doutrina indica para manter a 

coerência do sistema, ao mesmo tempo que sua flexibilidade para abranger 

situações não previstas em lei, são basicamente os princípios gerais do direito 

e a tópica jurídica. 

Princípios Gerais do Direito (PGD): 

Na ausência de texto escrito, assumem papel de preceitos obrigatórios; 

devem ser declarados pelo Judiciário, que lhes determina o alcance e limites.  

Tópica (derivada do grego topos, plural topoi, de pronúncia topi, 

palavras aqui transcritas foneticamente em nosso alfabeto)  : 

Além dos PGD, a argumentação jurídica opera com o manejo do 

instrumental dos topoi, ou “lugares comuns” aristotélicos utilizados na 

argumentação; os tópicos jurídicos  correspondem aos “lugares específicos” de 

Aristóteles, ou seja, ao contrário dos “lugares comuns”, versam sobre matérias  

específicas (neste caso, jurídicas). 

Estes se apresentam sob as formas de: máximas, adágios ou 

brocardos; e valores diversos que o direito protege e põe em prática, além dos 

próprios PGD. 

Máximas, adágios, brocardos são mais específicos que os princípios, 

têm menor alcance, não ostentando a sua generalidade. Em geral, sua forma é 

a de frases brilhantes, concisas, convincentes, às vezes em latim;  verdades de 

ordem geral, que ignoram exceções. Portanto, são eles incompletos e  

imprecisos. 

Trata-se de argumentos encontrados em todos os ramos do direito. 

Eles fornecem fundamentação que permite afastar soluções legais que 

porventura se revelem desarrazoadas ou não equitativas, propiciando síntese e 

integração,  globalmente, do direito com a arte do bom e do justo. 

Na escolha deles pelo juiz, na justificação de uma decisão adotada, 

para dirimir determinados conflitos, os topoi constituem pontos de vista que 

ajudam a conciliar a fidelidade ao sistema com o caráter sensato da decisão 
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Gerhard Struck elaborou um Catálogo desses topoi. 

Quanto aos Topoi referentes a valores ou padrões de relações que o 

direito protege, estes são ainda mais específicos. 

Principal crítica ao uso da tópica e vantagens. 

CRÍTICA: imprecisão dos topoi, que  podem ser invocados por todos os 

litigantes. 

RESPOSTA: objeto de consenso geral, prestam-se a diferentes 

interpretações (facilitam a solução aceitável por todos). 

Graças aos tópicos, o juiz dispõe de mais liberdade para interpretar os 

textos, tornados mais flexíveis; eles aumentam os meios do juiz para encontrar 

solução razoável, aceitável, equitativa. 

Portanto, os topoi não opõem dogmática e prática; mas, pelo contrário, 

permitem elaborar metodologia inspirada na prática, conciliando direito, razão e 

justiça. 

 

Lógica do Razoável - Luís Recaséns-Siches 58 

Defende esse autor que a concepção mecânica da função judicial, 

entendida como simples silogismo, caiu em descrédito, àquela época em que 

escreveu sua obra jusfilosófica, perante a quase totalidade do pensamento 

jurídico. As críticas, pelas várias escolas, evidenciaram que a obra do órgão 

judicial traz sempre algo novo, que não estava contido na regra geral. 

Esta é uma tese bastante conhecida de Recaséns-Siches.  

Mesmo nos casos mais simples, em que parece haver uma norma 

vigente, clara, que se aplica ao caso em questão, levando a solução 

satisfatória, o juiz deve proceder a vários juízos axiológicos, seja ao 

escolher a norma aplicável à solução do litígio, seja na apreciação das 

provas, seja, ainda, na conjugação do sentido abstrato da norma com o 

significado concreto do caso. 

Ora, o verdadeiro cerne da função judicial está na eleição das 

premissas, o que supõe diversos juízes valorativos. Deve o juiz buscar a norma 

que conduza aos efeitos pelo legislador queridos, sem olvidar que este também 

                                                             
58 Nueva  Filosofía de la  Interpretatión del Derecho, México, Porrúa, 1973. 
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tem tarefa valorativa, pois seu ato de vontade, do qual resultou a lei, baseia-se 

nas valorações que adotou. 

A decisão final – sentença – contém múltiplas valorações entrelaçadas 

mutuamente, pois todas essas operações se dão num processo unitário. 

Tais valorações não constituem a projeção de critério axiológico 

pessoal do juiz; ao contrário, o juiz deve utilizar os critérios valorativos (ele fala 

em “pautas axiológicas”) justamente consagrados na ordem jurídica positiva. 

Em casos muito complexos, ele procura uma hierarquia de valores 

sobre os quais se funda a ordem jurídica (aí, mediante indução, é escolhida a 

premissa maior do silogismo judiciário). O magistrado serve-se desses critérios 

hierárquicos para resolver o caso concreto.  

No caso de constatação de autêntica lacuna, para preenchê-la, o juiz 

deve procurar nova pauta axiológica que até então não se incorporara ao 

ordenamento positivo.    

Nesse caso, deve o magistrado basear-se, em síntese, em valores do 

ordenamento; equidade; crenças e convicções sociais, usos e costumes; em 

penúltimo caso, em suas estimativas pessoais; em último, no direito Natural. 

Para Siches, no ato de julgar, atua a intuição emocional do juiz. Assim, 

o “novo”, no exercício da função judicial, resulta da intuição enquanto 

instrumento para a elaboração das referidas premissas. 

Tal tipo de decisão judicial, segundo Siches, será pertinente, 

adequada, justa e objetivamente correta – baseia-se na lógica do razoável. 

Objetivamente, ela está inserida no sistema, fundamentada no saber, 

i.e., na lógica do que é humano e razoável. 

  

Finalizando, assinalo as características comuns no pensamento desse 

grupo de teóricos do direito que considero mais criativas, em vista do momento 

histórico em que esse pensamento floresceu, a saber: 

- Ênfase na Teoria da Argumentação, como instrumento de 

trabalho da Ciência do Direito e a importância da Retórica como instrumento de 

convencimento. Vê-se aí, implícita, a valorização da semiologia como ferramenta de 

atuação do jurista. 

- Reconhecimento da importância do papel do juiz na elaboração do 

direito vivo. 
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- Preocupação com a realização do valor justiça, com o bom senso 

nas decisões judiciais (“CARÁTER SENSATO DA DECISÃO”, para Perelman; 

“RAZOABILIDADE” para Siches), sem desconsiderar, em regra, a importância 

do direito posto: Constituição - Códigos - Leis.  

- Abertura à integração de princípios colhidos no Direito 

Internacional, em caso de autênticas lacunas no direito interno. 

- Ênfase na dignidade do ser humano. 

O pensamento desse grupo foi bastante fustigado pelas gerações 

subsequentes de teóricos do direito.   

A principal crítica diz respeito, grosso modo, à suposta ausência de 

objetividade e cientificidade nos procedimentos pelos vários autores 

preconizados, além da discordância em relação a conceitos fundamentais do 

universo jurídico. 

Acredito, todavia, que o grupo teve o mérito de levantar críticas 

pertinentes ao positivismo exacerbado, assim como  estimular proficuamente o 

estudo e a reflexão sobre a Teoria da Argumentação no direito. 

Dentre os diversos autores que deram alguns passos adiante, a partir 

da crítica a essa Lógicas do Concreto, na investigação do fenômeno jurídico, 

em especial na sua dimensão judiciária, releva, a meu ver, o trabalho de Robert 

Alexy, Teoria da Argumentação Jurídica, aqui mencionado a título de 

ilustração. 59 

Mas, terminando o Capítulo, pretendo abordar a discussão que vem 

sendo travada nos últimos anos sobre o tema do positivismo jurídico, que tem 

sido mesclado ao do constitucionalismo, que considero especialmente 

relevante no estudo da racionalidade na aplicação do direito pelo magistrado.  

 

 

 

                                                             
59

 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. A Teoria do Discurso Raciona como teoria da 
Justificação Jurídica. trad. São Paulo: Landy, 2001. Publicado na Alemanha em 1ª ed. em 1978.  
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3.2.  Um debate contemporâneo: constitucionalismo argumentativo ou 

principialista e constitucionalismo normativo ou garantista.  

 

A polêmica entre “constitucionalistas juspositivistas” e 

“constitucionalistas jusnaturalistas” 

 

Passo ao exame de algumas questões em discussão pela doutrina 

jurídica contemporânea sobre o velho tema, sempre na ordem do dia, da 

oposição entre positivismo e justiça.    

Dentre as obras publicadas em 2012 sobre o assunto, selecionei, para 

ilustrar este estudo, Um debate sobre el constitucionalismo, coletânea de 

artigos da lavra de dezoito juristas versando sobre a monografia de um deles, 

Luigi Ferrajoli, denominado Constitucionalismo Principialista e 

Constitucionalismo Garantista. 60 

A Teoria do Direito contemporânea, já assinalado, se desenvolve sobre 

a premissa da supremacia da Constituição, daí as denominações adotadas 

neste tópico. 

Um traço comum às diversas concepções de Constituição e 

constitucionalismo é a ideia da subordinação dos poderes públicos a uma série 

de normas superiores: aquelas que estabelecem, nas atuais constituições, os 

direitos fundamentais. 

Nesse sentido, o constitucionalismo, no seu aspecto jurídico, equivale a 

um conjunto de limites e obrigações, de caráter tanto formal quanto 

substancial, impostos a todas as fontes normativas por normas supra 

ordenadas. 

Em tal contexto, teoria do direito, consiste em uma concepção da 

validade das leis, decorrente, não só da conformidade de suas formas de 

produção às normas procedimentais superiores, como também da coerência de 

seus conteúdos com os princípios de justiça constitucionalmente estabelecidos. 

De outro ângulo, vê-se que o constitucionalismo pode ser concebido de 

duas maneiras opostas: 

                                                             
60

 Un debate sobre  el constitucionalismo, publicado em edição especial da revista Doxa, Madrid, 
Barcelona, B. Aires e S. Paulo: Marcial Pons,2012.  
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a) como uma superação do positivismo jurídico, tendendo ao 

jusnaturalismo, concepção esta – a mais difundida – usualmente denominada 

neoconstitucionalismo; 

b) como a expansão ou aperfeiçoamento do positivismo jurídico. 

Esta é a concepção adotada por Ferrajoli, indicada como “estritamente 

juspositivista”, i.e., um modelo que reconhece como “direito” a todo o conjunto 

de normas postas ou produzidas pelos agentes para isso competentes, 

independentemente de seus conteúdos. 

 

Propõe o autor uma revisão terminológica para designar as duas 

tendências, uma vez que que a nomenclatura referida possui outras diferentes 

conotações. 

Ferrajoli  formula nova e significativa distinção entre aquilo que chama:  

a) Constitucionalismo argumentativo ou principialista (mais ou menos 

equivalente ao jusnaturalismo) e 

b) constitucionalismo normativo ou garantista (mais ou menos 

equivalente ao juspositivismo). 

a) Na primeira orientação, os direitos fundamentais afiguram-se como 

valores ou princípios morais, estruturalmente distintos das regras, pois dotados 

de uma normatividade mais débil (ligada à ponderação legislativa ou judicial). 

b) Na segunda orientação, pelo contrário, sua normatividade é forte, de 

tipo regulativo, vale dizer, a maior parte de (se não todos) os princípios 

constitucionais, particularmente os direitos fundamentais, comportam-se como 

regras, impondo proibições e obrigações com suas respectivas garantias. 

Aqui, o constitucionalismo será um sistema jurídico e/ou uma teoria do 

Direito que determinam a sujeição da legislação a normas sobre a respectiva 

produção (formais), como também a normas substanciais, relativamente aos 

seus conteúdos, cuja violação gera antinomias, por ação, ou lacunas, por 

omissão. 

a) O CONSTITUCIONALISMO PRINCIPIALISTA OU NÃO 

POSITIVISTA 

Pode-se dizer que, desde que a expressão “constitucionalismo” passou 

do vocabulário filosófico-político ao vocabulário filosófico-jurídico”, ressurge a 

ideia de que o constitucionalismo expressa uma instância clássica do 
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jusnaturalismo – dado o seu pressuposto de que a legislação deve submeter-se 

a normas superiores, estipuladas como inderrogáveis.  

Segundo essa tese, o constitucionalismo equivaleria a uma superação, 

ou negação, do positivismo jurídico. Este não se mostraria apto para dar conta 

da nova natureza das atuais democracias constitucionais. Tendo as 

constituições incorporado princípios de justiça de caráter ético-político – a 

igualdade, a dignidade das pessoas e os direitos fundamentais – teria 

desaparecido a principal característica do positivismo jurídico: a separação 

entre direito e moral, i.e., o que também significa entre validade e justiça. 

Outro aspecto desta concepção de constitucionalismo consiste na ideia 

de que grande parte das normas constitucionais – começando pelos direitos 

fundamentais – não constituem regras, suscetíveis de observância ou violação, 

mas, sim, princípios, respeitados em maior ou menor medida e, portanto, 

suscetíveis de ponderação, sobretudo judicial, quando entram em conflito entre 

si (o que ocorre frequentemente). 

