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RESUMO 

 

 

Com as transformações operadas através da guinada linguística e hermenêutica, a 

conscientização do caráter interpretativo do conhecimento de objetos culturais, como é o caso 

do direito, e do papel da linguagem na compreensão humana de mundo gera uma crise 

paradigmática sobre o modo de se compreender o direito e de como se operar com ele. 

Teorias surgem sustentando a vinculação do direito e das decisões jurídicas a uma 

problemática de moralidade política e a uma pretensão de correção. Essas transformações na 

teoria do direito conduzem a modificações diretas no Constitucionalismo. Contudo, como 

executar esta exigência, de fulcro inicial na concretização da Constituição, de cumprimento da 

pretensão de correção da decisão jurídica? Se divergimos sobre o que é justo ou injusto, como 

conciliá-la com exigências de segurança jurídica e ao caráter democrático de nossa 

convivência? A presente dissertação propõe uma contribuição a este debate através do estudo 

de três autores contemporâneos: Ronald Dworkin, Robert Alexy, Jürgen Habermas. Estuda-

se, assim, a problemática da racionalidade e da correção da decisão jurídica nas óticas desses 

três autores, para, ao fim, defendermos, a ideia de concretização da Constituição como 

empreendimento argumentativo-discursivo e hermenêutico-construtivo, atento ao 

compartilhamento intersubjetivo do acordado racionalmente no mundo da vida.  

 

Palavras chave: 1.Racionalidade e correção das decisões jurídicas; 2.Ronald Dworkin; 

3.Jürgen Habermas; 4.Robert Alexy; 5.Argumentação Jurídica. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

  The transformations through the linguistic turn and hermeneutics, awareness of the 

interpretative character of knowledge of cultural objects, as in the case of law, and the role of 

language in human understanding of the world generates a crisis paradigm on how to 

understand the law and how to operate it. There are theories supporting the linking of law and 

legal decisions to a question of political morality and a claim to correctness. These 

transformations in theory of law lead to direct modifications on Constitutionalism. However, 

performing this requirement of Fulcrum in initial Constitution, compliance with the pretense 

of correction of the legal decision? If we differ on what's fair or unfair, how to reconcile it 

with the requirements of legal certainty and the democratic character of our coexistence? This 

dissertation proposes a contribution to this debate through the study of three contemporary 

authors: Ronald Dworkin, Robert Alexy, Jürgen Habermas. Study the problems of rationality 

and the correction of legal decision in the optical of these three authors, so we defend, at the 

end, the idea of implementation of the Constitution as argumentative venture-discursive and 

hermeneutical-constructive, tuned to rational agreements shared between human beings in the 

world of life. 

 

Key words: 1.Rationality and correction of legal decisions; 2. Ronald Dworkin; 3. Jürgen 

Habermas; 4. Robert Alexy; 5. Legal argument 
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INTRODUÇÃO 

 

A consagração positiva dos direitos fundamentais do homem e a inserção de princípios 

gerais de justiça nos textos constitucionais encerram qualquer debate de aeticidade no direito.  

Estes bens ganham aplicabilidade incontestável, superando-se quaisquer debates do velho 

positivismo ortodoxo ou legalista.  Princípios de justiça passam a fundamentar a ordenação 

social, ganham juridicidade. O ser humano é o fim da Ordem Jurídica.  

O fenômeno jurídico deve ser legítimo, abrindo-se aos valores éticos e de moralidade 

política e encontrando-se adstrito a utilização justificada da coerção estatal. Está, assim, 

envolto em uma pretensão de correção. 

Com as transformações operadas através da guinada linguística e hermenêutica, a 

conscientização do caráter interpretativo do conhecimento de objetos culturais, como é o caso 

do direito, e do papel da linguagem na compreensão humana de mundo gera uma crise 

paradigmática sobre o modo de se compreender o direito e de como se operar com ele.  

O modelo juspositivista tradicional, até então dominante, entra em crise em período 

inicial que podemos precisar entre o fim da segunda guerra mundial e final da década de 

1960
1
 e se perpetua até hoje, com o nascimento e desenvolvimento de modelos teóricos que 

não mais se ligam as correntes clássicas, ocupando-se de novas pesquisas.  

   O Direito deve ser posto sob sua melhor luz. Sua conceituação e sua prática devem ser 

aquelas que o ponham em sua melhor luz
2
.   

                                            
1
 Um grande marco da crise positivista foi a obra de Ronad Dworkin. Em 1967 ocorre a publicação do artigo 

“The Model of Rules”, de Dworkin, na University of Chigago Law Reviw (posteriormente integrado à obra 

“Takin Rights Seriously” -1977), oportunidade na qual faz um ataque sustentado e construtivo à tese de Hart. Os 

autores se dividem em precisar o início da crise do positivismo. Alguns se remetem ao fim da segunda grande 

guerra (Perlman); outros as críticas pós Hart. 
2
 Ver DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  Nas palavras de Dworkin: 

“A interpretação das obras de arte e das práticas sociais, como demonstrarei, na verdade, se preocupa 

essencialmente com o propósito, não com a causa. Mas os propósitos que estão em jogo não são 

(fundamentalmente) os de algum autor, mas os do intérprete. Em linhas gerais, a interpretação construtiva é uma 

questão de impor um propósito a um objeto ou prática, a fim de torna-lo o melhor exemplo possível da forma ou 

do gênero aos quais se imagina que pertençam. Daí não se segue, mesmo depois dessa breve exposição, que um 

intérprete possa fazer de uma prática ou de uma obra de arte qualquer coisa que desejaria que fossem (...). Pois a 

história ou a forma de uma prática ou objeto exerce uma coerção sobre as interpretações disponíveis destes 

últimos, ainda que, como veremos, a natureza desta coerção deva ser examinada com cuidado. Do ponto de vista 

construtivo, a interpretação criativa é um caso de interação entre propósito e objeto.(...) Segundo esse ponto de 

vista, um participante que interpreta uma prática social propõe um valor a essa prática ao descrever algum 

mecanismo de interesse, objetivos ou princípios ao qual, se supõe, que ela atende, expressa ou exemplifica 

Muitas vezes, talvez até mesmo quase sempre, os dados comportamentais brutos da prática vão tornar 

indeterminada a atribuição de valor: esses dados serão compatíveis com atribuições diferentes e antagônicas. (...) 

Se os dados brutos não estabelecem diferenças entre essas interpretações antagônicas, a opção de cada intérprete 

deve refletir a interpretação que, de seu ponto de vista, atribui o máximo de valor à prática- qual delas é capaz de 

mostrá-la com mais nitidez” (DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 

63/64) 
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A adoção teórica de certa linha interpretativa sobre a conceituação do direito resultará 

em implicações práticas. A base teórica do jurista influirá na sua compreensão de raciocínio 

jurídico. Como menciona Ronald Dworkin, “toda sentença é um exercício de filosofia do 

direito”
3
. 

No cenário de pesquisas múltiplas, cada qual partindo de pressupostos diversos, 

disputam o palco da teoria do direito linhagens que se cruzam e se distinguem, com enfoques 

em certos aspectos antagônicos, em certos aspectos comuns, dificultando qualquer 

classificação especificadora. O todo é complexo e heterogêneo. 

No caminho de crítica ao positivismo tradicional enfoques pregando novas relações 

entre direito e moral, ética, política, passam a constituir objeto de análise dos estudiosos do 

direito. 

Dentro deste campo complexo da teoria do direito, autores que pregam a necessidade 

de um entrelaçamento entre direito e racionalidade prática, agora sob novas premissas, não 

mais afetas à filosofia da consciência, ganham destaque.  

Utilizando, aqui, a conceituação de MacCormick, a racionalidade prática abarca a 

aplicação da razão pelos seres humanos para decidir qual é a forma correta de se comportarem 

em situações onde haja escolhas
4
. 

A razão prática, como faculdade subjetiva individual do ser humano autônomo, filha 

da modernidade, transmuta-se. A racionalidade envolta no decidir humano sobre o “correto 

modo de agir” deixa seus vestígios na intersubjetividade de uma forma comum de vida e num 

mundo compartilhado linguisticamente. Seu campo de análise desloca-se para a justificação 

racional de uma argumentação prática.  

Com a aplicação dessas conclusões ao direito, a decisão jurídica deixa de ser vista 

como mero ato de vontade, oriunda do puro arbítrio. Dela passa-se a se exigir justificação 

racional. 

No debate contemporâneo da teoria do direito, vemos autores diferentes, que, todavia, 

preocupam-se com a elaboração de teorias aptas a visualizar o Direito de modo a perquirir a 

racionalidade de um raciocínio jurídico atrelado a uma “correção”, exigida das decisões de 

um Estado legítimo. Ocupam-se, assim, da perspectiva de um participante do 

empreendimento jurídico.  

Passa-se a se sustentar que o direito e as decisões jurídicas estão entrelaçados a uma 

problemática de moralidade política através de uma pretensão de legitimidade e de correção. 

                                            
3
 Ver DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

4
 MACCORMICK, Neil. Argumentação Jurídica e Teoria do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p, IX. 
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Essas transformações na teoria do direito conduzem a modificações diretas no 

Constitucionalismo, ainda pouco assimiladas entre os estudiosos do direito constitucional. 

Se o modo de compreender e operar o direto devem voltar-se ao cumprimento da 

pretensão de correção, a qual está envolta ao fenômeno jurídico na ótica de um participante do 

empreendimento; se esta pretensão de correção tem seu cerne na legitimidade de um Estado 

de Direito voltado à preservação da dignidade humana e à concretização de um sistema de 

direitos; se Estado legítimo e direito legítimo são duas faces da mesma moeda; se a 

Constituição constitui a ordem jurídica fundamental desse Estado e tem ela, também sob o 

ponto de vista de um participante, o sentido ilocucionário de ser fonte institucional da 

adstrição estatal à preservação da dignidade humana e à concretização de um sistema de 

direitos, também em sentido ilocucionário, que indivíduos livres e iguais atribuem-se 

reciprocamente entre si; então o cumprimento da pretensão de correção da decisão jurídica, 

acompanhada da concretização que lhe é intrínseca do sistema de direitos de irradiação 

compulsória por toda a normatividade do Estado Democrático de Direito, tem seu fio 

legitimador no tecido institucional-jurídico na concretização de uma Constituição e dos 

direitos humanos-fundamentais nela instituídos. Como veremos ao longo desse trabalho, com 

a abordagem dos autores escolhidos, Constitucionalismo, filosofia política, filosofia moral, 

teoria do direito (e até sociologia jurídica em Habermas), entrelaçam-se para concretização de 

uma decisão jurídica legítima e para o cumprimento da pretensão de correção. A interpretação 

da Constituição tornou-se filosofia aplicada. 

Contudo, como executar esta exigência, de fulcro inicial na concretização da 

Constituição, de cumprimento da pretensão de correção
5
 da decisão jurídica? Se divergimos 

sobre o que é justo ou injusto, como conciliá-la com exigências de segurança jurídica e ao 

caráter democrático de nossa convivência?  

Haverá algum critério de objetividade para a correção de proposições jurídico-

normativas?  

Ao Judiciário foi atribuída a função de estabelecer este dever-ser concreto incidente 

em dada situação da vida e exigir o seu cumprimento, através do uso da força, no caso de 

inobservância voluntária. A ele foi incumbida a complexa tarefa de proferir uma decisão 

consagradora todos os valores sistêmicos que se aplicam a dada situação da vida. Deve o juiz, 

                                            
5
 Jürgen Habermas, como se verá ao longo deste trabalho, embora separe sistemicamente Direito e Moral, 

sustenta o entrelaçamento entre os dois campos devido a pretensão de legitimidade a que está afeto o direito. 

Robert Alexy cria sua teoria re-interpretanto a pretensão de legitimidade de Habermas e atribuindo-lhe o nome 

de pretensão de correção. Ver HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. Entre facticidade e validade. Rio de 

Janeiro: Tempo brasileiro, 2012, v.I e II. Ver ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. A Teoria do 

Discurso Racional como Teoria da Fundamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
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então, proferir a decisão sistemicamente justa ao caso concreto, que respeite a dignidade de 

cada ser humano, consagre os direitos fundamentais e seja o intermediário da ordem 

valorativa principiológica posta nos textos positivos. Cabe-lhe realizar o Direito, estando 

também vinculado à pretensão de correção que cerca todo o fenômeno jurídico. Contudo, 

considerando as demais funções do Estado- sobretudo a função de incumbência do Poder 

Legislativo- qual o seu papel na satisfação desta pretensão de correção? No cenário do Estado 

Democrático de Direito, este papel diverge da atribuição do Poder Legislativo? 

 Pretendemos, ao fim do trabalho, darmos uma contribuição a este debate através do 

estudo de três autores contemporâneos: Ronald Dworkin, Robert Alexy, Jürgen Habermas. 

A proposta deste estudo é realizar uma análise do modo de visualização do direito e do 

raciocínio jurídico por esses três autores contemporâneos de modo a realizar, ao final, um 

capítulo comparativo sobre a posição de cada um deles acerca dos problemas levantados. 

Abordemos, assim, a problemática da racionalidade e da correção da decisão jurídica nas 

óticas desses três autores. 

Seguiremos, para tanto, o seguinte caminho. 

O primeiro capítulo dedica-se a uma exposição histórica das transformações ocorridas 

na teoria do direito. Para possibilitar a nossa compreensão do fenômeno do direito, do 

raciocínio jurídico e da concretização da Constituição nos quadrantes atuais do pensamento 

jurídico, faz necessário ocupar-se de uma breve genealogia das teorias filosóficas do direito.  

Superado o capítulo introdutório, estaremos aptos a nos dedicar aos três autores 

escolhidos para abordar o problema da reinclusão da racionalidade prática na teorização 

contemporânea do raciocínio jurídico.  

No segundo capítulo nos dedicaremos a explanação da racionalidade e da correção da 

decisão jurídica na teoria de Ronald Dworkin. O seu pensamento representa, sem dúvida, um 

legado à filosofia jurídica, política e moral contemporânea. Suas teses são originais e 

surpreendentes. Estudaremos as bases interpretativistas que cercam a teoria do autor, 

explanaremos a problemática da moralidade política posta por Dworkin como inserta ao 

fenômeno jurídico e a solução dada por ele ao construir uma teoria da verdade das decisões 

judiciais abarcada em sua concepção do direito como integridade. 

No terceiro capítulo, estudaremos a teoria de Jürgen Habermas e a resposta que este 

autor fornece para a racionalidade e correção de normas abstratas emitidas pelo legislativo e 

de decisões jurídicas resultantes da aplicação normativa. O autor, filósofo e sociólogo, 

entrelaça elementos de filosofia do direito e das ciências sociais, direcionando às suas análises 

de integração social a afetação do fenômeno jurídico ao agir comunicativo. O autor constrói, 
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assim, uma teoria do direito, que não descuida de análise realizada por um observador. 

Aferindo a tensão entre facticidade e validade, presente na linguagem e canalizada ao direito, 

o autor elabora uma teoria democrática de coordenação do agir humano atrelada ao agir 

comunicativo e concretizadora de um sistema de direitos e dos princípios de um Estado 

Democrático de Direito, atribuindo novos nuances à interpretação iluminista do autogoverno e 

da soberania popular, com a inserção do princípio da igual consideração e respeito, base das 

análises dworkianas, à teoria do discurso. Habermas re-interpreta a concepção de Dworkin do 

direito como integridade, inserindo-a em uma visão afeta a um sistema normativo. Para tal 

utiliza-se das análises de Klaus Günter e da diferenciação postulada por este autor entre 

discurso de fundamentação e discurso de aplicação. 

No terceiro capítulo, estudaremos a problemática da racionalidade e correção da 

decisão jurídica em Robert Alexy. O autor propõe a aproximação entre direito e moral através 

de um constitucionalismo discursivo e da sustentação de vinculação do direito à uma 

pretensão de correção. Através da incorporação do procedimento argumentativo ao conceito 

de direito, da criação de uma teoria da argumentação estipuladora de regras e formas de 

regência desse procedimento, de uma metodologia de concretização de normas abstratas e de 

emanação de normas jurídicas concreta, Alexy proporá sua teoria da verdade das proposições 

normativas do direito.  

No último capítulo faremos uma análise comparativa, salientando os pontos comuns e 

as divergências entre os autores. 

Três autores, três abordagens distintas. Todos, no entanto, entrelaçados em teorizações 

voltadas à viabilização de decisões jurídicas justas, corretas, legítimas e aptas a cumprir um 

sistema de direitos consagrado constitucionalmente. 

No Estado Democrático de Direito, a busca de legitimação e de segurança inserta na 

tensão entre facticidade e validade própria ao empreendimento jurídico impele o intérprete a 

uma busca de racionalização da ordenação jurídica envolta a uma pretensão de correção.   

A concretização do Estado Democrático de Direito, com o cumprimento de uma 

Constituição, a qual constitui a ordem jurídica fundamental desse Estado, exige, pois, o 

atrelamento do enfoque dogmático ao zetético. Aferir determinado modo de compreender o 

que seja o direito e a sua forma de operação, de modo a gerar decisões jurídicas “legítimas,” 

implica a interpretação de uma concretização constitucional em sua melhor luz. Há um caráter 

dúplice neste campo de pesquisa. Concretizar a Constituição é concretizar o Estado 

Democrático de Direito. Concretizar o Estado Democrático de Direito é concretizar a 

Constituição. O enfoque deste trabalho acaba, assim, por ser interdisciplinar. 
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A crença que inspira este estudo é a de que a efetiva proteção do ser humano apenas é 

possível com a concretização de um Estado democrático de direito, com a coordenação do 

agir humano aberta ao diálogo e com a realização de uma ordem jurídica afeta a uma abertura 

ao fato social e aos valores, sem, contudo, deixar de esmerar-se na administração da tensão 

inerente ao fenômeno jurídico entre sua certeza (racionalidade) e a sua legitimidade (justiça). 
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1 TRANSFORMAÇÕES NA TEORIA DO DIREITO 

 

1.1 Uma pré-compreensão necessária: A guinada hermenêutica e a virada linguística  

 

Teremos, em nossa própria época, uma resposta à pergunta sobre o que realmente 

queremos dizer com a palavra “ser”? De modo algum. Convém, portanto, que 

recoloquemos a questão do significado do Ser. Mas estaremos hoje, ao menos, 

perplexos diante de nossa incapacidade de compreender a palavra “Ser”? De modo 

algum. Em primeiro lugar, portanto, devemos redespertar o entendimento do sentido 

de tal pergunta. (HEIDEGGER, Ser e Tempo) 

 

 

Talvez em nenhuma outra época, como hoje, a compreensão dos fenômenos sociais 

tenha passado por tantas rupturas de paradigmas.  Em períodos de pós-modernidade ou 

modernidade de terceira fase como classificam os sociólogos e filósofos contemporâneos
6
, 

difunde-se um abalo a conceitos modernos e instala-se um conjunto de mutações produzidas 

em diversas dimensões do conhecimento.  

 A guinada hermenêutica provocou o questionamento de mitos vigentes outrora. 

Neutralidade, objetividade, universalidade, imparcialidade científica revelaram-se 

obscuridades ideológicas. Constatou-se que todo cientista pertence a uma tradição e trabalha 

com os recursos intelectuais que formam a sua pré-compreensão.  

Com a conscientização do círculo hermenêutico envolvido no ato gnosiológico 

percebe-se que a descrição fenomenológica da realidade recebida historicamente deve passar 

pela conscientização do ser cognoscente de seu ato de compreender. Não há compreensão, 

sem dupla reflexão. Duas pesquisas que deverão integrar-se em unidade. No processo 

gnosiológico há elementos a priori
7
.  O compreender não mais configura um agir do sujeito, 

                                            
6
 Ver MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito. Dos gregos ao pós-modernismo. Martins Fontes. São Paulo, 

2006. Sobre a pós modernidade, ver ainda: SANTOS, Boaventura de Souza. Uma cartografia simbólica das 

representações sociais: prolegômenos a uma concepção pós-moderna de direito. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, 1996; AZEVEDO, Antônio Junqueira de. O direito pós-moderno e a codificação in Anais da XVII 

Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, v.1, 2000; RAMOS FILHO, Wilson. Direito pós-

moderno: caos criativo e neoliberalismo. Direito e neoliberalismo, 1996. MARQUES, Cláudia Lima. A crise 

científica do direito na pós-modernidade e seus reflexos na pesquisa. Cidadania e Justiça. N.6, 1999; 

BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (Pós-

modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). Revista Diálogo Jurídico. Salvador, CAJ- Centro de Atualização 

Jurídica, v.1, n.6, setembro de 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em 1 de junho 

de 2013. Ver também: ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A crise do direito liberal na pós modernidade. Porto 

Alegre: Sergio Fabris Editor, 2006.   
7
 Ver REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 1999, p.358. Como bem ressalta Miguel Reale, 

o espírito humano oferece uma contribuição positiva e sintética, sua, no ato de apreender a realidade. O espírito 

humano não faz mera cópia passiva daquilo que existe. Nas exatas palavras do mestre
7
, “os dados fornecidos 

pela experiência jurídica não são dados como aqueles que o cientista, no plano das ciências físicas, pode 

observar ab extra, sem direta participação a uma instância axiológica, a qual é da essencial de todo bem cultural. 

O dado da experiência jurídica é sempre um conteúdo estimativo, algo que implica necessariamente um sentido, 

o que exclui a possibilidade de tratá-lo como um fato natural, cujos nexos causais são explicáveis segundo leis de 

http://www.direitopublico.com.br/
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mas um modo de ser que se dá em uma intersubjetividade
8
 operada em uma tradição. 