Diz Manuel Atienza que os direitos fundamentais são valores ético-

políticos, de modo que, não só o direito tem uma inevitável conexão com a 

moral, como também uma teoria do direito apta a explicar e oferecer critérios 

de solução para os chamados “casos difíceis”, deve incluir uma teoria da 

argumentação e das práticas argumentativas, nas quais aqueles valores 

“desempenham um papel determinante”.  

Para Atienza, o direito não pode ser entendido exclusivamente como 

um sistema de normas, mas também como uma prática social. Nesse mesmo 

sentido, cita Dworkin, para quem o direito deve ser considerado “como uma 

prática interpretativa”. Robert Alexy, que postula ser o direito associado a uma 

“pretensão de correção (justeza)” e, portanto, a uma justificação moral própria - 

qualquer que seja; e, ainda, Carlos Nino, para quem o raciocínio jurídico está 

aberto às razões morais. 61 

Tal  constitucionalismo  propõe,  como  alternativa  à  crise  da  lei, que 

parece irreversível, um renovado papel dos juristas (cf. P. Grossi), inspirado em 

uma clara opção jusnaturalista.  

 

                                                             

61 Ob.cit. p.19  
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b) O CONSTITUCIONALISMO GARANTISTA COMO 

JUSPOSITIVISMO REFORÇADO E DEMOCRACIA 

A concepção de constitucionalismo que Ferrajoli denomina 

“juspositivista” ou “garantista” é oposta.  

O constitucionalismo rígido, segundo seu pensamento, não é uma 

superação, mas, sim, um reforço ao positivismo jurídico, inclusive ampliado 

com a incorporação aos direitos fundamentais estipulados nas normas 

constitucionais – às quais deve se submeter a produção do direito positivo. 

Ou seja, há uma mudança no velho paradigma do juspositivismo:  a 

submissão da produção normativa (ordinária) a normas de direito positivo 

(constitucional) não apenas formais, mas também substanciais. 

Por isso, acredita Ferrajoli, o constitucionalismo garantista completa 

tanto o positivismo jurídico, quanto o Estado de direito: 

- o primeiro, porque positiva não só o “ser”, mas também o “dever ser”  

  do  Direito; 

- o segundo, porque impõe a sujeição também da atividade legislativa 

  ao Direito e ao controle de constitucionalidade. 

Sob este aspecto, há um nexo entre democracia e positivismo jurídico, 

muitas vezes ignorado, que se aperfeiçoa com a democracia constitucional. 

A positivação do “ser” legal do direito, no primeiro caso, do Estado 

legislativo de direito, permite a democratização do processo legislativo, 

mediante o condicionamento da sua validade formal a seu caráter 

representativo. 

No segundo juspositivismo – o do Estado constitucional de direito – 

vemos a positivação do “dever ser” do Direito mesmo, que permite a 

democratização de seus conteúdos, mediante o condicionamento da validade 

substancial das normas à sua coerência com os direitos fundamentais. 

É neles que se funda a dimensão substancial da democracia 

constitucional.  

Ademais, Ferrajoli distingue três significados no constitucionalismo 

positivista ou garantista: 
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  a) como modelo ou tipo de sistema jurídico; 

    b) como teoria do Direito; e 

  c) como filosofia política. 

 

a) Como modelo de direito: o constitucionalismo garantista caracteriza-

se pela positivação também dos princípios a subordinar (além das formas) a 

produção normativa (ex vi das Constituições rígidas), cabendo ao Judiciário o 

controle de constitucionalidade das normas, inclusive resolvendo antinomias e 

preenchendo lacunas (na violação dos direitos por omissão), dando azo à 

anulação de leis e à ordem ao Legislativo para elaborar a norma ausente, 

conforme o caso. 

b) Como teoria do direito: o constitucionalismo garantista tematiza a 

divergência teórica entre o dever ser constitucional e o ser (legislativo) do 

Direito. 

c)  Como filosofia e como teoria política: “(…) o constitucionalismo 

positivista ou garantista consiste em uma teoria da democracia não apenas 

elaborada como uma teoria genérica e abstrata do bom governo democrático, 

mas também como uma teoria da democracia substancial, além de formal, 

vinculada empiricamente ao paradigma de direito aqui referido (…)”.62 

Disto resulta uma teoria da democracia como sistema jurídico e político 

do qual se destacam quatro dimensões correspondentes às garantias de 

classes de direitos constitucionalmente estabelecidos: os direitos políticos, os 

direitos civis, os direitos de liberdade e os direitos sociais. 

Estes equivalem não a “valores objetivos”, mas, antes, a conquistas 

históricas, fruto de várias gerações de lutas e suscetíveis a ulteriores 

desenvolvimentos em garantia de novos direitos.  

Naqueles três aludidos significados, o constitucionalismo equivale a um 

projeto normativo, que deve ser realizado através da construção de garantias 

idôneas e instituições de garantia, mediante políticas e leis de atuação. 

Em síntese, o constitucionalismo garantista opera como um novo 

paradigma juspositivista do direito e da democracia, graças ao qual os 

                                                             
62 Idem, pp 21 e ss. 
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princípios ético-políticos (antigos “direitos naturais”), que foram positivados, 

converteram-se em princípios jurídicos vinculantes (para todos os titulares de 

funções normativas). 

Quanto à tese da não conexão entre direito e moral, que Ferrajoli 

sustenta, ele esclarece que  isso não significa, em absoluto, que as normas 

jurídicas não tenham um conteúdo moral ou “alguma pretensão de correção”.63  

Também, não teria sentido negar que o intérprete, no exercício 

discricionário de sua atividade em razão de eventual indeterminação da 

linguagem legal, seja guiado por opções de caráter moral. 

Aliás, as normas e os juízos mais imorais e injustos são considerados 

“justos” por aqueles que os produzem e, destarte, expressam conteúdos 

“morais” que são considerados por eles como valores. 

Em outras palavras, assevera Ferrajoli: as Constituições, assim como 

as leis ordinárias, incorporam, contêm valores. 

Ora, a ideia de “uma conexão conceitual” entre direito e moral tem 

consequências bastante comprometedoras. Não se trata só do banal 

reconhecimento da referida incorporação de valores na legislação. A pretensão 

de correção ou justeza da lei conduz à ideia  de que normas válidas não podem 

ter o caráter de injustiça extrema, de modo que elas possam perder sua   

validade   jurídica  se  forem   extremamente injustas (em algum sentido 

objetivo).  

Esse tema, a meu ver, é polêmico e, com certeza, tem razão Alexy ao 

afirmar que quanto mais extrema for a injustiça, mais seguro será seu 

reconhecimento” (Alexy, Conceito e Validade do Direito, apud Radbruch). 

Essa concepção de constitucionalismo, paradoxalmente, produz o risco 

do seu enfraquecimento, precisamente nos planos moral e político. Tal 

concepção transforma o constitucionalismo em uma ideologia antiliberal, cujos 

valores pretendem impor-se a todos – moralmente, e não apenas juridicamente 

– uma vez que, de algum modo, são “objetivos”, “verdadeiros” ou “reais”. Seu 

resultado final é, inevitavelmente, o absolutismo moral e, por conseguinte, a 

intolerância ante as opiniões morais divergentes das correlatas disposições 

legais. 

                                                             
63 Id.,  p. 25 e ss. 
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Nesse diapasão, tampouco as Constituições podem se pretender 

objetivamente justas somente por serem Constituição. Assim, podem existir 

normas constitucionais que alguns considerem injustas  e, portanto, moral e 

politicamente questionáveis. Mas são normas constitucionais. Ferrajoli, a esse 

respeito, dá um muito expressivo exemplo: o direito de “ter e portar armas” 

previsto na 2ª Emenda à Constituição Norte-Americana. 

Inversamente, uma solução considerada justa de um caso difícil não 

será juridicamente válida se não estiver baseada em normas de direito positivo, 

mas tão-somente sobre princípios morais.  

A separação entre Direito e moral, pressuposto do constitucionalismo 

garantista, constitui a principal garantia do pluralismo moral e do 

multiculturalismo, ou seja, da convivência pacífica das muitas culturas 

presentes em uma mesma sociedade. 

Ainda, merece citação, a seguinte observação de Ferrajoli : 

 

“(…) quase todos os direitos fundamentais requerem leis de 

atuação idôneas para assegurar a todos as garantias primárias; 

os direitos à educação e à saúde seriam letra morta sem a 

introdução, pela via legislativa, da escola pública e da 

assistência médica (sanitária) gratuita para todos; até o direito 

à vida permaneceria inefetivo, em virtude do princípio da 

legalidade penal, sem a previsão (legal) do homicídio como 

crime”. 64 (grifei) 

 

 

CONFLITOS ENTRE PRINCÍPIOS E PONDERAÇÃO 

Aqui Ferrajoli critica outro aspecto do constitucionalismo não positivista 

e principialista, atribuindo-lhe a identificação da ponderação como o único tipo 

de raciocínio adequado para os princípios, em oposição à subsunção (que se 

aplicaria somente às regras). 

Esse entendimento, assevera Ferrajoli, debilita o caráter   vinculante   

das   normas  constitucionais, ainda que rígidas as Constituições, e estimula o 

ativismo dos juízes, ou seja, a discricionariedade da atividade judicial. 

Sustentam seus adeptos que teríamos ingressado “na época da 

ponderação”, tendo-se descoberto um novo tipo de raciocínio jurídico – mais 

                                                             

64 Idem, p.31 
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destinado aos direitos fundamentais do que às demais normas do 

ordenamento. 

Não se nega, nem se deve subestimar, reconhece Ferrajoli, o papel da 

ponderação, nem o da argumentação, na atividade da produção normativa, que 

pertence ao campo das decisões políticas, para que não entrem em conflito 

com as normas constitucionais, assim como na atividade jurisdicional, 

especialmente quando as normas têm a forma de princípios, frequentemente 

mais amplas e indeterminadas, ensejando maior espaço à interpretação. 

Tampouco se pode subvalorizar a importância de uma teoria da 

argumentação (tal como as de Alexy e Atienza), destinada a fundar a 

racionalidade do exercício discricionário do poder judicial. 

Mesmo em matéria penal, fechada, ensina Ferrajoli, observam-se três 

espaços insuprimíveis de tal discricionariedade:  

- o poder de qualificação jurídica, correspondente aos espaços de 

interpretação da lei (em razão da semântica da linguagem legal); 

- o poder de verificação fática, ou de valoração das provas com a 

ponderação dos indícios e outros elementos probatórios; 

- o poder equitativo de conotação dos fatos comprovados, que 

corresponde aos espaços de compreensão e ponderação dos traços 

particulares e únicos de cada fato. 

Vislumbro, em tais espaços de discricionariedade, influência da 

descrição do iter da decisão jurisdicional, formulada por L. R. Siches, em 

Nueva Filosofía de la Interpretatión del Derecho, sendo aquela função sempre 

e necessariamente criativa, no dizer de Siches. 

Em suma, a crítica de Ferrajoli não se dirige ao papel da ponderação 

na produção do Direito, mas, sim, à excessiva ampliação do mesmo. 

Ferrajoli entende, que 

 

 “… a ideia de que a garantia de cada direito fundamental 

implicaria sacrifício ou limitação de outros, com a consequente 

necessidade de uma ponderação legislativa de direitos em 

conflito, é um lugar comum completamente sem fundamento. 

As relações entre os direitos, como ensina a experiência 

histórica, são, sobretudo, de sinergia: sem garantia dos direitos 

sociais, em particular à educação e à informação, os direitos de 

liberdade não são exercitáveis com conhecimento de causa, e 
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sem a garantia dos direitos de liberdade não o são, tampouco, 

os direitos políticos”. 65 
 

 Também há uma relação de sinergia entre as garantias de direitos 

e desenvolvimento econômico, graças à possibilidade de controle democrático 

das instituições, inerente à garantia dos direitos. E sem garantias dos direitos 

sociais à saúde, à educação e à subsistência, não se verificam os 

pressupostos da produtividade individual e coletiva. Os custos inerentes a tais 

garantias representam o mais eficiente investimento à produtividade. 

Nas palavras de Roberto Alexy, a ponderação é uma operação através 

da qual, quando dois princípios entram em colisão, um deles tem de ceder 

diante do outro, sem que o primeiro seja considerado inválido ou o segundo 

prevalente em razão do princípio da especialidade. 66 

Ferrajoli questiona o objeto da ponderação, na seguinte hipótese: não 

se trata da escolha do princípio de maior peso, i.e., mais justo ou mais 

importante a ser aplicado, em prejuízo de outros princípios. Como esta opção 

ocorre na análise de casos concretos, não são os princípios que possuem 

diferentes pesos, a prevalecer o de maior peso. Talvez no caso concreto, a 

ponderação levada a efeito pelos juízes diga respeito aos fatos e suas 

circunstâncias, a justificar sua aplicação. 

De todo modo, é nítido que a ponderação se efetua em qualquer 

atividade jurisdicional na qual se verifique o concurso de normas diversas, 

sejam elas regras ou princípios. 

Nesses termos, a ponderação das características singulares de 

qualquer fato é uma atividade que corresponde, em grande parte, à dimensão 

equitativa de todo juízo. Por exemplo: no Direito Penal, a ponderação entre 

circunstâncias atenuantes e agravantes é prevista em lei, no momento 

processual da dosimetria da pena.67 

Note-se que, na maior parte dos casos, os princípios se aplicam a suas 

violações sem a interveniência de ponderações e opções subjetivas de valor. 

Em outros casos, entretanto, efetivamente, há conflitos ou dilemas e 

dificuldades na valoração dos limites. Por exemplo, o limite da intimidade 

                                                             

65 Idem, p. 43 

66 in Teoria dos direitos fundamentais 
67 Ibidem, p.45 
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imposto ao exercício da liberdade de imprensa, aquele, por sua vez, limitado se 

as notícias se referirem a personagens investidos em funções públicas e 

tiverem relevância pública.  

Casos difíceis como esse, que têm de ser resolvidos pela ponderação 

– inevitavelmente ligada à valoração de suas circunstâncias específicas - não 

são, de fato, na opinião de Ferrajoli, mais difíceis do que a ponderação 

(corriqueira) do concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes numa 

condenação penal, por exemplo. 68 

Nesse paradigma, reitera Ferrajoli que os juízes não sopesam normas 

e, sim, as circunstâncias de fato que justifiquem a sua aplicação ou não 

aplicação, ou seja, de acordo com a realidade dos fatos. 

Brevis, nessa acepção, a legitimidade da atuação judicial deve fundar-

se o mais possível, na subsunção; mas esta depende do grau de determinação 

da linguagem normativa. 

Neste particular, Ferrajoli sugere que seria oportuno se a cultura 

jurisconstitucionalista,  ao invés de presumir como inevitáveis a indeterminação 

da linguagem constitucional, frente aos conflitos entre direitos, promovesse o 

desenvolvimento de uma linguagem legislativa e constitucional a mais precisa e 

rigorosa que seja possível.  

Discordo de tal posicionamento, pois não vejo a viabilidade de tal 

influência da sociedade civil – onde vivem os juristas – sobre a produção 

normativa, considerando que os Parlamentos são constituídos de cidadãos 

com as mais diversas profissões e distintos níveis de educação. Mesmo que 

adequadamente assessorados, a lei terá de ser vazada em linguagem natural e 

deverá sujeitar-se a graus e precisão quase que aleatórios. 

Cabe, penso, ao Judiciário, ao proferir suas decisões, estipular o 

sentido com que utiliza as palavras da lei, além, é claro, de analisar a 

conformidade do sentido das disposições legais e do respectivo processo 

legislativo, aos ditames constitucionais. 

Ferrajoli finaliza o ensaio observando que o constitucionalismo 

juspositivista e garantista comporta o reconhecimento de uma “normatividade 

forte” nas constituições rígidas. 

                                                             
68 Ib., p.47 
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Vale dizer, dado um direito fundamental constitucionalmente 

estabelecido, não devem existir normas infraconstitucionais contraditórias 

àquele direito; ademais, deve existir – seja mediante a interpretação 

sistemática, seja introduzido pela via legislativa ordinária – o dever 

correspondente de cumprimento àquele direito, ao encargo da autoridade 

competente na esfera pública.  
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CAPÍTULO 4 

 

A ELABORAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. ALGUMAS 

QUESTÕES RELEVANTES 

 

 

4.1 A interpretação da norma geral pelo magistrado e a formulação da 

norma individual na sentença  4.2 Racionalidade e senso do justo na 

fundamentação da sentença 4.3 Observações finais 

 

                          Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição 

                          e as leis do meu País. 69 

 

 

4.1. A interpretação da norma geral pelo magistrado e a 

formulação da norma individual na sentença 

 

O juiz (ou juíza, é claro) é investido no seu cargo e, num plano ideal, 70 

chega munido de boas intenções. 

A aprovação no Concurso Público requereu de sua parte extenso e 

profundo conhecimento de nossa dogmática jurídica, sem o que não teria 

logrado resultado satisfatório em provas oral e escritas, estas teóricas e 

práticas com alta exigência de desempenho dos candidatos. 

Em síntese, o conhecimento praticamente exaustivo, do direito positivo 

vigente, bem como alguma habilidade em sua aplicação, o que é aferido na 

prova prática, são os pontos efetivamente examinados na seleção dos 

candidatos, nesse tipo de certame. Ressalve-se que, a partir da edição, pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da Resolução nº 75, de 12 de maio de 

                                                             
69

 Termo de Compromisso pronunciado pelos Juízes Federais Substitutos na solenidade da investidura no cargo.  
70

 Todas as referências ao trabalho e à conduta dos magistrados operam com a ideia de um modelo ideal de juiz, 

que, acredito, seja a intenção sincera da imensa maioria dos recém-nomeados.   

Ainda, a utilização, por mim, das expressões “juiz” ou “magistrado”, com certeza, abrange o gênero feminino dessa 

categoria profissional. 
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2009, os Editais dos Concursos para recrutamento de juízes contendo a 

listagem das disciplinas, incluem entre estas alguns elementos de Filosofia e 

Teoria Geral do Direito, Sociologia do direito, Psicologia Judiciária, Ética e 

Estatuto Jurídico da Magistratura Nacional. 

Por outro lado, também as Escolas de Magistratura têm se empenhado 

em refinar os conhecimentos dos já aprovados em Concursos. Pois nota-se, 

primo oculi, que outras qualidades humanas que o juiz deve possuir para que 

se diga capacitado ao exercício de sua função, não possuem, em princípio, 

instrumental objetivo de avaliação, embora saiba-se que, com razoável 

frequência, os dirigentes das referida escolas estão conscientes desse 

problema e empenhados em preencher essa lacuna. De todo modo, acredito 

que o estudo de disciplinas como Filosofia, Teoria Geral e Sociologia do 

Direito, além da Psicologia especialmente Judiciária, incluindo a do próprio juiz, 

e Ética Profissional desperte a atenção e estimule a reflexão sobre temas que, 

no meu entender, proporcionarão a oportunidade de maior preparo ao juiz 

principiante.  

Pois bem, com boa vontade, a meu ver (e algum susto), o neófito 

magistrado se vê encarregado de despachar milhares de processos – inclusive, 

alguns mediante a decisão de pedidos de medidas liminares ou de antecipação 

da tutela judicial, com efeitos imediatos, por vezes, até satisfativos – bem 

como, quanto aos processos conclusos (ou prontos) para serem sentenciados, 

de neles bem proferir essa relevante decisão, terminativa do processo naquela 

Instância, que é a sentença. 

 

4.1.1 O discurso do legislador 

 

Neste passo, será focalizada essa norma, que confere o embasamento 

legal à sentença, do ponto de vista da pragmática (como anunciado no Capítulo 

1, retro), ou seja, o discurso do legislador. 

Ora, conceituar a lei positiva no contexto deste trabalho chega a ser 

tarefa embaraçosa. 

De um lado, o conceito norma jurídica positiva é tão básico, que 

mesmo em linguagem natural, ou vulgar, não suscita muita dificuldade, se bem 

que a ideia de positividade já requeira alguma iniciação na matéria. 
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 Mas de outro lado, porém, para além da obviedade inicial – isso 

ocorre, pode-se dizer, em todos os ramos da ciência – o exame mais detido do 

conceito pelo especialista, neste caso, o jurista, vai revelar sua especial 

complexidade, assim como suas peculiares dificuldades. 

 Na perspectiva semiológica, como visto, pode-se dizer que a lei 

positiva consiste no conteúdo do discurso típico emitido pelo legislador. 

 Simplificando bastante o modelo da situação comunicativa existente 

em uma norma jurídica, teremos: de um lado, o legislador como polo emissor 

da mensagem normativa; esta, por sua vez, veicula-se através de um signo 

linguístico, que tem por função estabelecer a “ponte” ou ligação entre os polos 

emissor e receptor, em comunicação; e, no polo oposto ao do emissor, temos o 

receptor, o destinatário, ou endereçado daquela mensagem, ou seja, o 

jurisdicionado. 

 A mensagem do legislador, o mais das vezes, vem cifrada sob a forma 

de texto em vernáculo, que constitui a sua expressão. Com menor frequência, 

pode a mensagem da norma ser expressada em sinais visuais e sonoros, tal 

como ocorre no tráfego, em consonância com o Código Nacional de Trânsito. 

Porém, mesmo nestes casos, o sentido de cada sinal é transmitido ou 

explicado também mediante mensagem linguística, na respectiva legislação. 

 Com relação ao universo dos jurisdicionados, não será demasiado 

esclarecer que podemos nele distinguir dois grupos: aqueles dotados de 

competência normativa – majoritariamente agentes estatais, no exercício de 

suas funções típicas, entre os quais os magistrados – e aqueles não munidos 

dessa competência, vale dizer, os habitantes, em geral, do território onde a 

norma jurídica incide, ou que nele estejam eventualmente presentes entre os 

quais incluo os próprios agentes estatais quando não em exercício de suas 

funções típicas. 

Retomando a mensagem do legislador, é preciso apontar suas 

diferenças específicas em relação a outros tipos de mensagem linguística, 

decorrentes de peculiar característica do emissor normativo que se transmite, 

digamos, “hereditariamente” ao próprio discurso da norma jurídica que aquele 

produz. 

Em primeiro lugar, essa mensagem equivale (ou é conversível) a uma 

proposição deôntica, uma vez que ela transmite uma norma, por exemplo, 
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ordenando um determinado comportamento, e não uma simples descrição. 

Segundo a Teoria Geral do Direito tradicional, a partir dos estudos de Kelsen71 

sobre a estrutura lógica da norma jurídica, tal proposição possui um functor 

(operador ou cópula, i.e., verbo) com função de dirigir comportamentos, vale 

dizer, deôntico, o qual se expressa, de modo genérico, através dos verbos, ou 

locuções verbais, dever ser, não poder e poder, os quais, como se sabe, 

determinam uma obrigação ao receptor, ou uma proibição ou, ainda, uma 

faculdade ou competência, como assinala Kelsen, na mesma obra. Em suma, 

trata-se, aqui, de um discurso que difere pela função (estabelecida pelo 

operador verbal) do discurso meramente descritivo (ou alético). 

 Agora, considerando as diversas espécies de normas – por exemplo, 

normas técnicas, normas morais de conduta, normas jurídicas – vejamos qual a 

diferença específica a distinguir a norma jurídica das demais espécies de 

norma. 

Como assinala Tércio Sampaio Ferraz Jr.72, a especificidade da 

mensagem normativa resulta da peculiar qualidade do seu emissor, ou seja, o 

legislador, que consiste na sua imunidade (em relação a eventuais críticas dos 

destinatários dos comandos normativos), daí a eficácia típica de tal mensagem, 

vale dizer, a obrigatoriedade de acatamento ou obediência a suas disposições. 

A mensagem da lei, como é cediço, tem natureza geral e abstrata, 

refletindo, no meu entender, a vontade política dominante em determinada 

sociedade, que a elabora, justifica, discute, vota, edita e promulga, procedendo 

finalmente à sua publicação, a partir da qual passa a produzir efeitos jurídicos 

típicos.73 Tal vontade política, usando uma metáfora da física, acompanha um 

vetor que é a resultante extraída de um complexo de paralelogramos de forças, 

forças que se confrontam na sociedade, na luta interna pelo poder político.74 

                                                             
71

 Teoria Geral do Direito, cit. Capítulo 3 
72

 Teoria da Norma Jurídica. Rio de janeiro, Forense, 1978.  
73 

Ocupei-me minuciosamente do processo legislativo em Dissertação de Mestrado, defendida em maio de 1987, 

intitulada da Eficácia das Normas Jurídicas.  
74

 A ideia do paralelogramo, porém simples e só de forças econômicas, está em Emil Laski, apud Aplicabilidade das 

Normas Constitucionais, José Afonso da Silva, São Paulo, Saraiva, 1968, p. 13 e Função Social da Dogmática Jurídica, 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior, S. Paulo: Revista dos Tribunais, 1980 
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Nessa luta, Weber salienta a alta probabilidade de que o poder político venha a 

ser exercido pelos detentores do poder econômico.75 

A consequência desse entendimento é a não-neutralidade do discurso 

do legislador, politicamente, refletindo interesses e valores dos detentores do 

poder político, através da voz dos seus agentes institucionais, normalmente, os 

parlamentares, estes comumente eleitos pelo voto direto e secreto nas 

democracias modernas e contemporâneas. Ora, o próprio Kelsen mencionara a 

precariedade da real representatividade dos eleitos, mesmo em eleições 

diretas.76  

Finalizo esta abordagem do discurso do legislador com uma incursão 

na Sociologia do Direito, por julgar relevante, neste trabalho, acrescentar 

algumas considerações sobre o tema das forças políticas que interferem no 

conteúdo das normas jurídicas, ou seja, do discurso do legislador. 