A virada linguística, com seu desabrochar de consciência, leva a uma tensão 

paradigmática, tensão esta que marca toda a modernidade tardia. Os dualismos próprios dos 

paradigmas metafísicos objetivantes, sofrem questionamentos, pois, seus categóricos a priori- 

neutralidade, objetividade, universalidade, imparcialidade científica-, esvanecessem com o 

fim do dualismo sujeito cognoscente- objeto de conhecimento 

 A citação de Heidegger que abre esta reflexão nos traz a ideia de que qualquer 

fenômeno social é passível de múltiplas interpretações
9
. Substituamos, como faz Wayne 

Morrison, na citação inaugural, a palavra “Ser” pela palavra “Direito”: 

 

Teremos, em nossa própria época, uma resposta à pergunta sobre o que realmente 

queremos dizer com a palavra “direito”? De modo algum. Convém, portanto, que 

recoloquemos a questão do significado do direito. Mas estaremos hoje, ao menos, 

perplexos diante de nossa incapacidade de compreender a palavra “direito”? De 

modo algum. Em primeiro lugar, portanto, devemos redespertar o entendimento do 

sentido de tal pergunta. (MORRISON, 2006, p. 8) 

 

O fenômeno jurídico ao contrário de se estabelecer como objeto de apreensão 

semântica deve, hoje, ser estudado como um fenômeno complexo. Se, como se percebe com a 

guinada hermenêutica, o direito é um fenômeno interpretativo que serve a um fim também 

interpretativo e não um objeto natural posto ao mundo físico, sua compreensão deve estar 

atenta a nossa capacidade de conhecê-lo e as justificações textuais deste raciocínio. 

   O Direito deve ser posto sob sua melhor luz. Sua conceituação e sua prática devem ser 

aquelas que o ponham em sua melhor luz
10

.     

                                                                                                                                        
coexistência ou de sucessão, sem componentes estimativos” E esse experiência e fruto de uma tradição recebida 

historicamente pelo sujeito (REALE, Miguel. Op. Cit) 
8
 STRECK, Lenio Luiz. A Concretização de Direitos e Interpretação da Constituição. BFD 81 (2005), p. 317. 

9
 Ver MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito. Dos gregos ao pós modernismo. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. 
10

 Ver DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  Nas palavras de Dworkin: 

“A interpretação das obras de arte e das práticas sociais, como demonstrarei, na verdade, se preocupa 

essencialmente com o propósito, não com a causa. Mas os propósitos que estão em jogo não são 

(fundamentalmente) os de algum autor, mas os do intérprete. Em linhas gerais, a interpretação construtiva é uma 

questão de impor um propósito a um objeto ou prática, a fim de torna-lo o melhor exemplo possível da forma ou 

do gênero aos quais se imagina que pertençam. Daí não se segue, mesmo depois dessa breve exposição, que um 

intérprete possa fazer de uma prática ou de uma obra de arte qualquer coisa que desejaria que fossem (...). Pois a 

história ou a forma de uma prática ou objeto exerce uma coerção sobre as interpretações disponíveis destes 

últimos, ainda que, como veremos, a natureza desta coerção deva ser examinada com cuidado. Do ponto de vista 

construtivo, a interpretação criativa é um caso de interação entre propósito e objeto.(...) Segundo esse ponto de 

vista, um participante que interpreta uma prática social propõe um valor a essa prática ao descrever algum 

mecanismo de interesse, objetivos ou princípios ao qual, se supõe, que ela atende, expressa ou exemplifica 

Muitas vezes, talvez até mesmo quase sempre, os dados comportamentais brutos da prática vão tornar 

indeterminada a atribuição de valor: esses dados serão compatíveis com atribuições diferentes e antagônicas. (...) 

Se os dados brutos não estabelecem diferenças entre essas interpretações antagônicas, a opção de cada intérprete 

deve refletir a interpretação que, de seu ponto de vista, atribui o máximo de valor à prática- qual delas é capaz de 

mostrá-la com mais nitidez” (DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 
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 A adoção teórica de certa linha interpretativa sobre a conceituação do direito resultará 

em implicações práticas. A base teórica do jurista influirá na sua compreensão de raciocínio 

jurídico. A tarefa de concretização jurídica realizada pelo operador encontra-se em estado de 

dependência com sua pré-compreensão do que seja o direito.  

  Vejamos. Apontemos certos questionamentos comuns a teoria geral do direito:  Que é 

o Direito? Dever-se-á separar o Direito da Moral? O raciocínio jurídico difere-se outros 

raciocínios práticos? Considerações relativas à justiça serão ou não estranhas ao Direito?
11

 

Considerações a respeito dessas questões feitas pelo jurista terão repercussão direita na noção 

que este precisa ao raciocínio jurídico. As respostas a estas questões dada pelo intérprete são 

determinantes para os resultados de seu raciocínio jurídico. 

Esses questionamentos são objetos de reflexão há mais de 2000 mil anos. Filósofos, 

juristas, cientistas sociais debruçaram-se e debruçam-se nessas reflexões, sem encontrarem, ao 

fim, uma resposta única. 

Com a hermenêutica, contudo, toma-se consciência do caráter interpretativo do 

conhecimento de objetos culturais como o direito. 

Ao lado da guinada hermenêutica, pesquisas desenvolvidas na filosofia da linguagem e 

na metaética provocaram questionamentos acerca da possibilidade de fundamentação de 

proposições normativas corretas. 

Através da compreensão da linguagem não apenas como descrição do mundo, mas 

ferramenta de diversos jogos de linguagem operados no cotidiano linguístico, bem como da 

pretensão de validade embutida nos atos de fala, os questionamentos relativos à objetividade 

de correção de normas ganham ares científicos. 

Com a pragmática universal, o paradigma do ser hermenêutico que interpreta o mundo 

segundo sua melhor luz é transposto para âmbito do empreendimento comum, do 

compartilhamento de interpretações de mundo através do compartilhamento linguístico nos 

diversos jogos de linguagem praticados. 

A partir da metade do século XX esses ensinamentos são transpostos ao direito. 

 Ultrapassados paradigmas pretéritos, a busca de conciliação entre as pretensões de 

correção e de segurança- as quais estão envoltas ao sentido hermenêutico de legitimidade do 

empreendimento jurídico- passa a ocupar posição de destaque nas pesquisas jusfilosóficas. 

O neoconstitucionalismo, com a inserção em textos positivos constitucionais de 

princípios de moralidade política, provoca um abalo no velho modo de aplicação de regras 

                                                                                                                                        
63/64) 
11

 Ver PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
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jurídicas e de na antiga forma de suprimento de lacunas e de antinomias. 

O raciocínio jurídico mudou. E hoje vive uma era em que o antigo já não mais se 

adapta, e o novo, ainda não veio. Vivemos uma era de tensão paradigmática.  

Pretendemos, no presente capítulo, nos situar nas transformações ocorridas na teoria 

do direito para que possamos compreender a problemática contemporânea tecida em torno da 

racionalidade e da correção da decisão jurídica. 

 

 

1.2 Breve apanhado da evolução histórica do pensamento jurídico 

 

Não se pretende, aqui, escrever uma história da filosofia do direito. Mas para 

compreender as principais questões da filosofia do direito na atualidade, para trazer luz aos 

problemas centrais que levaram a crise do positivismo clássico, teremos de nos ocupar de uma 

breve genealogia das teorias do direito. 

 

 

1.2.1 Da antiguidade ao século XVIII: o Jusnaturalismo 

 

A postura de pensamento jurídico predominante desde a antiguidade até o fim do 

século XVIII e início do século XIX foi a corrente filosófica jusnaturalista. Esta concepção 

filosófica do fenômeno jurídico baseia-se na crença de existência de um direito natural, válido 

em si, correspondente a um conjunto de normas independentes de emanação estatal que ditam 

comportamentos bons em si. Sua origem, como dito, remota à antiguidade.  

Platão e Aristóteles já concebiam a existência de um direito natural. Para Aristóteles 

direito natural seria aquele dotado de mesma eficácia em todas as partes por prescrever ações 

que são boas em si mesmas, diferenciando-se do direito positivo, cuja eficácia é atribuída 

apenas nas comunidades políticas singulares em que é posto. Platão também se referia a uma 

justiça universal, inata e necessária. O direito natural prescreve ações que são boas em si 

mesmas. Essa referência ao direito natural também é encontrada no direito romano, onde se 

formula a distinção entre direito natural (no qual está incluído o jus gentium) e jus civile.  

Nesta concepção, o direito natural é universal e imutável, estabelecendo aquilo que é bom; o 

direito civil é particular no espaço e tempo e estabelece o que é útil
12

.  

                                            
12

 Ver BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico. Lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 

16-17. 
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Ao longo da Idade Média, o direito natural foi objeto de estudo e aprimoramento. Às 

ideias greco-romanas aliaram-se as ideias de inspiração cristã. O direito natural é tido como a 

parcela intelectual do homem na verdade de Deus.  

A “lei eterna” torna-se a razão divina que dita a ordem natural do mundo. Santo 

Agostinho, por exemplo, ingressa na teoria estóica de direção racional da natureza e interpreta 

a “lei eterna” como razão de Deus que comanda a regularidade. São Tomás de Aquino
13

, por 

sua vez, baseia-se em Aristóteles e desenvolve a concepção tomista de direito natural, 

sustentando uma visão teleológica da natureza humana. Enquanto Aristóteles invoca uma base 

finalística para vida do homem calcada em uma moral naturalística de alcance de virtudes e 

felicidade mediante satisfação de aptidões, São Tomás acrescenta o conceito cristão de 

finalidade sobrenatural
14

. 

A partir do século XVI o direito natural passa a busca de laicização, com sustentação 

de suas ideias na natureza e na razão humana e não mais na razão divina. Trata-se de um 

momento histórico de busca por conhecimento, segundo uma metodologia racional, nos 

                                            
13

 O filósofo demarca a diferenciação entre fé e razão; filosofia e teologia. Suas reflexões formaram a base da 

corrente filosofia jusracionalista que dominará a idade moderna. Entende ser a lei um ato de razão, embora 

entenda que nesta haja a interação divina, dividindo as leis em: uma lei eterna, uma lei natural, uma lei positiva 

humana e uma lei positiva divina. (Sobre a concepção de direito natural de São Tomás de Aquino ver LOPES, 

José Reinaldo de Lima. O direito na história. São Paulo: , 2000, p. 144). Como expõe Bobbio, em São Tomás, 

encontramos a distinção estabelecida pelo filósofo entre lex naturalis e lex humana. Mesmo a lex humana, posta 

por obra do legislador, derivaria do direito natural, seja per conclusionem, como uma conclusão de um 

silogismo; seja per determinationem, quando a lei natural é genérica e o direito positivo determina o seu modo 

de aplicação. (BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico. Lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 

1995, p.19) 
14

 Ver MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito. Dos gregos ao pós modernismo. São Paulo: Martins Fontes, 

2006 p.72; 76, 77, 78. Com relação a Santo Agostinho, o autor comenta: “Por trás das entidades e operações da 

ordem mundial está seu autor e governante último: Deus. Todas as coisas são verdadeiramente suas criações e, 

bem interpretadas, mostram-se como traços de seu ser (vestigia). Todos os homens podem chegar a ver e 

reconhecer a sua verdade, essa estrutura do direito natural ou da justiça natural. O direito natural é a porção 

intelectual do homem na verdade de Deus, ou na lei eterna de Deus. Santo Agostinho baseia-se na teoria estóica 

da difusão do princípio da razão, que se estende por toda a natureza, governando e regendo o funcionamento 

apropriado de todas as coisas. Para os estóicos, o noûs- o princípio da razão- condensava as leis da natureza. 