Dentre os autores que estudaram o direito enquanto fenômeno sócio-

político, limito-me a abordagens de Karl Marx (Prefácio à Crítica da Economia 

Política),77 Max Weber (Classes, estamentos, partidos)78 e Karl Mannheim 

(Ideologia e Utopia)79, considerando a temática central deste trabalho. 

Para Marx, as relações jurídicas, assim como as formas de Estado, têm 

suas raízes nas condições materiais da existência ou, em outras palavras, na 

sociedade civil; esta, por sua vez, tem sua forma determinada pela economia 

política. 

 São suas palavras: 

 

 “Na produção social da sua existência, os homens            
estabelecem relações determinadas, necessárias, 
independentes de sua vontade, relações de produção que 
correspondem a certo grau de desenvolvimento de suas forças 
produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção 
constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real 
sobre a qual se forma uma superestrutura jurídica e política e à 
qual correspondem formas de consciência social 

determinadas”. 80 
 

                                                             
75

 WEBER, Max, ob. cit., vol. 2, pp 175 ss.  
76

 Ob. cit. 
77

 Apud MONTORO, A. F. Introdução à Ciência do Direito São Paulo, Rev. dos Tribunais, 8ª ed., 1980, vol. 1. 
78

 Ob. cit. 
79

 Trad. Sérgio Santeiro, 2ª ed., Rio de Janeiro, Zahar, 1972. 
80

 Ob. cit., p. 56. 
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Em outras palavras, Marx sustenta que é o modo de produção da vida 

material que condiciona todo o resto: os processos da vida social, política e 

intelectual em geral.  Ao mesmo tempo, são as transformações da base 

econômica que têm o condão de transformar toda aquela superestrutura 

mencionada. Considera as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou 

filosóficas, como ideológicas, através das quais os homens tomam consciência 

dos conflitos dentro da sociedade “e os conduzem até o fim”. 

Tem a importante crença básica de que o mundo não deve ser 

considerado como um complexo de coisas acabadas, mas, sim, como um 

complexo de processos e que, a despeito de aparentes retornos momentâneos 

para trás, há sempre um desenvolvimento progressivo, ideia inspirada na 

filosofia dialética de Hegel. 

  Max Weber, como já visto, estudou também em minúcia o fenômeno 

jurídico.  

O que é muito característico do seu pensamento, reitero, é essa crença 

básica de que a sociedade é composta por um conjunto de elementos  

ordenáveis de várias maneiras diferentes. Como consequência, Weber 

assevera que, na história humana, existe sempre uma dose de probabilidade 

de que um quid imprevisível aconteça – circunstância que vai provocar 

repercussões no âmbito do direito. 

Especificamente quanto ao direito, Weber tem concepções bastante 

próximas das de Marx, embora tenha a intenção de refutá-lo e sustente que há 

outros fatores além da estrutura econômica influenciando a dinâmica social. 

Já vimos, em capítulo anterior (2), que o pensamento de Weber sobre 

o direito, enquanto fato sociológico, é complexo e multifacetado. 

Segundo ele, todo ordenamento jurídico está estruturalmente ligado à 

distribuição do poder. O poder condicionado economicamente não se identifica 

com o poder em geral, podendo, ao contrário, ser a consequência de outro 

poder preexistente (poder social ou prestígio). Ao mesmo tempo, crê Weber 

que o poder não é almejado só para fins de enriquecimento, mas também, 

frequentemente, pela honra social ou status que produz. 

Ainda, Weber considera que toda ação é intencional, isto é, tem um fim 

determinado. O agente social – que é o indivíduo agindo conscientemente – 
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cria um conjunto de meios para a consecução de seus fins, que podem assumir 

a forma de uma ordem ou regra. O direito positivo seria uma regra com a 

característica especial de poder ser imposta coercitivamente a todos. 

De outro ângulo, pode-se dizer, esquematizando, que Weber vê a 

sociedade como um grande quadro em que aparecem as pessoas divididas em 

dois grupos, a saber: o dos dominantes e o dos dominados. A divisão será 

quase imperceptível quando for mínimo o grau de diversidade de interesses 

dos dois grupos. Nesse caso, a força de imposição de dominantes a 

dominados será mínima.  

Quando, porém, os interesses contidos nas ações de dominantes e 

dominados forem nitidamente diversos, a consecução dos fins do grupo 

dominante dependerá da imposição de um fazer obrigatório ao outro grupo. 

Nesse caso, o direito positivo assume o papel de reduzir o aspecto de 

imposição e de camuflar o fato de dominados serem obrigados a agir conforme 

os interesses dos dominantes. 

Ora, no entender de Weber, quando a diversidade dos grupos for de 

caráter econômico, existe uma probabilidade maior de os proprietários serem 

os dominantes. 

Em suma, nesta visão weberiana de sociedade, a lei positiva assume o 

papel de instrumento executivo e camuflado para garantir a dominação pacífica 

pelos mais fortes e astutos. Também, deixa suficientemente claro um fato: é 

que existem conflitos de interesses – de grupos e até de indivíduos – dentro de 

uma sociedade e que o direito tem muito a ver com esses conflitos. A ordem 

jurídica positiva, frequentemente “posta” ou influenciada por quem detenha 

maior poder, teria o condão de “legalizar”, justificando, qualquer decisão de 

determinado conflito de interesses que nela se baseasse, mesmo que viesse a 

ferir o senso comum de justiça. 

Os estudos posteriores de Karl Mannheim, sobretudo em Ideologia e 

Utopia, trazem mais alguma luz sobre o problema dos conflitos de interesses 

de diferentes grupos numa sociedade e suas relações com o direito positivo 

nela vigente. 

Mannheim percebeu que a vida social é constituída por um conjunto de 

interações ou relacionamentos altamente dinâmicos, entre grupos humanos, 

em que os atos (ou o fazer) antecedem os pensamentos (ou o pensar). 
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Denominou ideologias aos complexos de atividades e ideias com vista 

à manutenção da ordem social existente ou, pelo menos, sem possibilidade de 

alterá-la; e chamou de utopias (emprestando novo sentido a essa palavra) aos 

complexos de atividades e ideias visando mudanças na ordem existente, e com 

possibilidade de atingir esse objetivo. 

Para Mannheim, a existência coletiva supõe, além de uma dimensão 

de ordem existencial, que é cultural, uma estrutura, que é uma espécie de 

arcabouço dessa mesma ordem; nessa estrutura, ele vê configuradas as 

posições e papéis dos diversos grupos interagindo. 

A noção de grupo variou no pensamento de Mannheim. Assim, numa 

fase inicial, encontramos os grupos identificados com classes sociais; em fase 

posterior, ele identificou grupos com gerações; em uma terceira fase, seus 

grupos se aproximam a categorias profissionais, reunindo sujeitos que exerçam 

as mesmas atividades. 

Dentro da estrutura da sociedade – e considero esta ideia muito 

plausível - os grupos e agentes sempre terão perspectivas parciais do 

conhecimento (relacionado ao pensar), assim como serão parciais ou 

peculiares as suas representações de mundo (relacionadas ao fazer). Mas o 

sujeito não terá consciência de sua parcialidade, a não ser no  momento em 

que ela própria seja colocada como foco de observação. Além disso, quando 

existe uma certa “mobilidade vertical” entre as diversas camadas de uma 

sociedade – por exemplo, um indivíduo sair de uma situação de classe de 

baixa renda para entrar em outra de renda mais elevada – as diferenças de 

perspectiva resultantes de cada posição serão realçadas. 

Convém lembrar que, entre as representações de mundo e o 

conhecimento, incluem-se a ação e o pensamento políticos. Como diz 

Mannheim, “o pensamento político está sempre vinculado a uma posição na 

ordem social”.  81 

Para ele, as várias representações de mundo são “introjetadas” nos 

sujeitos por um processo de educação, de onde resultarão comportamentos e 

normas de conduta – entre as quais se situa o direito. Essas normas (vividas) 

variam conforme o grupo dentro de uma mesma sociedade. Disso resulta que, 
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em determinado Estado (sociedade politicamente organizada), vamos 

encontrar diferentes tipos de conduta ou normas “de fato” – e de crenças e 

valores a elas inerentes – para os quais corresponde um só direito positivo. 

Ora, uma vez que a generalidade e a coercibilidade são características 

do direito positivo, é cediço que as leis – ou o discurso do legislador - obrigam 

a todos. Isso, naturalmente, deve contrariar os interesses dos grupos que 

devam observar determinado direito positivo que não corresponda às normas 

ou representações efetivamente por eles vividas. 

Em suma, o pensamento de Mannheim, no meu entender, tem o mérito 

de revelar, em processos sociais globais, entre outras coisas, que pode haver – 

e frequentemente há – uma inadequação entre as normas do direito positivo e 

os comportamentos e opiniões de expressivos grupos de jurisdicionados, 

dentro de determinado Estado. 

Concluindo esta singela abordagem sociológica do direito, frisemos que 

ela apresenta interesse, neste estudo, na medida em que revela as relações 

entre direito positivo e poder, das quais se infere que o discurso do legislador, 

ou seja, a mensagem normativa, constitui – muito provavelmente – expressão 

de interesses e crenças dos grupos mais fortes e poderosos, dentro da 

sociedade onde tal lei deve incidir. 

 

4.1.2 A resposta do juiz, endereçado normativo e emissor da norma 

individual 

 

Para bem proferir a sentença em determinado processo, deverá o juiz, 

como se sabe, nos termos dos artigos 282, III e IV, e 458, ambos do Código de 

Processo Civil, conferir, isto é, reexaminar o pedido inicial – que deu ensejo ao 

ajuizamento da ação –, sua resposta ou contestação, assim como os principais 

atos e incidentes ocorridos ao longo do processo. Tudo isso será objeto do 

Relatório da sentença, passando então o magistrado ao exame das questões 

de fato e de direito, basicamente, através do confronto do pedido com as 

provas apresentadas e, evidentemente, com as disposições legislativas e 

constitucionais do ordenamento positivo, invocadas pelas partes, para 

sustentar suas posições. 
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Finalmente, no Dispositivo, ou decisão final, propriamente, na sentença 

– o decisum – o juiz expressará sua conclusão a respeito do pedido inicial: se 

mostra-se procedente, ou não, confrontando-o com as disposições do 

ordenamento jurídico que disciplinam a matéria sobre a qual versa a demanda. 

O esquema aqui esboçado é sobejamente conhecido pelos operadores 

do direito, teóricos ou práticos. 

Vejamos agora, mais detidamente, em que consiste esse ato normativo 

particular, que é a sentença, sob o ângulo do juiz que a profere. 

Pois bem, o magistrado toma conhecimento dos fatos noticiados nos 

autos, pode-se dizer de modo indireto, isto é, através das alegações verbais – 

escritas ou orais – das partes e, ainda, se for o caso, o depoimento de 

testemunhas, além dos demais elementos do conjunto probatório apresentado 

pelas partes. Este será acuradamente analisado pelo juiz, o que  implica na 

avaliação da consistência das provas e, por vezes, até da autenticidade de 

algumas delas, a fim de formar o seu convencimento sobre a realidade dos 

fatos. 

Quanto à lei – discurso normativo - sobre os mesmos incidente, vem à 

lembrança, de imediato, o brocardo “Iura novit curia”.82 Ou seja, na avaliação 

das provas, o magistrado, em regra,  já adianta a qualificação jurídica dos 

fatos, em face do que dispõe a legislação, genericamente, a seu respeito, a 

qual, em princípio, é de seu conhecimento, assim como a jurisprudência, em 

especial, dos Tribunais Superiores – importante para a solução de casos mais 

complexos -, com o intuito de chegar à sua decisão, de maneira fundamentada. 

Esta terá a mesma natureza deôntica do discurso do legislador, do 

qual, pode-se dizer, a sentença  completa a eficácia. 

Ao formular o dispositivo da sentença, o magistrado particulariza a 

previsão geral da lei, ou seja, explicita o conteúdo da mesma, conferindo-lhe 

concretude quando da sua aplicação aos fatos da vida. 

Verifica-se, assim, que a interpretação da norma pelo juiz, para aplicá-

la em decisão concreta, correlaciona-se com a interpretação dos fatos, 

constituindo, na mente do juiz, uma operação unitária, cuja conclusão, para 
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adquirir expressão linguística, requer uma certa segmentação, em frases, 

proposições, de modo a ser compreendida pelo destinatário dessa decisão. 

O grau de repercussão que o decisum provocará na vida social poderá 

atingir o próprio legislador do texto geral e abstrato. 

Vê-se, pois, que, no esquema comunicativo da norma jurídica, a ser 

interpretada e aplicada em situação concreta, o magistrado desempenha dupla 

função:  

na qualidade de receptor da mensagem (deôntica) veiculada na norma 

geral, ele interpreta o seu texto;  

na qualidade de emissor da mensagem (também deôntica) inerente à 

norma particular, o juiz aplica o direito. 

Assim, ao emitir o discurso normativo da sentença – sempre na 

perspectiva da atuação judiciária ideal - o julgador, em princípio, tem o intuito 

de prover uma solução que ele entenda adequada, ao conflito entregue à sua 

jurisdição. Elementos dessa “adequação” serão esboçados no próximo tópico. 

Ora, os comandos normativos gerais e abstratos, no meu entender, 

expressam interesses e valores que prevaleceram e se impuseram, na forma 

de direito positivo, em determinada sociedade, como exposto acima; desta faz 

parte o próprio juiz, que (em consonância com a sua palavra dada) pretende 

dar cumprimento a lei geral e abstrata. Mas, para lograr fazê-lo, é inafastável 

que proceda a uma série de avaliações e operações intelectuais individuais, 

que poderão estar impregnadas de subjetivismo.  

As implicações e o detalhamento dessas características da jurisdição, 

inclusive a ideia de “adequação” da sentença, capazes de afetar o seu próprio 

teor, serão objeto de análise, mais adiante. 

 

4.1.3 A nova norma e seu destino 

  

Finalizemos este item 4.1 com algumas breves considerações sobre as 

respostas dos destinatários ou endereçados normativos da decisão judicial, 

que constituem, de fato, os destinatários finais também do discurso do 

legislador, se bem que de modo indireto, pois, entre esses dois polos 

comunicativos, interpõe-se o juiz e sua própria mensagem que individualiza a 

norma geral. 
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Ora, tratando-se de mensagem de cunho deôntico, esta contém – 

mesmo que se manifesta sob forma declarativa – uma ordem a ser acatada 

pelas partes litigantes. 

Ora, o mais das vezes, não é o que se vê. A parte derrotada em Juízo, 

raras vezes se conforma com o resultado da ação e não se limita a assumir os 

ônus que lhe caibam em razão da sentença. Assim, recursos diversos são 

interpostos com frequência, adiando o trânsito em julgado ou imutabilidade da 

ordem judicial e respectiva execução em favor da parte vencedora. 

Claro que esse sistema recursal está minuciosamente previsto na 

própria legislação processual.  

Descaberia eu aqui me estender em comentários de natureza 

processual civil, em relação aos recursos, as peculiaridades de execução de 

título judicial – sentença transitada em julgado – com os respectivos embargos 

e o que mais faça o jurisdicionado para esquivar-se do cumprimento das 

ordens contidas em decisão judicial que lhe seja desfavorável. 

Só quero frisar o caráter contingente que vislumbro no cumprimento, ou 

efetivação, das decisões finais judiciais, pelos seus destinatários, em razão da 

inconformidade da parte que arcará com os ônus decorrentes de determinado 

processo, geralmente manifestada sob a forma de uma nova mensagem, que 

veicula o recurso interposto perante Instância superior, a qual poderá, ou não, 

alterar o conteúdo da primeira mensagem normativa individual do julgador 

originário. 
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4.2. Racionalidade e senso do justo na fundamentação da sentença.  

 

“Eu sustento que a descoberta da forma dos 
silogismos é uma das mais belas conquistas da 
mente humana. É uma espécie de matemática 
universal, cuja importância não é 
suficientemente conhecida” 
(LEIBNIZ) 
 
   entretanto 
 
 
“A lógica dedutiva é imprópria para a solução 
dos problemas jurídicos e humanos” 
(RECASENS-SICHES) 
“A razão físico-matemática é incapaz de 
apreender a realidade radical da vida humana”. 
(ORTEGA Y GASSET)83 
 

4.2.1 A questão do silogismo judiciário  

 

A aplicação, pelo juiz, da lei aos fatos subjudice demanda algumas 

cautelas.  

Na hipótese de o processo tratar de um caso simples, basta ao 

magistrado identificar a norma positiva que dá suporte ao direito alegado pelo 

demandante – ou pelo demandado, conforme suas alegações na contestação, 

ou em reconvenção – e qualificar juridicamente os fatos em questão, depois de 

bem identificá-los, inclusive através da avaliação das provas. 

Ora, a operação de enquadramento dos referidos fatos a determinada 

norma – ou conjunto de normas – vigente no ordenamento positivo, se faz, 

queira-se ou não, mediante o uso do princípio lógico da tríplice identidade, 

inerente a toda dedução. Em outras palavras, trata-se da operação intelectual 

de confrontar os fatos relativos ao caso individual, ou particularizado, com a 

previsão hipotética contida na norma geral, – o que consubstancia, 

precisamente, a subsunção – para atingir-se uma conclusão a respeito da 

produção dos efeitos daquela norma sobre os aludidos fatos. Tal raciocínio é 

nada mais, nada menos do que uma dedução, ou silogismo que, neste caso, 
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76 
 

importa na construção ou descoberta de uma premissa maior (que explicita o 

comando normativo geral) e na configuração de uma premissa menor (que 

descreve os fatos em julgamento), donde está apto a extrair sua conclusão, no 

que diz respeito ao enquadramento dos fatos ao direito positivo, genericamente 

falando. 

O silogismo pode assumir, segundo alguns autores, as formas de 

silogismo categórico e silogismo hipotético, sabendo-se que, no silogismo 

categórico, todas as proposições são simples (também designadas 

categóricas) e, no hipotético, especialmente na modalidade condicional, a 

premissa maior apresenta-se sob a forma de uma proposição hipotética, ou 

simplesmente composta, em termos gramaticais. 

Bem, o problema é que o direito destina-se a dirimir conflitos humanos 

das mais variadas espécies, cuja primeira consequência é a forte carga 

emotiva 84 que costuma acompanhar essa conflituosidade. Assim, mesmo na 

aplicação de uma norma jurídica a um caso relativamente fácil, a simples 

elaboração das premissas – na linguagem do teórico do direito – pode levar a 

resultados aparentemente insatisfatórios, pois frustrantes de expectativas de 

uma ou de ambas as partes protagonistas da controvérsia. 

Ora, uma causa simples é o que menos se faz presente nas 

distribuições diárias de processos, efetuadas em cada Fórum, Até porque a 

opção por submeter uma controvérsia a um pronunciamento judiciário já é 

indício suficiente de que uma solução amigável não acenava no horizonte das 

discussões extrajudiciais. Ou seja, processo ajuizado, em princípio, não é fácil 

nem simples. 

A essa circunstância posso atribuir, pelo menos em parte, uma certa 

ojeriza da doutrina contemporânea à ideia do uso da subsunção pelo 

magistrado encarregado de julgar determinada ação. Pois o esquema acima 

esboçado, da aplicação lógica da lei aos fatos, à primeira vista, não teria 

viabilidade, em razão de haver um complexo de interesses, que apontam a 

valores, em conflito, estes, por sua vez, prestigiados ou não, no direito positivo. 

Indagariam, então, os juristas, que sentido haveria em buscar “a lei” 

que vai atuar como premissa maior de subsunção, considerando a 
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multiplicidade, até contrariedade, das disposições normativas sobre os fatos da 

controvérsia trazida em juízo. 

Em todo caso, importantes doutrinadores do direito (dos últimos 

decênios do século XX e do século atual) têm se debruçado sobre a 

problemática da forma de aplicação da norma jurídica sobre determinados fatos 

da vida social. 

 

“Ninguém mais pode afirmar seriamente que a aplicação das 

leis nada mais envolva do que uma inclusão lógica sob 

conceitos superiores abstratamente formulados”. 85 

       

No dizer de Alexy, eminente estudioso do problema, a constatação 

citada de Larenz constitui um dos poucos pontos em que os juristas 

contemporâneos concordam por unanimidade.86 

Mas esse consenso, penso, não prima pela identidade da afirmação de 

Larenz. 

Ora, a doutrina atual por vezes escampa essa tese, expressando-a, 

porém, no sentido de que na aplicação do direito, não se pode mais falar em 

silogismo; ou da ausência de lógica tradicional na decisão judicial, em nossos 

dias. 

Mas, na citação de Alexy, existe o destaque da expressão “nada mais 

envolva” [do que o silogismo], o que me leva ao entendimento de que a 

interpretação e aplicação as disposições do direito positivo utiliza, sim, o 

silogismo, mas não só essa forma de pensar. 

A questão que quero salientar é que, na formulação da sentença, de 

modo racional, a operação intelectual final do juiz é um silogismo, do qual ele 

construiu (por vezes, simplesmente descobriu) a premissa maior, elaborou a 

premissa menor, para chegar a uma conclusão, que é o cerne do Dispositivo 

(da ordem) contido na sentença. 

                                                             
85
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 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica, trad., S. Paulo: Landy, 2001; DWORKIN, Ronald. Levando os 
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O itinerário do seu pensamento, que o levou a escolher, como 

aplicáveis ao caso, determinadas normas do ordenamento (inclusive princípios, 

que considero ter eficácia normativa), será declinado na justificação ou 

fundamentação da sentença, sem a qual a sentença é nula, nos termos do art. 

93, inciso IX da nossa Constituição da República. 

Nos casos que a doutrina designa como “fáceis” (aliás, pouco 

frequentes), a operação intelectual silogística é nitidamente detectável, no 

próprio Dispositivo de sentença e respectiva fundamentação, na qual os fatos 

se “encaixam”, subsumindo-se a uma hipótese normativa positivada, levando a 

consequências socialmente desejáveis. 

Nos casos assim chamados “difíceis”, a decisão do juiz sobre qual 

norma, ou feixe de normas, devam incidir sobre os fatos que originaram a 

demanda, contém, necessariamente, a meu ver, juízos de valor, sobretudo 

objetivando a realização de justiça,87 de conveniência, utilidade entre outros, 

que extrapolam, é claro, a simples compreensão linguística do discurso 

normativo.  

Entra em cena, então – e assim tem de ser – a subjetividade do 

magistrado, onde deve ter espaço a sua emoção,88 a guiar a elaboração dos 

juízos que conduzam à sua decisão, a qual deve, ao mesmo tempo, pressupor 

a possibilidade de ser justificada racionalmente.  

A justificação da sentença é vazada em linguagem argumentativa, em 

que o magistrado defende a opção normativa que efetuou, bem como o modo 

segundo o qual chegou à caracterização dos fatos, à sua identificação – do que 

resultará sua conclusão final, consubstanciada no Dispositivo de uma 

sentença. 

Alexy dedicou-se a pesquisar em que consistiria a argumentação 

jurídica racional, analisando diferentes possibilidades de elaboração de uma 

teoria da argumentação jurídica, que tivesse consistência, ao contrário do que 

observara nas supra mencionadas Lógicas Jurídicas do Concreto.89 
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 Essa ideia é analisada com proficiência por Lídia Reis de Almeida Prado em O Juiz e a Emoção, São 
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 “Da possibilidade da argumentação jurídica racional dependem não só o caráter científico da 
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79 
 

Resumindo, minha pretensão neste item, é demonstrar que, a partir da 

construção, pelo juiz, da premissa maior (que reflete uma proposição universal 

deôntica), em consonância com normas, princípios e regras do direito  positivo, 

esta a ser confrontada com os fatos noticiados nos autos e identificados pelo 

juiz, com os quais ele constrói a premissa menor (que tem a forma de 

proposição particular categórica), a fim de atingir a sua conclusão (de conteúdo 

também deôntico, mas particular), temos a nítida descrição de um silogismo 

judiciário. 

Em outras palavras, entendo independer tal forma de pensamento 

silogístico, para que este efetivamente ocorra, do tamanho da dificuldade (ou 

da facilidade, por que não?) com que o magistrado opera essa subsunção. 

Em suma, raramente o juiz encontra a premissa maior do silogismo 

judiciário pronta e acabada. 

Para a construção da premissa maior pelo juiz, na forma acima 

explicada, ele procede, necessariamente, a algumas operações intelectuais, 

tais como indução e abdução; ou seja, na colheita dos dados da legislação 

para formar essa conclusão (parcialmente) que vai desempenhar a função de 

premissa maior, sempre entrará alguma subjetividade do juiz. 

O mesmo se diga quanto à formação da premissa menor. 

Ora, o confronto das mesmas para a extração de uma conclusão 

racional, como visto, caracteriza exatamente a dedução a qual, de fato, é a 

operação final intelectual necessária, a fornecer o arcabouço racional da 

sentença.90  

Não estou subestimando a dificuldade que o magistrado possa vir a 

enfrentar – e frequentemente enfrenta – para descobrir, ou até criar na hipótese 

de lacuna, a norma que vai sustentar sua decisão final. Nem posso negar o 

quid de subjetivismo que essas complexas operações mentais podem conter – 

especialmente quando se faz necessária a ponderação de valores em conflito, 

pelo juiz.  