Porém, enquanto para os estóicos as leis da natureza eram as operações da força impessoal de princípios 

racionais do universo, Santo Agostinho interpretava a lei eterna como a razão e a vontade do Deus cristão 

pessoal.  A lei eterna tornou-se a divina razão, a vontade de Deus que controla a manutenção da ordem natural 

das coisas e que proíbe a sua perturbação”(MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito. Dos gregos ao pós 

modernismo. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.72). Quanto a São Tomás de Aquino Morrison relata: “Sendo 

basicamente um teólogo, São Tomás ‘cristianizou’ Aristóteles. Não foi autor apenas de uma filosofia teológica; 

traçou, também, as linhas gerais da teologia e da filosofia como meios diferentes de abordar a vastidão da 

criação divina. (...) A concepção tomista do direito natural pressupõe uma visão teleológica da natureza humana. 

O homem é naturalmente voltado para determinados fins: a felicidade está em alcançar o fim ou o objetivo do 

homem. Inversamente, pecar e não agir com perfeição. (...) Enquanto Aristóteles havia oferecido uma moral 

naturalista na qual os homens podiam alcançar a virtude e a felicidade mediante a satisfação de suas aptidões ou 

seus fins naturais, Santo Agostinho acrescentou o conceito cristão do fim sobrenatural do homem” 

(MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito. Dos gregos ao pós modernismo. São Paulo: Martins Fontes, p.76, 

77)  
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moldes cartesiano
15

. No renascimento, com a retomada dos estudos Greco-romanos
16

, a razão 

passa a ocupar o pilar do espelho da verdade. O conhecimento é adquirido com a razão. A 

razão é posta como instrumento de progresso científico e evolução moral, fonte de 

convivência social harmoniosa, liberdade e felicidade. Da justa razão percebe-se a correção 

ou incorreção moral de um ato.  

Nessa concepção, o direito também emergiria dessa consciência racional, podendo se 

diferenciar em direito natural e direito positivo. O direito natural configuraria o conjunto de 

todas as leis, que por meio da razão fizeram-se conhecer pela natureza humana. 

O jusnaturalismo racionalista passa a ser a base filosófica da compreensão do direito 

no período.  Filho do iluminismo, busca a emancipação do homem, o controle do poder estatal 

e alavanca a crença de que o homem possui direito naturais. O homem, como ser racional, 

possui autonomia da vontade, pautando sua vida em preferências valorativas, sendo dotado de 

vontade e capacidade; tendo dignidade e existindo como fim em si mesmo, não como meio de 

outra vontade. A afirmação de direitos naturais foi mola precursora de revoluções liberais e de 

enfrentamento da monarquia absolutista. 

Nessa esteira de sacralização da razão e de proteção aos direitos naturais do homem, 

emergem estruturas de organização política. Na passagem do Estado absolutista para o Estado 

Liberal, assumem-se ideias políticas e filosóficas do período iluminista, nascidas com fins 

emancipatórios. Dada as mazelas do Estado absolutista, teoriza-se a onipotência do legislador, 

com a criação de expedientes como a separação dos poderes, o governo subordinado à lei e 

representatividade para impedir as arbitrariedades.  

É certo que nesse período o direito natural ainda está vivo e tem seu apogeu. Os 

substratos conceituais filosóficos jusnaturalistas, tais como estado de natureza, lei natural 

concebida como um complexo de normas a que se submetem o direito positivo,  vigem no 

século XVIII.   

É, todavia, com o advento do Estado Liberal e com a consolidação dos ideais 

iluministas em texto escrito, que o jusnaturalismo se exaure, e, como pondera Bobbio M., se 

                                            
15

 Como salienta Marcelo Souza Aguiar , a razão  como instrumento de revelação das verdades foi se 

desenvolvendo ao longo da história, sendo sua invocação sido desenvolvida ao longo do renascimento, ao final 

do qual emerge figura central da filosofia racionalista: René Decartes, precursor da revolução racionalista do 

século XVII, com a crença  superestimada no pensamento matemático, crença esta que faz surgir o método 

cartesiano – analítico, dedutivo e inaugurador da dúvida metódica, conforme estipulado na obra “ Discurso do 

método- Para conduzir bem a sua razão e procurar a verdade nas ciências” datada de 1637. Ver, AGUIAR, 

Marcelo Souza. Razão e modernidade. Revista CEJ, Brasília, Ano XV, n. 54, p. 73-79, jul./set. 2011. 
16

 Na filosofia grega, com Sócrates, a racionalidade passa a ser a tônica da reflexão e do agir. (Ver, AGUIAR, 

Marcelo Souza. Razão e modernidade. Revista CEJ, Brasília, Ano XV, n. 54, p. 73-79, jul./set. 2011. 
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exaure justamente no mesmo momento em que celebra o seu triunfo
17

.  

Com o processo de monopolização estatal da produção jurídica aliada às concepções 

de organização política liberais de inspiração jusnaturalista, o direito passa a ser definido 

como o conjunto de regras válidas emanadas do Legislador, o qual representaria a vontade 

unificada da nação e possibilitaria ao cidadão o exercício de sua autodeterminação. O cidadão 

participando da lei geral por meio de seus representantes, teria sua liberdade e autonomia 

preservadas, pois sua vontade participaria da lei imposta ao seu arbítrio. 

Da codificação emergirá o racionalismo jurídico do século XVIII, com origem que 

remonta ao século anterior, conceberá o direito como um sistema geométrico axiomático, no 

qual normas mais particulares podem ser aferidas de axiomas
18

. O direito chamado positivo, 

entendido como um conjunto de normas gerais e abstratas advindas do poder soberano, é 

vislumbrado como um sistema racional dedutivo a partir dos princípios mais gerais do direito 

natural.  

O racionalismo entrará em decadência. A razão será posta em dúvida.  A teoria geral 

do direito caminhará rumo as mudanças que a conduzirão progressivamente à perda de 

conteúdo e ao emprego de critérios estritamente formais para a conceituação do que seja o 

direito e de como é possível operar com ele.  

 

 

1.2.2 Do século XIX à primeira metade do século XX: o positivismo jurídico clássico e o seu 

raciocínio jurídico 

 

 Como dito, a partir do fim do século XVIII, a teoria geral do direito perfez um 

caminhou de transformação progressiva rumo a sua total perda de conteúdo na análise 

jurídica, com ênfase em critérios estritamente formais para a conceituação do direito
19

.   

                                            
17

 Segundo Bobbio “Com a promulgação dos códigos, principalmente do napoleônico, o Jusnaturalismo exauriria 

a sua função no momento mesmo em que celebrava o seu triunfo. Transposto o direito racional para o código, 

não se via nem admitia outro direito senão este. O recurso a princípios ou normas extrínsecos ao sistema de 

direito positivo foi considerado ilegítimo” (BOBBIO, MATTEUCCI E PASQUINO. Dicionário de política, 

p.659). 
18

 Citemos Leibniz e Cristian Wolff como construtores desta concepção dedutiva axiomática  
19

 O Positivismo filosófico tem como figura central Auguste Comte, com seu curso de filosofia positiva escrito 

entre 1830 e 1842.  Convém, aqui, trazer a exposição de síntese realizada por Luís Roberto Barroso acerca das 

principais características do positivismo filosófico: “O positivismo filosófico foi fruto de uma idealização do 

conhecimento científico, uma crença romântica e onipotente de que os múltiplos domínios da indagação e da 

atividade intelectual pudessem ser regidos por leis naturais, invariáveis, independentes da vontade e da ação 

humana. O homem chegara à sua maioridade racional e tudo passara a ser ciência: o único conhecimento válido, 

a única moral, até mesmo a única religião. O universo, conforme divulgou Galileu, teria uma linguagem 

matemática, integrando-se a um sistema de leis a serem descobertas e os métodos válidos nas ciências da 
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 O positivismo filosófico deu o golpe fatal. Seguindo as suas bases teóricas, a ciência 

jurídica avocou a depuração de indagações teleológicas ou metafísicas, bem como atribui-se 

metodologia calcada no método descritivo e na separação entre sujeito e objeto, buscando a 

objetividade cientifica de aferição da realidade observável.  O objetivo da ciência jurídica 

deveria fundar-se em juízos de fato e não em juízos de valor
20

. 

 É certo que o positivismo jurídico tem suas fontes iniciais ainda na Idade Média. 

Como relata Dimitri Dimoulis
21

, ideias de características positivistas já podiam ser 

encontradas na obra de Jean Bodin (1529-1596), embora este insistisse na submissão do 

monarca às leis naturais, sustentava a visualização das leis como dependentes única e 

exclusivamente da vontade do soberano.   

Porém, é em Thomas Hobbes que verificamos as ideias centrais que dariam origem à 

visualização do direito como ordem normativa coercitiva emanada do poder soberano, base do 

positivismo
22

. Embora Hobbes fosse um jusnaturalista (como eram todos os escritores 

políticos do século XVII)
23

, o autor sustenta a superioridade e primazia das normas postas 

pelo soberano. 