Um exemplo extremo de hard case, que demandou a árdua 

ponderação de direitos e valores pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, 
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conclusão  seja também uma proposição deôntica (agora, particular e categórica) não afasta o caráter 
dedutivo de tal operação intelectual. 
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observou-se no julgamento da Arguição de Descumprimento de Princípio 

Fundamental (ADPF) nº 54/DF, ajuizada em 2004, pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Saúde – CNTS, objetivando a decretação da 

inconstitucionalidade – mediante o reconhecimento do descumprimento de 

preceito fundamental da Constituição – da interpretação no sentido de que o 

aborto de feto anencéfalo constituísse conduta delituosa tipificada nos artigos 

124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. 91  

No exame dos debates e na justificação dos votos individuais de cada 

Ministro, considerei presente a ponderação entre os princípios da proteção à 

vida intrauterina e à saúde psicológica e dignidade da infeliz gestante.92 

Como se sabe, nossa Suprema Corte, por maioria de votos (somente 

dois divergentes, que penso seriam três, se o Ministro Menezes Direito não 

tivesse falecido durante a tramitação dessa ADPF) julgou a ação procedente, 

em 12/04/2012, concluindo, pois, pela atipicidade penal da conduta de 

interrupção da gravidez, na hipótese de anencefalia fetal, não obstante a 

ausência de autorização legal para tanto. 

Não me deterei na análise dos argumentos de cada Ministro, o que 

fugiria dos objetivos deste trabalho, deixando, porém, consignadas no 

Apêndice algumas de suas manifestações. 

As posições que o magistrado adotar para construir as duas premissas 

que sustentarão sua decisão devem ser por ele devidamente justificadas na 

sentença (o que atende a exigência legal da sua racionalidade e harmonização 

com o ordenamento positivo).  

Em suma, a elaboração da sentença requer não apenas uma dedução, 

mas também induções e abduções. 

O que me leva a concluir que o uso da dedução na decisão judicial é 

necessário, porém, não suficiente. 

Ou melhor, não é suficiente, porém necessário.  

A seguir, farei algumas considerações sobre os atributos de 

racionalidade, assim como de razoabilidade e justiça, que a decisão judicial 

terminativa – sentença ou acórdão – deve apresentar. 

                                                             
91

 No APÊNDICE, selecionei , da ADPF  54 do STF: a EMENTA do julgado,  o Extrato da Ata da seção 
plenária de 12/04/2012. 
92

 Em Positivismo jurídico lógico-inclusivo, SP. Marcial Pons, 2012, pp. 102 e ss.,  Juliano Maranhão 
analisa a peculiar interpretação do STF dos arts.  124 e 128 do Código Penal  no referido processo. 



81 
 

4.2.2 Sentença justa e razoável  

 

“Se, ao bater na razão, a lógica não repercute 

no coração, não serve para nada”.93 

 

Neste tópico final, farei algumas considerações sobre os atributos de 

justiça e razoabilidade, em face da racionalidade, na decisão judicial. 

 

Valor justiça e racionalidade 

             Inicio com a abordagem do valor justiça, correlato ao adjetivo justo, 

qualidade que deve iluminar as decisões judiciais terminativas: sentenças, 

acórdãos.   

   O operador do direito tem consciência de que o fenômeno jurídico em 

uma sociedade apresenta extrema complexidade, pois que lida com problemas 

vitais, assim como que é preciso algo mais que o conhecimento da lei positiva, 

para desempenhar satisfatoriamente o seu papel. 

    Ora, o problema do conteúdo de justiça das normas gerais ou já 

particularizadas é, sem dúvida, dos mais relevantes que os juristas têm 

enfrentado – e cresce em relevância quando esse operador é um juiz – bem 

como um dos pontos mais discutidos da Filosofia do Direito. 

    O próprio conceito “direito” tem uma conotação de valor, imanente ao 

sentido do adjetivo direito.  

   Em latim, em sentido amplo, tanto a norma como a justiça podem ser 

designadas pela palavra jus.  

   Em breve incursão sobre a ideia de direito, na história, vemos que, 

para Ulpiano, o direito era a ciência do justo e do injusto. Celso considerava o 

direito como a arte do bom e do equitativo (“ars boni et aequi”). 

   O tema da justiça foi exaustivamente estudado na Idade Média, 

destacando-se o trabalho de Santo Tomás de Aquino, o qual chegou à 

conclusão de que “a essência da justiça consiste em dar a outrem o que lhe é 

devido, segundo uma igualdade”.94 
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Michel Villey, por sua vez, pondera que o fim imediato do direito não é 

o progresso, a utilidade, o bem estar dos homens, que são objetivos da política 

e da economia política.  

 

“O direito visa à divisão dos bens. Segundo uma fórmula 

repetida pela maioria dos juristas e filósofos na Grécia e em 

Roma …, o papel do direito é o de atribuir a cada um o que é 

seu. Suum cuique tribuere, (de tribuere: distribuir).” 95 

 

Em suma, para Villey, no direito importa o que é justo, a proporção 

justa.  

Para Giorgio del  Vecchio, a noção de justo é a pedra angular de todo o 

edifício jurídico. 

G. Gurvitch, por outro lado, observa que as normas jurídicas podem ser 

mais ou menos perfeitas, mas não serão “direito” se não estiverem orientadas 

no sentido da realização da justiça. 

O florescimento e preponderância do positivismo, inclusive no direito, 

no século XIX, até meados do século XX, e ainda hoje, de certo modo 

presente, levou à hiper valorização da lei positiva, relegando o valor justiça a 

segundo plano, ou deixando-o mesmo, totalmente esquecido.  

Em relação à justiça do pronunciamento judicial, esta se resumiria à fiel 

aplicação da lei – considerada completa, perfeita e unívoca – e o fato. 

Kelsen, cuja grande obra Teoria Pura do Direito veio à luz, em 1ª 

edição seguindo-se,   em   1960, sua 2ª edição, bastante alterada e 

enriquecida, 96  em 1934, criticou as citadas fórmulas greco-romanas, 

acusando-as de não trazer nenhum esclarecimento sobre aquilo que seja, 

objetivamente, de cada um. 

    Quanto a esse problema – o conteúdo de justiça nas normas do direito 

positivo – observo, grosso modo, três tendências de pensamento: uma, que 

considera que isso não apresenta interesse ou relevância no estudo do direito 

positivo; outra, que considera que existe um ideal de justiça variável conforme 

os valores específicos de cada cultura, o qual o direito positivo deve procurar 
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atingir; outra, finalmente, que acredita na existência de valores perenes e 

imutáveis imanentes à natureza do homem e da sociedade, sendo a justiça um 

desses valores. Discordo, veementemente da referida primeira tendência e 

considero que as demais estimulam importantes reflexões. 

    De qualquer modo, como observou Machado Neto 97, o século XX viu 

ressurgir a preocupação dos estudiosos do direito com o valor justiça. De fato, 

como visto, o estudo desse tema tem ocupado lugar de destaque nas 

investigações de distintos juristas contemporâneos. 

    Não há dúvida de que é difícil determinar o conteúdo justiça, valor, 

mas podem-se vislumbrar algumas indicações – “pistas” ou “belezas” – de 

onde ela está presente. 

Joahannes Hessen dá algumas indicações sobre a conceituação de 

valor, em tudo aplicáveis à justiça:  

 

“O conceito de valor não pode ser rigorosamente definido … 

Tudo o que pode fazer-se  a respeito deles é simplesmente 

tentar uma clarificação ou demonstração de seu conteúdo”.  

 

 “Valor é, sem dúvida, algo que é objeto de uma experiência, 

de uma vivência. Experimentamos o valor de uma 

personalidade excepcional, a beleza de uma paisagem …”.  

 

Ademais, Hessen define provisoriamente valor como sendo  

 

“… um certo quid que satisfaz uma necessidade. Será valor 

tudo aquilo que for apropriado a satisfazer determinadas 

necessidades humanas”.  

 

Os valores podem residir na esfera do vital (da natureza), ou na do 

espírito (éticos, estéticos, religiosos). Acrescenta Hessen, ainda, que no 

conceito de valor está sempre incluído o de sua referência a um sujeito. “Valor 

é sempre valor para alguém.” 98 

De Alaôr Caffé, colhemos a seguinte orientação:  

 

“[...] podemos ter inúmeros exemplos de atos de justiça, 

acessíveis mediante impressões sensíveis, porém todos eles 
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têm um único significado, um único sentido: o de serem justos. 

Essa unidade de sentido pensada pela inteligência, aplicável a 

um mundo de soluções justas, e o conceito de justiça”.
99 

 

   Ou seja, o conceito de justiça só pode ser pensado, como algo 

abstrato e universal, mas que toma corpo (se concretiza) em todo e qualquer 

ato de justiça. 

   Ora, considero que tudo aquilo que, no conteúdo das leis, e das 

decisões judiciais, for adequado à natureza humana e, ao mesmo tempo, apto 

a proporcionar iguais oportunidades para o pleno desenvolvimento de todos na 

sociedade, estará conforme os ditames do valor justiça.  

   Entretanto, mais uma questão se coloca: como é possível conhecer as 

reais necessidades da natureza humana e o que seja, de fato, bom para o 

pleno desenvolvimento do ser humano na sociedade? 

    Em outras palavras, tenho a crença básica de que existem valores 

imanentes à natureza humana, que deveriam prevalecer na organização da 

vida social e que, em uma perspectiva ideal, deveriam influenciar na 

elaboração das leis e as decisões judiciais, nessa perspectiva, teríamos, como 

sujeito agente, o “legislador racional”, mas não é sobre essa figura (que 

entendo ficcional), que versa este trabalho. Esses valores parecem-me perenes 

na mesma medida em que o seja a natureza humana (ou seja, se essa natureza 

for objeto de uma lenta evolução – o que é uma hipótese da ciência – esses 

valores variarão na mesma proporção). Mas, também, tenho a convicção de 

que é extremamente difícil – e problema dos mais relevantes – conhecer a 

natureza humana e, consequentemente, todos os valores a ela imanentes. 

Alguns deles, entretanto, a meu ver, dão-se a conhecer facilmente, por 

intuição, de imediato. Assim, por exemplo, ninguém honestamente poderá 

colocar em dúvida que a natureza humana, em especial na infância, requer boa 

alimentação e higiene (valores vitais), sem o que não poderá haver 

desenvolvimento adequado. 

   Penso que o conhecimento do conjunto dos valores imanentes ao ser 

humano não é impossível, cabendo, de um lado, à ciência – e à filosofia – 

fornecer as informações de que dispõem sobre a natureza humana (sem 
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esquecer que uma das características do conhecimento científico é a 

refutabilidade, recordando inclusive Popper) ficando, pois, de certo modo, em 

aberto, a questão da viabilidade de o pensamento científico determinar o que 

seja a natureza humana); de outro lado, acredito, de maneira mais prática e 

imediata, cabe a todo ser humano procurar, dentro de si mesmo e nos seus 

relacionamentos do dia-a-dia, o que para si significa justiça, se está praticando 

ou se contra si está sendo praticada alguma espécie de injustiça e procurar, do 

melhor modo possível, corrigir a situação. 

Mas o foco neste trabalho é a decisão judicial e, neste ponto, delinear 

requisitos para que ela tenha a qualidade de ser justa. 

Em vista do acima exposto, percebe-se que a prolação de sentença 

justa pelo magistrado (de boa vontade, que deseje assim proceder) deve 

passar, necessariamente, por seu senso de justiça.   

Este tem sido considerado, pode-se dizer, inato. 

Recordando Kant 100, que tanta influência exerceu sobre o pensamento 

filosófico, na Alemanha e alhures, é a própria razão que aflora em todo ser 

humano, seja ele filósofo, estudioso ou inculto, indicando o que é justo, 

descobrindo as próprias leis ideais, para si e para toda a sociedade.  

Resumidamente, para Kant, a Ética, que se ocupa das leis da 

liberdade, possui uma parte empírica, que ele identificou como Antropologia, e 

uma parte pura, que diz respeito a princípios apriorísticos, tendo, pois, caráter 

metafísico – Metafísica dos Costumes. 

A Antropologia, nesse sentido, ocupa-se da aplicação dos princípios 

morais gerais às condições peculiares da vida humana.  

Já os princípios da Metafísica dos Costumes valem para todos os seres 

racionais existentes. Ou seja, uma lei moral (pura) vale necessariamente para 

todos os agentes racionais, sem exceção. 

Ora, a justificação de princípios, rigorosamente universais (ex.: não se 

deve descumprir promessas) não pode ser empírica, deve ser a priori. 

Uma lei moral (pura) vale necessariamente para todos os agentes 

racionais, sem exceção. 
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A justificação de princípios, rigorosamente universais (ex.: não se deve 

mentir) não pode ser empírica, deve ser a priori.101 

A “legalidade universal das ações em geral” Kant formula nos seguintes 

termos:  

“(...) devo proceder sempre de maneira que eu possa querer 

também que a minha máxima se torne uma lei universal”. 102 

 

Ou seja, para Kant, mesmo sendo inexperiente, basta perguntar a 

pessoa a si mesma: ‘você pode querer que a sua máxima se converta em lei 

universal? Ora, se não puder, ela deve ser rejeitada’. 

Importante se faz recordar que, pouco antes, Kant afirmara: “Garantir 

cada qual a sua própria felicidade é um dever ...” A ideia de máxima, por sua 

vez, nesse contexto, pode ser sintetizada como sendo o princípio subjetivo do 

querer, em conformidade com a lei moral que nos impomos que nós mesmos. 