Thomas Hobbes é o teórico do poder absoluto e fundador da primeira teoria do Estado 

moderno. Em sua teoria afirma serem as normas oriundas do poder soberano as únicas aptas a 

serem obedecidas e a se imporem por coerção. E justifica tal conclusão a partir de premissas 

argumentativas que isentariam a observância de direitos no estado de natureza, apenas 

surgindo obrigações propriamente jurídicas quando há ordem estatal. Suas justificativas são 

interessantes. Norberto Bobbio faz interessante síntese. Como afirma, no estado de natureza, 

segundo Hobbes, há leis (direito natural); mas ele indaga se tais leis são obrigatórias, 

                                                                                                                                        
natureza deveriam ser estendidos às ciências sociais. As teses fundamentais do positivismo filosófico, em síntese 

simplificadora, podem ser assim expressas: i) a ciência é o único conhecimento verdadeiro, depurado de 

indagações teleológicas ou metafísicas, que especulavam acerca de causas e princípios abstratos, insuscetíveis de 

demonstração; ii) o conhecimento cientifico é objetivo. Funda-se na distinção entre sujeito e objeto e no método 

descritivo, para que seja preservado de opiniões, preferenciais ou preconceitos; iii) o método cientifico 

empregado nas ciências naturais, baseado na observação e na experimentação, deve ser estendido a todos os 

campos do conhecimento, inclusive às ciências sociais.” (BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e 

filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). Revista 

Diálogo Jurídico. Salvador, CAJ- Centro de Atualização Jurídica, v.1, n.6, setembro de 2001. Disponível em: 

http://www.direitopublico.com.br. Acesso em 1 de junho de 2013, p.16) Convém ressaltar que há autores 

(citemos Dimitri Dimoulis) que descordam de ser o positivismo jurídico decorrente da filosofia positiva. Ver 

DIMOULIS, Dimitri. Positivismo Jurídico. Introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo 

jurídico-político. São Paulo: Método, 2006, p.66. 
20

 BARROSO, Luis Roberto. Op. Cit. p. 17. 
21

 DIMOULIS, Dimitri. Positivismo Jurídico. Introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo 

jurídico-político. São Paulo: Método, 2006, p.68. 
22

 Ver DIMOULIS, Dimitri, Op. Cit. p. 69. Dimitri faz remissão a Fuller, Bobbio, Goyard-Fabre, Chiassoni, os 

quais atribuem a Hobbes posição de destaque no surgimento da correntes jusfilosófica do positivismo jurídico.  
23

 Ver BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico. Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p.34 

http://www.direitopublico.com.br/
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questionando se o homem tem a obrigação de respeitar estas leis perante os outros. Diante do 

outro sou levado a respeitar as leis naturais somente se e nos limites nos quais o outro respeita 

nos meus contornos. No Estado de natureza todos os homens são iguais e cada um tem o 

direito de usar a força necessária para defender seus próprios interesses. Como não existe a 

certeza de que as leis serão respeitadas, a própria lei perde a sua eficácia. Tem-se a guerra de 

todos contra todos. Para superar esta desordem é necessário que se estabeleça o Estado e seja 

atribuída toda a força ao soberano. Respeitarei, assim, a lei, pois sei que o outro respeitará. 

Deste raciocínio Hobbes extrai que somente as normas postas pelo Estado são normas 

jurídicas, pois são as únicas aptas a serem respeitadas graças à coação do Estado. Hobbes 

nega legitimidade a um direito preexistente ao Estado, e é expresso em afirmar que “não é a 

sapiência mas sim a autoridade que cria lei”, sendo que “Direito é o que aquele ou aqueles 

que detém o poder soberano ordenam aos seus súditos, proclamando em público e em claras 

palavras que coisas eles podem fazer e quais não podem”
24

. 

No que pese estes antecedentes históricos, a corrente jusfilosófica do positivismo 

jurídico propriamente dita, enquanto modo de compreender o direito e de raciocinar sobre ele, 

nasce de um direito jusracionalista, que se codifica, amadurece e ganha corpo; mas que, 

posteriormente, desprende-se de sua fonte genitora em decorrência de mutações histórico-

filosófico que se seguiram à codificação e perpassaram todo o século XIX. 

 Com a formação do Estado moderno e com o processo de monopolização estatal da 

produção jurídica, o direito passa a ser definido como o conjunto de regras válidas emanadas 

da fonte de poder soberano.   

Com o desenvolvimento das ideias, para o devido controle do arbítrio, emerge das 

concepções políticas iluministas o dogma da opinipotência do legislador. Atingir-se-ia 

segurança jurídica, com eliminação do abuso de poder pelo poder, e se garantiria a 
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 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico. Lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995, p.35 e 

36.Citações de Hobbes feitas por Bobbio e retiradas de: HOBBES, Thomas. Obras Políticas. Turim, 1959, vol1, 

p.417. Sobre Hobbes, também ver PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2004, 

p.18-19: “Para Hobbes, cujas ideias a esse respeito foram expostas com maior clareza em um diálogo inacabado, 

between a philosopher and a student of the Common Law of England, o direito não é a expressão da razão mas 

uma manifestação da vontade do Soberano. Ele expõe no Leviatã (1651) que o direito natural, ou seja, o direito 

que reina na natureza não é mais do que a lei da selva onde a luta pela vida é permanente: são sempre os grandes 

peixes que comem os pequenos. Mas este estado de guerra de todos contra todos torna-se, com o passar do 

tempo, insuportável para seres humanos que, dispondo de forças mais ou menos equivalentes, jamais estão 

seguros de que outro homem não será capaz de mata-los ou de escraviza-los. Para evitar os inconvenientes da 

guerra permanente, eles concordam em estabelecer um pacto, no qual decidem, ao mesmo tempo, criar um 

Estado e pôr suas forças reunidas à disposição do Soberano, encarregado de manter a paz entre os cidadãos e 

protege-los contra os ataques do exterior. Renunciam, consequentemente, a solucionar suas divergências pelas 

armas e aceitam conformar-se às leis que o Soberano estabelecerá e fará respeitar com todos os meios ao seu 

poder... para Hobbes é somente graças ao direito positivo que determina direitos e as obrigações de cada um que 

a ideia de justiça adquire um sentido preciso.. Somente com a criação do Estado é que nasce o direito...” 
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autodeterminação individual. 

 A lei passa a ser vista como expressão superior da razão. Sob a exigência de 

neutralidade científica, prega-se o afastamento axiológico.  

O direito é o conjunto de regras abstratas que são consideradas como obrigatórias em 

uma determinada sociedade por serem oriundas de emanação estatal. Sendo o Estado o 

detentor da força física, apto a zelar pela imposição coercitiva da norma, o conjunto destas 

normas abstratas formam o ordenamento jurídico e, portanto, o direito. Nenhuma indagação 

outra cabe a teoria geral do direito, como questionamentos acerca da legitimidade. 

 Como relata Bobbio N., a causa imediata do positivismo jurídico deve ser encontrada 

grandes codificações ocorridas entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, as quais 

representaram o resultado de um movimento político-cultural iluminista ocorrido na segunda 

metade do século XVIII, que realizou aquilo que o autor chama de “positivação do direito 

natural”
25

.  

No ano de 1804 vige na França o Código de Napoleão, produzindo ampla repercussão 

e influência mundial. Com a legislação napoleônica surge a ideia de um código, composto por 

um corpo de normas sistematicamente organizadas e requintadamente elaboradas.  

O direito chegará a ser identificado com o conjunto de leis, expressão da soberania 

nacional. O direito assimilado nesta fase como um sistema dedutivo, nos moldes axiomáticos 

da geometria, se desprenderá do direito natural, configurando os axiomas nos quais se fundará 

em normas previstas em textos legais e não mais em preceitos da razão pura válidos sempre e 

em todo o lugar.  O papel dos juízes será reduzido ao mínimo para o devido respeito do 

princípio da separação dos poderes. Nesta fase terá início, na França, a escola de pensamento 

jurídico denominada “escola da exegese”, adepta do fetichismo legal e da consideração do 

Código napoleônico como fonte em si de normas para todos os problemas sociais. 

Perelman classifica a historicidade do raciocínio judiciário na seguinte divisão de três 

períodos: o primeiro é o da “escola da exegese”, que termina por volta de 1880; o segundo da 

escola funcional ou sociológica, que vai até 1945 e o terceiro que, influenciado pelos excessos 

do nazismo se caracteriza por uma concepção tópica do raciocínio jurídico, voltado ao 

encontro da melhor solução apta a reger o caso concreto
26

.  

Conforme expõe Perelman, invocando Husson, o período de dominação da “escola da 
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 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico. Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p.54. 
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Nesse sentido, Perlman: “Podemos dividir, a este respeito (referência ao raciocínio jurídico) três grandes 
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Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p.29) 
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exegese” pode ser dividido em três fases: “uma fase de instauração”, que se inicia com a 

promulgação do Código em 1804 e termina entre 1830 e 1840; uma fase de apogeu, que se 

expande até 1880 e uma fase de declínio que termina em 1899
27

.  Nesta concepção de 

visualização do raciocínio judiciário, existirá para o juiz um só direito: o conjunto das leis que 

o legislador promulgou. Todo o direito fica reduzido à lei (tida como regras abstratas, cuja 

apreensão presa estava as amarras da filosofia da consciência). Uma vez estabelecido os fatos, 

basta a formulação de um silogismo judiciário, cuja premissa maior fornece a regra de direito, 

a premissa menor revela a constatação dos fatos, indicando que as condições previstas na 

premissa maior se efetivou, sendo a decisão a conclusão do silogismo.  

A metodologia jurídica consiste, nesse período, em uma subsunção de fatos à lei, 

devendo o juiz estabelecer os fatos dos quais decorrerão as consequências jurídicas conforme 

a lei.  

A visualização do raciocínio jurídico sem afetação axiológica proposta pela “escola da 

exegese”, provocou graves equívocos e a difusão de um pensamento jurídico formal 

absolutamente isento de análise racional prática.  

A tarefa do cientista do direito passou, assim, a ser vista como a incumbência de 

descrever, tal como se vê, o que se considera então Direito- As leis gerais-, de forma neutra, 

perquirindo quais as regras estatais abstratas configuram o ordenamento de certo Estado; de 

perquirir os juízos do mundo do direito.  

Para que o processo de transformação ocorra é necessário um outro passo além da 

codificação: a crítica às premissas jusracionalistas. No século XIX isso ocorre. O 

jusnaturalismo perde terreno, sendo altamente criticado. Desta crítica, participou ativamente a 

polêmica conduzida pelo historicismo. 

O historicismo deu origem a chamada escola histórica do direito, tendo seu 

desenvolvimento na Alemanha já no início do século XIX. Foi justamente esta escola a 

antecessora da doutrina positivista. Ela teve o seu desenvolvimento na Alemanha, na primeira 

metade do século XIX, e foi chamada de “escola pandectista”. Essa escola sistematizou 

cientificamente o direito comum vigente na Alemanha.   

A escola histórica do direito representou os traços básicos do historicismo aplicado ao 

direito, cujo maior expoente foi Carlos Frederico von Savigny. O direito passou a ser 

compreendido não mais como uma ideia da razão, mas sim como produto da história, sendo 

equivocado afirmar a existência de um direito único, igual em todos os tempos e locais.  
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 PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p.31. Perelman dedida um capítulo 

de sua obra à análise da “escola da exegese”. Para mais informações ver p.31 à 68 da obra. 
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As ideias de Savigny não ficaram restritas apenas à Alemanha. Seus estudos deram 

margem a desenvolvimento teórico por parte de outros autores e resultaram em uma 

modificação da forma de visualização do raciocínio jurídico, a qual torna-se dominante no 

século XIX e supera a “escola da exegese”.  

Como relata Perelman
28

, na segunda metade do século XIX, prosseguindo os estudos 

da escola histórica de Savigny, análises históricas do direito romano e concepções tais quais 

os esforços de Ihering resultaram em uma visão funcional do direito que se tornou dominante 

no fim do século em referência. 

O segundo período na classificação de Perelman sobre raciocínio judiciário refere-se a 

escola funcional ou sociológica, período que se estende, para ele, das duas últimas décadas do 

século XIX até metade do século XX.   