Ainda, resumindo, Kant reitera que a razão vulgar, com essa bússola  

na mão, sabe distinguir perfeitamente o que é bom do que é mau, 

acrescentando, para completar essa ideia, que o filósofo não dispõe de outro 

princípio senão o mesmo de que dispõe o homem vulgar. 103  

Pois bem, estas breves referências ao pensamento kantiano sobre 

justiça entendi pertinentes ao tema senso de justiça.  

Acredito que ele haja influenciado o Intuicionismo, como tendência 

filosófica, aliás, bastante valorizada nas décadas iniciais do século XX, no que 

diz respeito à percepção de valores pelo ser humano, inclusive, pois, do valor 

justiça. 

Acorre-me o pensamento de Max Sheler, que atribui a uma intuição 

emocional o papel de fonte exclusiva do conhecimento de valores. Para ele, o 

intelecto é tão cego para os valores quanto o ouvido para as cores. Este modo 

de conhecer é caracterizado como um sentir intencional, através do qual 

percebemos os valores éticos (entre os quais incluo o valor justiça) e 

estéticos.104 
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Em Johannes Hessen, por sua vez, encontramos, esquematicamente, 

as seguintes espécies de intuição: 

α) Sensível – comunicação do homem como o seu meio através dos 

sentidos. 

 β) Espiritual ou intelectual – nela se atingem novos conhecimentos pela 

inteligência. 

                 Esta compreende duas espécies: 

      - Intuição Formal – consiste na apreensão imediata de relações 

entre conteúdos intelectuais. Exemplos: ‘O vermelho e o verde 

são diferentes’; princípios lógicos tais como o da tríplice 

identidade e o da contradição. 

     - Intuição Material (ou propriamente dita) – consiste no conhecimento 

imediato de realidade, objeto ou fato suprassensível.  

A intuição material, por sua vez, compreende três subespécies: 

 α) Racional (ou da essência) – órgão cognoscente :   RAZÃO 

 β) Emocional (ou do valor) – órgão cognoscente:        SENTIMENTO 

 ɤ) Volitiva (ou da existência) – órgão cognoscente:          VONTADE 

Ora, o ser espiritual do homem – sua estrutura psíquica – apresenta 

três forças fundamentais: INTELIGÊNCIA , SENTIMENTO E VONTADE, que 

encontram correspondência na estrutura dos objetos, que comporta divisão 

análoga. Ou seja, todo objeto apresenta três aspectos: ESSÊNCIA , VALOR E 

EXISTÊNCIA.  

 Por isso, fala-se de uma intuição da essência, outra do valor e outra da 

existência (como acima indicado). 

A intuição desempenha relevante papel no campo do direito, de acordo 

com Montoro.105  

Entre suas funções, releva notar o papel da intuição de valores, 

considerada importante no reconhecimento do valor justiça, fundamental no 

direito.  

Tal intuição atua poderosamente na elaboração das decisões judiciais.  

Ela deve balizar tais decisões, orientá-las, segundo o ensinamento de Montoro. 
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Também merece menção, na atividade judicante, a relevância da 

Intuição heurística. Ocorre, por exemplo, na descoberta súbita da solução para 

um caso difícil. Depois, constroem-se os argumentos lógicos para justificar 

aquela solução. Ela servirá como guia para a pesquisa do juiz, a qual  poderá, 

ou não, confirmar a solução pressentida. Recaséns-Siches, comentando a 

atividade dos juízes ao sentenciar, fala em “corazonada”.  Recorde-se que a 

palavra “sentença” deriva de “sentir”.   

A intuição heurística atua, também, na identificação das lacunas no 

direito. 

Resumindo, a intuição tem sido considerada, com relativa frequência, 

como instrumento eficaz de percepção direta do valor justiça, bem como da 

solução, pelo juiz, de casos difíceis – o que deverá a posteriori ser confirmado 

pela pesquisa racional. 

 

Encerrando este tópico, recordo a manifestação de Tércio Sampaio 

Ferraz Filho, especificamente sobre esse tema, em que aparecem intimamente 

correlacionados os aspectos de racionalidade e senso de justiça na elaboração 

da decisão judicial terminativa.106 

Considerando que o juiz, de acordo com a tradição romanística, julga 

conforme as regras do direito e inspirado em sua própria convicção, é 

importante analisar em que consiste essa convicção. 

Ora, a despeito da opinião de muitos, de que essa convicção é fruto de 

uma intuição, ou de um sentimento, o autor adverte que ela resulta de algo 

muito mais complexo. Sustenta que a convicção não pode decorrer meramente 

da subjetividade do julgador. 

No processo mental da formação da convicção do juiz, existe uma 

racionalidade que se desdobra, segundo o autor citado, em dois momentos: um 

que se refere à racionalidade da motivação ou fundamentação da sentença, no 

qual se destaca a indicação da norma (ou normas jurídicas) a embasar o 

raciocínio judicial; outro, que também tem a característica de ser racional, 

referente ao procedimento da escolha entre o justo e o injusto. Note-se que não 
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se evidencia, necessariamente, a distinção ou separação entre esses dois 

momentos.                   

Em consequência, verifica-se que o ato de julgar e sua justificação 

racional nem se resumem às referências de direito positivo, nem, tampouco, à 

subjetividade do julgador. 

Existe um ratio inerente à escolha convicta do juiz. O momento da 

convicção não é ato estritamente individual, “mas um ato de pensar num 

contexto comunicativo”.         

 O julgador sempre pensa, vale dizer, exercita aquela faculdade referida 

por Kant como “a capacidade de avaliar e decidir com convicção: o senso de 

justiça”. 107          

 No jogo das codificações e recodificações entre o legislador e o 

destinatário final do discurso normativo, a motivação da sentença aparece 

como uma recodificação racional; isto, pressupondo-se a racionalidade do 

próprio legislador e da lei (produto de sua atuação) hipótese que nem sempre 

se verifica na realidade – o que não auxilia o trabalho do juiz. 

Por outro lado, no processo de interpretação dos textos legais, os 

juristas – e o juiz, claro – enfrentam vários problemas de indeterminação 

naqueles textos, 108 a saber, em síntese: indeterminação semântica, 

decorrente, entre outros fatores, de vagueza e ambiguidade de termos da lei; 

indeterminação sintática, de que são exemplos antinomias e lacunas na 

legislação, que o juiz deve dirimir e preencher; e indeterminações de ordem 

pragmática, a requerer da parte do juiz a apreciação (balanço, a meu ver) das 

possíveis consequências, justas ou injustas, decorrentes de determinadas 

atribuições de sentido à norma, pelo magistrado. 109 

A respeito, em especial, da figura ficcional do legislador racional, o 

autor observa que, embora essa figura resulte de um instrumental retórico a 

serviço da ideologia da separação de poderes, ela fornece a base para a 

fundamentação da interpretação dogmática; e dela se vale o juiz ao motivar 

sua sentença, afastando possíveis alegações de motivações subjetivas, a 

orientar sua tomada de posição. 
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Na elaboração do decisum, o juiz procura conciliar os princípios 

hermenêuticos formais – tais como “dar a cada um o que é seu”, “igualdade 

perante a lei” etc. – com os critérios materiais da justiça (materialidade dos 

direitos, a meu ver). Assim, “justeza e senso do justo se imbricam na forma 

lógica da razoabilidade”. 110 

Essa visão abrangente do ato de julgar, condicionado que é pelo 

ordenamento posto, reflete a complexidade de relações jurídicas dentro da qual 

o magistrado deve proferir sua decisão. 

Ocorre, na prática processual, com frequência, que a legislação de 

nível ordinário – que detém importante teor de obrigatoriedade – contraria o 

texto da Constituição, que sobre aqueles prevalece, em razão da peculiar 

eficácia constitucional, consistente na sua supremacia. 

Penso que o papel do mencionado “legislador racional” equivale àquele 

exercido pelo constituinte, em nosso ordenamento. 

Pois que o magistrado irá fundamentar o texto diretamente na Lei 

Suprema, quando a legislação ordinária com esta colidir, seja quanto ao 

conteúdo, seja quanto a aspectos formais. 

 

A racionalidade da Lógica do Razoável. 

Em Nueva Filosofia de la Interpretación del  Derecho, Luis Recaséns-

Siches delineia o significado da expressão razoabilidade, buscando enfatizar 

justamente o seu caráter racional.  

Ele sustenta, em resumo, que razoabilidade representa uma forma 

especial, humana, de racionalidade. 

A Lógica do Razoável trata do saber do que é humano e que, 

diferentemente da Lógica do Racional (que serve para a Matemática e Ciências 

stricto sensu), é uma Lógica adequada para resolver os problemas humanos de 

ordem prática. 
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Siches assevera que a Lógica Material do Direito – i.e. a lógica dos 

conteúdos das disposições jurídicas – é diferente da lógica tradicional  (vale 

dizer, formal). 111  

Ora – observo – é cediço que a Lógica Material não deixa de integrar a 

própria Lógica, nos termos da divisão primeira do conceito, apresentada por 

Aristóteles, seu criador. 

Siches enfatiza, adiante, que a lógica formal nem remotamente esgota 

a totalidade do logos, da razão. 112 

Além da Lógica do Racional, (leia-se stricto sensu, da inferência 

formal), há outras regiões que pertencem igualmente à Lógica, mas são de 

natureza muito diversa daquela da Lógica do Racional. Entre essas regiões do 

logos ou da razão, existe o âmbito do logos dos problemas humanos práticos 

de conduta, i.e., do logos do razoável. 

O logos do razoável, concernente aos problemas humanos – e, pois, 

aos problemas políticos e jurídicos – busca entender sentidos e nexos entre os 

significados, realizando valorações e estabelecendo finalidades.  

As realidades históricas estão impregnadas de sentidos ou 

significados. 

Para Siches, a existência humana não pode ser compreendida 

mediante o instrumental teórico (categorias e métodos) usados na explicação 

dos fenômenos da natureza ou das ideias puras (caso da matemática). 

As Normas do Direito, como se sabe, são instrumentos práticos, 

elaborados e construídos pelos homens, para produzirem certos efeitos na 

realidade social. Mas o direito “perfeito” – ou seja, concluído, acabado – é 

somente o das normas individualizadas, nas sentenças judiciais ou nas 

decisões administrativas. 

Por outro lado, os valores básicos – dentre os quais releva a justiça –  

não pertencem ao campo do racional. Ainda que sejam objetivamente válidos, 

são conhecidos mediante uma intuição intelectiva. 

Concluindo, o autor enumera as principais características dessa lógica 

do razoável ou “Lógica da Ação Humana” 113: 

                                                             
111 Ob. cit., p. 53. 
112

 Idem, pp. 278/279. 
113 Ibidem, pp. 287/288 
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- Está circunscrita e condicionada pela realidade concreta do mundo 

em que opera, vale dizer, está condicionada pela realidade histórico-social e 

particular, em que vigoram as normas jurídicas. 

- Está impregnada de valorações e critérios axiológicos (dimensão por 

completo alheia à Lógica Formal). Tais valorações são concretas, i.e., referem-

se a uma determinada situação humana e a uma certa constelação social, 

razão pela qual devem levar em conta todas as possibilidades e limitações 

reais. Por conseguinte, a Lógica do Razoável orienta-se pelos ensinamentos 

extraídos da experiência histórica e da vida humana. 

- As valorações constituem a base para a formulação de propósitos e 

finalidades. Estes, por sua vez, condicionam-se às possibilidades oferecidas 

pela realidade social concreta.        

 - A Lógica do Razoável rege-se por razões de congruência ou 

adequação, entre a realidade social e os valores, bem como entre os valores e 

os propósitos e fins (valiosos e adequados) e entre os fins e os meios, no 

tocante à eficiência destes para alcançar aqueles e, ainda, no que diz respeito 

à correção ética dos meios. 

Ora, assinalo que a “congruência” apontada, pressuposta nessa 

conceituação de razoabilidade jurídica  é “ingrediente” (elemento constitutivo 

do raciocínio lógico) típico do pensamento racional. 

Em suma, a produção dos conteúdos jurídicos, tanto das regras gerais, 

como das individualizadas, deve reger-se pela lógica do humano e do razoável. 

Mas, o autor esclarece, os julgadores – nos âmbitos judicial e 

administrativo – devem ater-se aos critérios adotados pelo direito formalmente 

válido e vigente. Eles prosseguem no processo de produção do Direito 

empreendido pelo legislador. 

Esse breve apanhado do pensamento de Recaséns-Siches (ora 

exposto), evidencia o caráter racional específico da Lógica do Razoável, que 

Siches procurou objetivar, especialmente através da menção à referida 

congruência, à materialidade dos direitos vigentes e à observância, pelos 

julgadores, dos critérios adotados no direito formalmente válido e vigente. 
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4.3 Observações Finais  

 

Em suma, o senso do justo, por parte do magistrado, em princípio não 

se contrapõe à racionalidade, especialmente considerando esta como atributo 

das disposições constitucionais (e também das legais que sejam com elas 

compatíveis). 