Na concepção da escola funcional ou sociológica, o direito é entendido como meios 

para a consecução de fins e valores. Tais fins e valores são ainda vistos como postos 

exclusivamente por via legislativa, e concretizados pelo intérprete, que cumpre a vontade do 

legislador. O legislador indica, assim, fins e formula com precisão regras de conduta que 

indicarão as condutas obrigatórias. Da vontade do legislador, passa-se a vontade da lei. O juiz 

deve, então, remontar do texto à intenção que guinou esta vontade; deve guiar-se pelo fim 

perseguido, pelo espírito, pela ratio que está na lei, e, segundo os moldes da filosofia da 

consciência, lá na a sua pura letra. A doutrina não mais se restringirá a determinação do 

sentido dos termos empregados em uma lei, mas será uma investigação dos fins que 

inspiraram a sua elaboração.  

Buscar-se-á primeiro a vontade do legislador. Depois buscar-se-á a vontade da lei. A 

metodologia jurídica seguirá seu caminho de aplicação de normas abstratas postas pelo Estado 

através de cânones hermenêuticos e do poder discricionário do julgador. 

 No início do século XX surge a obra de Hans Kelsen. Kelsen elabora sua teoria pura 

do direito, estabelecendo uma visualização do direito de acordo com uma estrutura lógico- 
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 Nesse sentido, Perelman: “Na segunda metade do século XIX, prosseguindo os esforços da escola histórica de 
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Lógica Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p.70/71) 
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formal. Sua teoria revolucionou o pensamento jurídico da época. O Direito é visto como 

conjunto de normas organizadas em um sistema. Através de uma teoria formal seria possível 

de responder satisfatoriamente ao problema de saber-se em que consiste uma norma e quando 

uma norma é ou não jurídica. Um dos critérios formais exigido refere-se a demanda de que a 

norma seja provida de sanção para que seja considerada jurídica. Mesmo uma norma positiva 

que, em princípio, não contiver uma sanção explicita, será jurídica na medida em que alguma 

outra norma do ordenamento a proteja. Além do aspecto da coação estatal, fator central para a 

qualificação de uma norma como jurídica ou não será a sua emanação de órgãos estatais 

dotados de competência explícita. A competência por seu turno seria decorrente de outra 

previsão normativa. Assim, para Kelsen uma norma será jurídica quando emanada uma fonte 

de produção dotada, por outra norma, de competência para editá-la. Da exigência 

fundamentação da validade de normas jurídicas em outras normas, Kelsen elaborará a sua 

norma hipotética fundamental pressuposta, cujo conteúdo seria “cumpra-se a Constituição”. 

De um sistema escalonado de normas, caberia ao juiz a emissão de uma norma concreta de 

aplicação da norma aplicação da norma abstrata, segundo sua interpretação operada no 

entorno da moldura textual. Sendo possível mais de uma interpretação aos signos semânticos 

das normas, o juiz possuiria poder discricionário para decidir, cabendo-lhe fundamentar a sua 

decisão valendo-se dos cânones hermenêuticos
29

. 

Perelman, comentando Kelsen, tece os seguintes comentários
30

: 

 

O positivismo de Hans Kelsen e de sua escola apresenta o direito como um sistema 

hierarquizado de normas, que difere de um sistema puramente formal pelo fato de a 

norma inferior não ser deduzida da norma superior mediante transformações 

puramente formais, como na lógica e na matemática, mas mediante a determinação 

das condições segundo as quais poderá ser autorizada a criação de normas inferiores 

(...). Contrariamente a um sistema formal, que é puramente estático, o direito será 

concebido como um sistema dinâmico, a norma superior que determina o quadro em 

que aquele a quem é conferida a autoridade de exercer um poder legal, legislativo, 

executivo ou judiciário pode escolher livremente uma linha de conduta, desde que 

não saia dos limites fixados pela norma superior. (...) A teoria pura do direito, tal 

como Kelsen a elaborou, deveria, para permanecer científica, eliminar de seu campo 

de investigação qualquer referência a juízos de valor, à ideia da justiça, ao direito 

natural, e a tudo o que concerne à moral, à política ou à ideologia. A ciência do 

direito se preocupará com condições de legalidade, de validade dos atos jurídicos, 

com sua conformidade às normas que os autorizam. Kelsen reconhecia, sem dúvida, 

que o juiz não é um mero autômato, na medida em que as leis que aplica, 

permitindo diversas interpretações, dão-lhe certa latitude, mas a escolha entre essas 

interpretações depende, não da ciência do direito nem do conhecimento, mas de 

uma vontade livre e arbitrária, que uma pesquisa científica, que se quer objetiva e 

alheia a qualquer juízo de valor, não pode guiar de modo algum. (Grifos nosso) 
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A obra de Kelsen exerceu e exerce muita influência até hoje. Sua estrutura escalonada 

do direito insere um aspecto de análise de validade no conceito de direito e no tratamento das 

normas jurídicas que continua sendo utilizado em teorias do direito de autores analíticos 

contemporâneos, como Robert Alexy. As transformações operadas na teoria do direito e no 

raciocínio jurídico, com inclusão de reflexões acerca da facticidade social, da axiologia e da 

legitimidade política na análise do conceito de direito e do modo de se operar com ele, não 

implicam desconsideração a importância da obra. Contudo, criticou-se alguns de seus 

pressupostos, em especial a impossibilidade de fundamentação racional do conteúdo de 

proposições normativas e a separação absoluta do conceito de direito e do raciocínio jurídico 

das justificações de moralidade política que lhe são entrelaçadas.  

Na história do pensamento, autores são vistos como marcos de início ou finalização de 

um certo movimento. Hart é considerado por muitos como o “último dos positivistas”. 

Considerando o positivismo clássico, como teoria do direito analítica de redução do direito a 

um sistema de normas absolutamente apartado de problemas de moralidade política aplicado 

por um ato de vontade, sem atribuição de maior relevo à argumentação jurídica e a 

racionalidade prática, pode-se considerar tal rótulo acertado. Hart procura salvaguardar a 

noção de sistema de normas e atribuindo à teoria e à Ciência do direito uma autonomia frente 

à moral e à política, desprezando a argumentação judicial e verificando a decisão judicial 

como ato de vontade que amplia ou restringe um termo jurídico nos quadrantes da textura 

aberta da linguagem. Hart, como Kelsen, não incluirá em sua teoria a necessidade de análise 

da correção e da legitimidade das decisões jurídicas, com inclusão de uma teoria forte de 

argumentação e interpretação voltada ao entrelaçamento entre racionalidade jurídica e 

racionalidade prática, como farão autores posteriores. Para Hart o direito não é simplesmente 

um sistema de imperativos hierarquizados por um quadro de competências de órgãos, mas um 

sistema complexo cuja validade das normas depende uma série de critérios de validade, os 

quais, em última instância, estariam apoiados em um conjunto de práticas sociais
31

. 

 Da análise da realidade social seria possível verificar uma regra de reconhecimento, a 

qual indicaria o que deve ser considerado direito naquela sociedade. Segundo Hart, a norma 

de reconhecimento “(...) especifica as características que, se estiverem presentes numa 

determinada norma, serão consideradas como indicação conclusiva de que se trata de uma 
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norma do grupo”
32

. Essa regra pode derivar da fonte da autoridade, da maneira correta de 

esclarecer dúvidas sobre a existência da norma, sendo, portanto, um critério sociológico. O 

conceito de direito não deve ser avaliado através das características da sanção e da validade, 

mas deverá ser visto como um sistema de regras que dirigem a emissão, aplicação, execução 

de novas regras. O direito será visto como união de normas primárias e secundárias. As regras 

primárias descrevem diretamente padrões de conduta. Quando são obrigatórias, por 

configurarem imposição de obrigação, serão jurídicas. Como pressupostas das regras 

primárias, encontram-se as regras secundárias, as quais especificam como as regras primárias 

podem ser verificadas, introduzidas, modificadas
33

.  

Serão normas secundárias a próprias regra de reconhecimento, as regras de 

modificação, as regras de julgamento. Quanto as últimas, elas atribuirão poderes judiciais e 

estarão, para Hart, inevitavelmente comprometidas com uma norma de reconhecimento. Pois 

ao decidir determinado caso, deve o julgar verificar a norma válida, segundo a regra de 

reconhecimento, apta a decidir a questão. Para Hart, “dizer que uma norma é válida equivale a 

reconhecer que esta satisfaz a todos os critérios propostos pela norma de reconhecimento e é, 

portanto, uma norma do sistema”
34

. Em decorrência da textura aberta da linguagem, uma 

norma poderá ser equívoca
35

. Nesses casos, o julgador terá poder discricionário para 

interpretar a norma. Assim, segundo Hart, “a discricionariedade que a linguagem lhe confere 

desse modo pode ser muito ampla, de tal forma que, se a pessoa aplicar a norma, a conclusão, 

embora possa não ser arbitrária ou irracional, será de fato resultado de uma escolha”
36

.  

Em Hart, o direito continua sendo visto como um conjunto de regras tidas como 
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obrigatórias em dada sociedade, identificadas através de um critério específico de 

reconhecimento, devendo elas serem aplicadas discricionariamente no âmbito da textura 

aberta da linguagem por um ato de vontade da autoridade competente para julgamento.  

A partir da segunda metade do século XX a teoria do direito e as reflexões em torno 

do raciocínio jurídica sofrem grandes transformações. 

De uma visualização do direito como sistema fechado se passará a uma compreensão 

do direito como sistema aberto. Atualmente se mencionará, inclusive, a configuração do 

direito “como rede”. De uma única visão do observador se passará a dualidade de visualização 

do fenômeno jurídico observador/participante. Do ideal de autogoverno cumprido pela 

emissão de lei geral e abstrata por representantes eleitos dos “cidadãos” se passará a reflexão 

infraestrutural da democracia e a coerência na aplicação do ordenamento jurídico. A 

racionalidade prática e argumentação jurídica ganharão foros privilegiados no raciocínio 

jurídico. Passemos a uma breve análise dessas transformações. 

 

 

1.2.3 Transformações na teoria do direito a partir da segunda metade do século XX 

 

Como já mencionado, segundo Perelman, o raciocínio judiciário pode ser visto na 

seguinte divisão de  três períodos: o primeiro é o da “escola da exegese”, que termina por 

volta de 1880; o segundo da escola funcional ou sociológica, que vai até 1945 e o terceiro 

que, influenciado pelos excessos do nazismo se caracteriza por uma concepção tópica- a qual, 

em um sentido amplo, pode ser entendida como concepção do raciocínio jurídico voltada a 

reflexão do caso concreto e a preocupação com a argumentação- do raciocínio jurídico
37

.  