Tampouco a razoabilidade – que muito se aproxima do senso do justo, 

na medida em que diz respeito, predominantemente, à materialidade dos 

direitos – colide com a racionalidade, da qual, antes, expressa uma forma 

especial. Pelo contrário, com frequência, apresenta-se como elemento 

convincente de argumentação – aqui, fundamentação da decisão judicial – 

mesclando-se com a própria racionalidade, até constituindo fator de 

viabilização da eficácia da sentença. 

Diante de tudo o que foi visto, podemos perceber que permanece um 

duplo desafio para a doutrina jurídica e, em especial, para os magistrados, para 

bem cumprirem o seu mister, que consiste na observância da Constituição e 

das leis (com ela compatíveis), sem, contudo, faltar ao bom senso - que 

poderia até inviabilizar o cumprimento do decisum - nem faltar, principalmente, 

com a justiça, na elaboração de suas decisões. 

Este último ponto, que depende do senso de justiça do magistrado, 

sempre vai requerer, penso, um quid de subjetividade na decisão judicial. Isso 

afigura-se-me inevitável. A própria expressão “senso de justiça” já implica a 

ideia de um atributo e uma função da mente humana. 

Tudo isso, aliás, deve ser claramente explicado pelo juiz na 

fundamentação da sentença.114 

A doutrina jurídica tem se debruçado com afinco sobre o problema da 

conciliação da racionalidade com a realização da justiça nas decisões judiciais, 

ou seja, a observância da lei, de modo a evitar o arbítrio, bem como que o 

                                                             
114 Dentre tais dificuldades da prática, figura a necessidade de ponderação de princípios – a requerer indubitavelmente 

o acionamento da subjetividade do juiz ou do colegiado – sob a forma do senso do justo de cada julgador, tal o caso do 

exemplo mencionado, do julgamento da ADPF 54-8/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, em que foram avaliados, 

comparativamente, os princípios jurídicos do direito brasileiro – extraídos da Constituição da República e do Código 

Penal – que protegem, de um lado, a vida humana fetal e, de outro lado, a dignidade e a saúde psicológica da mulher 

grávida de feto anencéfalo. 
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decisum conduza às consequências mais justas possíveis, na vida dos 

jurisdicionados. 

Neste ponto, por mais que a doutrina se esforce, não é possível 

construir parâmetros inteiramente objetivos, a orientar os magistrados. 

É essa a minha opinião. Ainda me parece muito prático o critério 

negativo, ou seja, não incorrer em injustiça, esta mais facilmente identificável 

do que a própria justiça. 

De todo modo, em vista dos critérios expostos ao longo deste trabalho, 

na prática o magistrado encontrará situações de solução mais ou menos difícil, 

em que a convocação do seu senso do justo se fará necessária em maior ou 

menor grau, de maneira a combinar-se com as disposições constitucionais e 

legais, sob pena de proferir decisão injusta, ou impraticável, com o provável 

destino da não sobrevivência. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A decisão judicial racional, como se sabe, deve ser fundamentada, ou 

justificada, no ordenamento jurídico positivado – especialmente constitucional e 

legal – incidente sobre os fatos que provocaram a intervenção judicial em 

determinado conflito. Nem por isso se trata de uma tomada de posição simples 

ou óbvia para o magistrado, a orientar o momento da prolação de sua 

sentença. 

O exame dos fatos e respectivas circunstâncias, que o magistrado 

deve qualificar juridicamente, deve ser acurado e minucioso, com o intuito de 

identificar adequadamente a norma, ou complexo de normas, que sobre os 

mesmos incidem, tendo em vista a realização da justiça, mediante a produção 

ou criação da norma individual que melhor conduza aos resultados 

preconizados na Constituição, seja de modo global, seja de modo 

particularizado (caso a Constituição haja especificamente disciplinado o thema 

decidendum). 

 

Do exposto, já se infere que a mencionada aplicação da legislação aos 

fatos – ou incidência destes sobre a legislação – se identifica com o chamado 

“silogismo judiciário” – aliás, previsto expressamente nos artigos 282, III e IV, e 

458, do vigente Código de Processo Civil – o que não significa, em absoluto, 

que a função judicial tenha natureza robótica. 

Pois o magistrado que tem em mira a realização da justiça deve 

construir esse silogismo de modo necessariamente criativo – o que garante a 

origem ou procedência humana da decisão – seja ao determinar o conteúdo da 

sua premissa menor, seja ao encontrar a respectiva premissa maior, de modo 

que a conclusão permita a produção de efeitos capazes de solucionar com 

proficiência os conflitos, bem como de modo condizente com os valores 

detectáveis no ordenamento jurídico, especialmente o constitucional. 

 

A “racionalidade” da norma particular, da lavra do juiz, mediante o  

veículo signico da sentença, deve brotar de seu “senso de justiça” e de 

“razoabilidade” para ser suficientemente satisfatória e apta para solucionar o 

conflito com efetividade. Recorde-se que “razoabilidade” não deixa de ser uma 
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modalidade de racionalidade, como com propriedade, a meu ver, sustenta Luis 

Recaséns-Siches, especialmente adequada para a solução dos problemas 

humanos e sociais, em sua complexidade. 

 

Os direitos alegados pelas partes em conflito relacionam-se a valores 

diversos, inclusive consagrados constitucionalmente, os quais, no processo, 

com frequência apontam em sentidos divergentes, até opostos.  

Nessa hipótese, na prática frequentemente concretizada, deve o juiz, 

ao proferir a sentença, proceder a uma avaliação necessariamente subjetiva, a 

requerer a ponderação das normas (e respectivos valores correlatos) 

invocadas pelas partes litigantes, a fim de determinar quais devam prevalecer, 

a sustentar sua decisão final. 

Nessa operação intelectual - na qual coexistem razão e emoção – o 

magistrado pode ensaiar mentalmente os resultados que seriam obtidos em 

cada uma das alternativas que o ordenamento jurídico lhe oferece para solução 

ao litígio, de modo a determinar qual delas apresenta-se como mais justa. 

Nesses termos, a decisão justa não pode deixar de levar em 

consideração a materialidade dos direitos em confronto, no meu entender, o 

que não implica o desdém à formalidade jurídica, que, com frequência, 

justamente, configura garantia dos direitos materiais. 

Nessa combinação de vetores em sentidos divergentes, reside a 

origem das maiores dificuldades a que o magistrado está sujeito, no exercício 

de sua função. Para bem exercê-la, entendo necessária, na pessoa do 

magistrado, uma combinação de cultura geral e jurídica, aliada a suficiente 

maturidade psicológica. 

 

A determinação daquilo que é justo, sob esse ponto de vista, encontra 

pistas na doutrina e nas próprias Constituições que, desde os primórdios do 

constitucionalismo, vêm enunciando relações de direitos humanos 

fundamentais. 

No caso da Constituição brasileira vigente, é notório que esse rol é 

extenso e bastante pormenorizado, o que oferece apoio formal à decisão do 

julgador, pode-se dizer, sempre. 
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Mas a análise da materialidade das proteções constitucionais a direitos 

fundamentais, por exemplo, não indica seja facilitada a tarefa do magistrado 

que se veja frente a frente com o desafio de solucionar conflito de valores 

abrigados no próprio ordenamento jurídico. Ora, em princípio – segundo a 

conceituação doutrinária de Constituição em sentido formal 115 – não existiria 

uma hierarquização entre tais valores, a orientar o magistrado a como 

proceder. 

 

Mas, permito-me, nestas observações finais, a apontar possíveis 

caminhos que auxiliem à elaboração da decisão judicial em tal tipo de conflito, 

em que se faz necessária a ponderação de normas e valores a estas 

correlatos, pelo magistrado: 

 

- em primeiro lugar, é perfeitamente possível supor e sustentar uma 

certa hierarquia nas normas constitucionais (com inspiração em 

Otto Bachof)116 de modo que, no caso das Constituições 

parcialmente rígidas, aquelas regras que constem nas chamadas 

cláusulas pétreas – tal como na vigente Constituição brasileira, o 

artigo 60, § 40 117 – prevaleçam sobre as demais, em vista da 

importância radical que o legislador constituinte lhes atribuiu, a 

ponto de não permitir a sua supressão; 

 

- ainda com inspiração em Bachof, podemos sustentar que a obra 

do constituinte originário (aquele dotado de poder superlativo, que 

elaborou o texto inaugural da Constituição) deve prevalecer, 

havendo conflito, sobre a produção do constituinte derivado, em 

nosso caso, o Poder Legislativo – no exercício específico da 

função constituinte, na forma do art. 102, § 1º da Constituição. 

                                                             
115

 Por exemplo, Celso Bastos, Curso de Direito Constitucional. S. Paulo: Saraiva, 1978. 
116

 BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? Trad. e nota prévia de José Manuel M. Cardoso da 

Costa. Coimbra: Almedina, 1994. 
117

 Não será demasiado reiterar suas disposições: “Art. 60 – caput – A Constituição poderá ser emendada mediante 

proposta ... § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I – a forma federativa de 

Estado; II – o voto direto, secreto, universal e periódico;  III – a separação dos Poderes;  IV – os direitos e garantias 

individuais .”... 
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Ainda, entre nós, o mesmo art. 102, no § 3º, assim como a Lei nº 

9882/1999, garantem a primazia do Texto Maior originário, sobre 

o das Emendas, mediante o manejo da Ação de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, da competência 

originária do Supremo Tribunal Federal; em síntese, se houver 

conflito entre disposições de Emendas Constitucionais em face 

das disposições do art. 60, § 4º da nossa Constituição, aquelas 

cederão lugar a estas, devendo ser decretada a invalidade das 

Emendas; 

 

- a dignidade humana tem sido consagrada como vetor 

interpretativo por   excelência   pela   nossa   doutrina.   Mas, 

considerando a multiplicidade das necessidades e interesses 

implicados no conceito “dignidade humana”, podem constituir 

parâmetros interpretativos, para o julgador, a gravidade e o grau 

de reparabilidade – ou não – das lesões a direitos fundamentais 

das partes em conflito. 
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interrupção da gravidez de feto anencéÍalo ser conduta tipificada nos
artigos 124126 e128, incisos I e tr, do Código Penal.

açaepÃs

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acord.am os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em julgar procedente a ação para declaÍar a
inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da
gravidez de feto anencéÍalo é conduta tipificada nos artigos lZ4, LZ6 e
128, incisos I e tr, do código Penal nos termos do voto do relator e por
maioria em sessão presidida pelo Ministro Cezar Peluso, na
conÍormidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas.

Bra$ília,, 12 de abril de 2012.

MÏNÏSTRO MARCO AUNÉUO * RELATOR
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REQTE. (S) : CONFEDERAÇÃO NACÏONAL DOS TRABALHADORES NA SAÚNU
CNTS
ADV. (A/S) : r,UÍS ROBERTO BARROSO
INTDo. (A/S) : PRESÏDENTE DA RepÚeT,Tce
ADV. (A/S) : ADVOGADO-GERAL na UwrÃO

Decieão: Após o voto do senhor Ministro Marco Ãurélio
(Relator), que julgava procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade da interpretaÇão segundo a qual a
interrupção da gravidez de fet.o anencéfalo é cond.ut.a tipif icada
nos artigos 124, L26, L2B, incísos I e TI, todos do Código pena],
no que foi acompanhado pelos Senhores Ministros nosã Weber,
Joaquim Barbosa, Lu:-z Fux e cármen Lúcia, e o voto do senhor
Ministro Ricardo Lewandowski, que julgava improcedente o pedido, o
julgamento foi suspenso. Imped.ido o Senhor üirrirtro Dias Toffoli.
Falaram, pela requerente, o Dr. Luls Robert.o Barroso e, pelo
Ministério Público Federal, o Procurador-Geral- da República, Dr.
Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, i-1.04 .2OI2.

Decisão:0 Tribunal, Fox maioria e nos termos do vot,o do
Relator, j ulgou prCIcedente a aÇãa Tlara declaraï a
inconstitucíonalidade da interpretação segund.o a qual a
interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipÍficada
nos artigos L24t 1-26, L28, incisos ï e TT, todos do código penal,
contra os votos dos Senhores Minist,ros Gilmar Mendes e Celso de
Mello eüêr julgando-a procedente, acrescentavam condições de
diagnóstico de anencefal-ia especificadas pelo Ministro Celso de
Mello; e contra os votos dos senhores Minístros Ricardo
Lewandowski e cezax Peluso (presidente), que a julgavam
ímprocedente. Ausentes, justíficadamenter os Senhores Ministros
Joaquim Barbosa e Dias Toffoli. plenário, j,Z.04.ZOtz

Presídência do Senhor Minístro Cezar Peluso. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gil-mar
Mendes, Ayres Britto, Ricardo Lewandowski, cármen Lúcia, Lu:- z Fux
e Rosa Weber.

Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel
Santos
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Secretário
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