Segundo Perelman: 

 

As concepções modernas do direito e do raciocínio judicíario, tais como foram 

desenvolvidas após a última guerra mundial, constituem uma reação contra o 

positivismo jurídico e seus dois aspectos sucessivos, primeiro o da escola da exegese 

e da concepção analítica e dedutiva do direito, depois o da escola funcional ou 

sociológica, que interpreta os textos legais consoante a vontade do legislador. O 

positivismo (...) foi a ideologia democrática dominante no Ocidente até o fim da 

Segunda Guerra Mundial. Elimina do direito qualquer referência à ideia de justiça e, 

da filosofia, qualquer referência a valores, procurando modelar tanto o direito como 

a filosofia pelas ciências (...). Os fatos que se sucederam na Alemanha, depois de 

1933, demonstraram que é impossível identificar o direito com a lei, pois há 
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princípios que, mesmo não sendo objeto de uma legislação expressa, impõem-se a 

todos aqueles para quem o direito é expressão não só da vontade do legislador, mas 

dos valores que este tem por missão promover, dentre os quais figura em primeiro 

plano a justiça. Essa reação perante a soberania do legislador, antes inconteste, 

significa o renascimento do direito natural, a volta à jurisprudência universal que 

dominou os séculos XVII e XVIII? Certamente não, na medida em que o direito 

natural racionalista acreditava pode formular princípios unívocos de alcance 

universal. (PERELMAN, 2004, p. 93-95) 

 

Perelman aponta como marco da ruptura de paradigma em torno do raciocínio jurídico 

o pós guerra e constata uma mudança do raciocínio judiciário para um raciocínio tópico-

problemático.  

No pós guerra ressurgiu a tópica. Em 1953 ocorreu a publicação da obra de Theodor 

Viehweg, Topik und Jurisprudenz
38

. Propunha o autor um modelo de procedimento 

argumentativo para solucionar os casos jurídicos, no qual se buscava as premissas 

compartilhadas por uma comunidade argumentativa aptas a fornecer uma solução ao 

problema apresentado. A tópica recusa o modelo normativo-dedutivisma como único padrão 

argumentativo do raciocínio jurídico e opõe a ele um procedimento argumentativo 

acompanhado da preocupação, por parte do julgador, com o problema a ser solucionado. 

Podemos, por isso, dizer que, nesse sentido, as teorias da argumentação são tributárias da 

tópica de Viehweg, embora sua teoria represente apenas o início de um processo de 

desenvolvimento. A tópica atribuía pouco valor a lei, considerada um topos com outros, e não 

se preocupava em efetuar reflexões mais profundas sobre a racionalidade e a adequação dos 

topoi. O direito seria visto de modo não sistematizado, como sistema de topoi (lugares 

específicos), configuradores de razões compartilhadas pelos participantes como premissas 

capazes fundamentar um juízo de valor ou de dever. Como dito, a tópica representa apenas o 

início de um processo de reinserção da argumentação jurídica e da racionalidade prática no 

raciocínio relativo ao modo de se operar com o direito. 

Além do pós guerra, com o ressurgimento da tópica, elenca-se, também, a crítica de 

Ronald Dworkin a Hart como marco da modificação do modo de se compreender o direito e 

de se operar com ele. Ambos os momentos constituem marcos essenciais à ruptura 

paradigmática da teoria do direito. 

 O que podemos perceber é que em período contido do pós guerra as primeiras três 

décadas da segunda metade do século XX ocorre uma grande preocupação da ciência do 

direito em modificar o modo de compreensão do que seja o direito e do modo de se operar 

com ele, em uma reinserção da facticidade social e da axiologia. 
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Um marco teórico de alta significância à crítica do positivismo tradicional e de seu 

raciocínio jurídico advém do debate travado por Ronald Dworkim, em seu artigo “modelos de 

regras I” de 1967 (hoje integrante da obra “Levando os direitos a sério”), relativo à crítica do 

positivismo jurídico, nos moldes traçados por Hebert Hart – que no seu entender conduzia a 

forma mais moderna da corrente-, no qual utiliza como tese central  para atacar a abordagem 

jusfilosófica tradicional a insuficiência deste modelo para explicar o papel que os princípios 

representam no raciocínio jurídico-judiciário. 

Vemos da exposição efetuada em item anterior que diversos fenômenos associados 

levaram à derrocada do jusracionalismo e à afirmação do positivismo clássico. As grandes 

mudanças filosóficas de compreensão do mundo emergentes do século XIX resultaram em 

severa crítica aos postulados do jusnaturalismo. Sabemos que os valores pregados como 

imutáveis pelo direito natural não foram capazes de dar conta de novas exigências axiológicas 

que começaram a tomar corpo normativo a partir da segunda metade do século XIX. Com o 

seu conteúdo criticado, restou apenas as estruturas formais, outrora iluministas.  De visões 

lógico-axiomáticas a ênfases funcionais, o positivismo também se modificou e buscou em si 

mesmo sua sobrevivência.  

 A partir da segunda metade do século XX diversas alternativas jusfilosóficas surgem 

procurado responder à questão “o que é o e o que deve ser o direito?”. Após Hart, uma 

multiplicidade de novas correntes nasceram, cada qual aparentemente explorando caminhos 

que parecem  basear-se em pressupostos novos, não comuns as correntes jusnaturalistas e 

positivistas outrora vigentes.  Teremos a chamada crise do positivismo tradicional. Não 

podemos negar que pensamento positivista ainda domina nos foros e possui vozes acadêmicas 

atuais relevantes, mas seus pressupostos foram fortemente atacados pelas novas abordagens 

teóricas e teve ele de se modificar para variante do positivismo inclusivo.  

A consagração de princípios de justiça em textos constitucionais tornou obsoleta uma 

reflexão avalorativa da operação jurídica e tornaram incontestável, mesmo aos mais ortodoxos 

positivistas, a necessidade abertura ética e fática do fenômeno jurídico e do raciocínio 

judiciário.  

Novas preocupações acerca da racionalidade prática, bem como da afetação do 

raciocínio jurídico a esta, fazem-se presentes na teoria do direito contemporânea. 

 Passa-se a se demandar uma forma de abordagem do direito atenta ao seu caráter 

argumentativo, caráter este presente tanto no momento social de criação de normas abstratas 

pelo parlamento quanto no instante de concretização de proposições jurídicas pelo Judiciário. 

Surgem demandas pela necessidade de conjunção entre a pretensão de legitimidade e a 
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pretensão de segurança jurídica, as quais estão envoltas no fenômeno jurídico.  

Essas modificações denotam um movimento de modificação na visualização do 

fenômeno jurídico, pois até bem pouco tempo a teoria geral do direito era dominada por uma 

linha filosófica única (positivismo jurídico), com algumas vozes dissidentes do jusnaturalismo 

e do realismo jurídico. Embora abordando um conjunto de abordagens, cada escola de 

pensamento abrigava traços fundamentais afins. Atualmente, contudo, o campo de pesquisa 

tornou-se amplamente dividido e com a existência de uma pluralidade de perspectivas 

teóricas. 

Assistimos a uma dissolução das correntes consolidadas, com novas difusões de ideias 

de tal forma que os quadrantes classificatórios antigos (positivistas, jusnaturalistas, realistas) 

não mais abarcam a variedade de linhas de pensamento de existentes
39

. Isso não significa que 

autores contemporâneos tenham deixado de adotar correntes positivistas ou jusnaturalistas de 

pensamento
40

.  

As mudanças produzidas no pensamento jurídico- com correspondência a uma crise 

epistêmica do próprio pensamento científico, diga-se de passagem-, foram, contudo, de tal 

amplitude que ousamos afirmar que modelo juspositivista tradicional entra em crise em 

período inicial que podemos precisar entre o fim da segunda guerra mundial e final da década 

de 1960
41

 e se perpetua até hoje, com o nascimento e desenvolvimento de modelos teóricos 

que não mais se ligam as correntes clássicas, ocupando-se de novas pesquisas.  

Disso resulta uma série de escolas, correntes e tendências que se entrecruzam e se 

complicam, de modo que se tornou aparentemente tão difícil produzir narrativas coerentes e 

classificatórias acerca do entendimento da natureza e do contexto do empreendimento 

jurídico
42

.   
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Essas diversas famílias de filosofia do direito- cujo parentesco entre si está ainda a ser 

definido- começam a ganhar corpo a partir da segunda metade do século XX, tendo seus 

estudos impulsionados sobretudo na década de 70 do século passado.  

Dentro desse complexo de teorias do direito destaca-se fortemente um movimento 

atrelado ao desenvolvimento de teorias da argumentação e às preocupações hermenêuticas, 

com o desenvolvimento de teorias da interpretação e da argumentação prática e jurídica. 

 Incorpora-se à seara jurídica os avanços da filosofia da linguagem e da filosofia do 

conhecimento.  

No positivismo clássico, a preocupação com argumentação jurídica ficava reduzida ao 

mínimo: à mente do juiz que discricionariamente realizava livremente sua interpretação, a 

qual deveria partir de cânones hermenêuticos orientadores de sua formulação mental, mas sem 

a preocupação necessária de se atingir a melhor decisão prática e axiológica possível e de se 

demonstrar argumentativamente a correção do raciocínio realizado. O próprio direito positivo 

a ser fixado pelo legislador também não se encontrava vinculado a uma pretensão de correção. 

  Como nesta concepção o direito é visto como uma realidade fática a priori - o mundo 

das normas - e a fixação de uma norma é tida como ato de vontade irracional, não havia 

grande preocupações de vinculação do raciocínio jurídico a aspectos éticos e os reflexos 

práticos da decisão. Interpretações, ainda não a mais acertada, garantiriam o império da lei. 

Com a transformações operadas na segunda metade do século XX, estes paradigmas se 

modificam. A antes apartada abertura do direito ao mundo dos valores ético-políticos e ao 

mundo dos fatos passa a possuir status de primazia.  

A partir da segunda metade do século XX uma série de escolas, correntes e tendências 

passam a criticar os pressupostos da filosofia positivista, atribuindo um novo curso à teoria 

geral do direito e à filosofia do direito da segunda parte do século. Também registram-se 

correntes nascidas de correções, especificações ou crises das escolas de pensamento 

anteriores.  

O todo é complexo e heterogêneo. Neste todo, emerge com destaque as elaborações 

críticas ao positivismo tradicional a partir de tradições teóricas alternativas, como a 

hermenêutica ou a teoria da argumentação- por exemplo Dworkin, Alexy, Günter, 

MacCormick. 

Seja através de uma linhagem sobrevivente do jusnaturalismo (podemos aqui 

                                                                                                                                        
sobre a escrivaninha de quem estuda. A filosofia do direito não fugiu a esse destino comum”(LOSANO, Mario. 
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mencionar John Finnis), seja por meio de abordagens relativas a novas perspectivas de 

condicionamento do direito à moral (podemos citar Dworkin e Alexy) ou de entrelaçamento 

entre os dois fenômenos com reflexões valorativas calcadas em uma teoria da democracia 

(Jürgen Habermas), a racionalidade prática volta a ser perquirida no raciocínio jurídico. 

 Outro caminho crítico ao positivismo tradicional nasce da sociologia e das Escolas 

Realistas, dando origem a críticas sobretudo sociais, como Critical Legal Studies
43

, de um 

lado, e a análise econômica do direito de outro; ambos caracterizados pela pouca importância 

que atribuem ao direito positivo e por uma postura mais cética no tocante ao aspecto ético-

valorativo. 

Neste trabalho nos interessamos pela primeira abordagem. Habermas, Alexy, 

Dworkin, MacCormick, Günter- além de Peczenik, Aarnio, Perelman- firmam abordagens de 

reinclusão do problema da racionalidade prática no raciocínio jurídico.  

Neste trabalho estudaremos três: Ronald Dworkin, Jürgen Habermas e Robert Alexy. 

A consequências dogmáticas produzidas pelas novas formas de visualizar o fenômeno 

jurídico são profundas, difundindo-se uma nova maneira de ver o raciocínio jurídico (que 

passa a ser altamente argumentativo) e de ver a própria estrutura lógico-metodológica das 

normas jurídicas (que passam a se dividir em regras e princípios, cada qual concretizada por 

um raciocínio metodológico diverso e extraídas de enunciados normativos).  

Como já adiantado, ganha cada vez mais destaque na filosofia do direito posições 

teóricas que pregam a necessidade de se reconciliar o direito com a moralidade. Desde de 

correntes que preguem uma identificação entre as duas esferas, sob pressupostos 

epistemológicos diversos aos do jusnaturalismo (Ronald Dworkin), há posições defensoras de 

uma reaproximação entre direito, moral e política como esferas entrelaçadas, porém não 

equivalentes (Jürgen Habermas), a teoria do direito transforma-se e passa a introduzir a 

preocupação da correção normativa no direcionamento do comportamento humano realizado 

pelo direito. 

Estudaremos, então, autores que defendem uma nova postura não mais cética acerca 

da objetividade da correção normativa e defendem abordagens do direito conforme este novo 

paradigma. 

Pode-se dizer que com a superação científica das bases epistêmicas que sustentavam o 
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 A Critical Legal Studies, como expõe Barroso, se manifestou em diferentes vertentes: epistemológico, 

sociológico, psicanalítico, e teoria crítica da sociedade; todas elas tendo como ponto em comum a denúncia do 

Direito como instância de poder e instrumento de dominação de classe, enfatizando o papel da ideologia na 

ocultação e na legitimação dessas relações. (Ver BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos 

do novo direito constitucional brasileiro (Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo) Revista Diálogo 

Jurídico, Salvador, CAJ- Centro de Atualização Jurídica, v.I, n. 6, setembro, 2001, p.11). 
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positivismo clássico e partindo de uma nova forma de abordagem, as perspectivas adeptas à 

inclusão da racionalidade prática na visualização do direito, na ótica de visão de um 

participante do empreendimento, visam complementar a tese positivista
44

, no sentido de 

aperfeiçoamento da operacionalidade jurídica, em sua tarefa de organização social calcada na 

tensão dialética entre emancipação humana e regulação estatal
45

.  

Como salienta Robert Alexy: 

 

(...) nenhum não positivista que deva ser levado a sério exclui do conceito de direito 

os elementos da legalidade conforme o ordenamento e da eficácia social. O que 

diferencia do positivista é muito mais a concepção de que o direito deve ser definido 

de forma que, além dessas características que se orientam por fatos sociais, inclua 

elementos morais. (ALEXY, 2011, p.4) 

 

Para conciliar esta abertura ética da visualização do fenômeno jurídico com a 

coerência jurídica, aliou-se às novas propostas o incremento da importância dada a 

argumentação jurídica e ao raciocínio judiciário, com a busca da certeza e a segurança em 

padrões de argumentação e interpretação.  

O ressurgimento de teorias fortes da argumentação jurídica, em que a linguagem passa 

a desempenhar um papel central e preponderante, e da interpretação, são as marcas que 

acompanham estas abordagens.  

Ademais, a racionalidade prática ganhará contornos discursivos e hermenêuticos. 

Também será ela objeto de diversas abordagens teóricas.  Haverá linha que a inserirá em um 

enfoque argumentativo atrelado a uma teoria da democracia (Jürgen Habermas);outra dará 

primazia à argumentação operada nos tribunais como concretização da  racionalidade prática, 

valendo para esta, na esteira de Habermas, de um parâmetro procedimental discursivo para a 

correção (Robert Alexy). Podemos citar, ao seu turno, abordagem de vinculação da 

racionalidade prática ao ato hermenêutico e a determinada teoria moral e política (Ronald 

Dworkin). 

Conscientes das transformações operadas na teoria do direito e no raciocínio jurídico 

finalizamos esse nosso breve apanhado histórico e passemos, então, no capítulo que se segue, 

à explanação da teoria de Ronald Dworkin e ao modo como este vê o raciocínio e a correção 

da decisão jurídica.  
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 Conforme Albert Calsamiglia: “Em um certo sentido la teoría jurídica actual se puede denominar 

postpositivista precisamente porque muchas de las enseñanzas del positivismo han sido aceptas y hoy todos en 

un certo sentido somos positivistas” (CALSAMIGLIA, Albert. Postpositivismo”. Doxa. N.21-1988) 
45

 Conforme Boaventura no período de transição paradigmática que vivemos, para a uma direção progressista, 

tem de se reinventar a tensão entre regulação e emancipação. A modernidade foi acompanhada do paradigma da  

tensão entre regulação e emancipação, uma tensão dialética entre ordem e solidariedade. Com o desenrolar do 

desenvolvimento capitalista, esta tensão foi  substituída pela realização da ordem, a ordem exigida pelo 

capitalismo. O direito moderno também seguiu este paradigma. Abafou-se a emancipação. (SANTOS, 

Boaventura de Sousa). Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. 

São Paulo: Cortez, 2011. Ver o Capítulo – PARA UMA CONCEPÇÃO PÓS MODERNA DO DIREITO) 
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2. RACIONALIDADE E CORREÇÃO DAS DECISÕES JURÍDICAS NA TEORIA DE 

RONALD DWORKIN 

 

Após o enfoque histórico introduzido no capítulo anterior, preparados estamos para 

ingressar no estudo da concepção jurídica de autores contemporâneos, os quais, apropriando-

se das modificações ocorridas na filosofia, põem em relevo a necessidade de se buscar uma 

análise do fenômeno jurídico apta a propiciar correção normativa e a produzir raciocínios 

jurídicos ao mesmo tempo legítimos e seguros.  

Iniciemos essa empreitada através da análise da teoria do direito de Ronald Dworkin, a 

qual, como já salientado, representa um marco de ruptura de paradigmas no estudo do direito. 

O pensamento de Ronald Dworkin configura, sem dúvida, um legado à filosofia 

jurídica, política e moral contemporânea. Suas teses são originais e surpreendentes. 

Incorporando os ensinamentos oriundos da hermenêutica filosófica, Dworkin procura 

uma nova objetividade para o discurso jurídico, ao mesmo tempo em que luta contra uma 

concepção cética do direito e postula a existência de uma aproximação indeclinável entre 

direito e moralidade política.  

Sua teoria do direito como integridade busca revelar a tessitura argumentativa 

propiciadora de correção numa prática jurisdicional, ao mesmo tempo em que se preserve a 

adstrição de decisões jurídicas à uma história institucional sempre afeta à necessidade de 

legitimação estatal. 

O questionamento acerca de como devemos resolver casos jurídicos emitindo 

proposições normativas aptas a solucioná-los pressupõe a pergunta sobre o entendemos como 

direito.  

O pensamento de Dworkin revela o caráter hermenêutico da análise do fenômeno 

jurídico e de como questionamentos de moralidade política fazem parte de nossas reflexões 

sobre o que é o direito e sobre como devemos decidir casos. Como reitera constantemente 

Dworkin, toda sentença é um exercício de filosofia do direito. 

O autor almeja construir uma teoria do direito capaz de propiciar respostas jurídicas 

corretas a casos jurídicos. Para isso, ao contrário de uma visualização restrita, o autor busca 

construir uma teoria holística, na qual a verdade de proposições jurídicas resulte de um 

enfoque conjugado abrangente de uma teoria sobre interpretação humana, de uma teoria sobre 

a legitimidade estatal, de uma teoria do direito como integridade, de uma teoria de moralidade 

política, de uma teoria da decisão judicial.  É desta teoria do direito complexa que emerge a 

base de seu modo de ver a fundamentação e a justificação das proposições normativas 
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concretas.  

O pensamento de Ronald Dworkin resulta de um todo complexo. Nesse trabalho, 

iremos nos concentrar no questionamento acerca da racionalidade e da correção das decisões 

jurídicas e buscaremos neste conjunto complexo o que entendemos necessário para 

abordagem desta problemática. 

Sustentamos que a racionalidade e a correção de proposições jurídicas em Dworkin 

resultam de uma teoria da verdade calcada em bases da hermenêutica filosófica e abrangente, 

em função destas, de um encadeamento de pensamentos intrinsecamente resultante dos 

pressupostos interpretativamente construídos pelo autor. Será emersão destas bases da 

hermenêutica filosófica e desse encadeamento de pensamento construído em interpretações 

construtivas do autor a exigência atribuída aos juízes e aos demais participantes do 

empreendimento jurídico da obrigação de emissão de uma resposta correta a casos jurídicos, 

conforme uma interpretação da história institucional- composta pela Constituição, leis, 

precedentes- e de acordo com uma teoria prévia de moralidade política configuradora de uma 

integridade de princípios.  

Nesse sentido, a compreensão da racionalidade e correção das decisões jurídicas em 

Dworkin exige o estudo de várias partes de seu pensamento. Isso porque Dworkin sustenta o 

seu pensamento em uma espécie de cadeia, na qual cada parte dá sustentação ao ponto 

posterior. 

Propomos como forma de compreender essa problemática no pensamento de Dworkin 

o seguinte caminho. 

O primeiro ponto para compreendermos o pensamento de Dworkin será suas reflexões 

acerca do problema da interpretação humana e do direito como conceito interpretativo. 

 Através de uma análise do raciocínio humano efetuada em níveis de alta abstração, 

Dworkin desestrutura os pressupostos epistemológicos do positivismo clássico e propõe um 

novo enfoque teórico do direito voltado à construção de um raciocínio jurídico apto, a seu ver, 

a solucionar problemas da prática jurídica. 

Dworkin, com o que chama de aguilhão semântico, sustentará que o direito é um 

conceito interpretativo sujeito a concepções voltadas a colocar o fenômeno em sua melhor 

luz. 

 A colocação do direito em sua melhor luz exigirá uma forma de visualização do 

fenômeno jurídico de modo a propiciar proposições jurídicas aptas a zelar pela exigência de 

legitimidade a que está atrelado o direito e o Estado.  

Após o estudo da interpretação humana e da compreensão do direito como conceito 
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interpretativo, entendemos adequado apresentar a concepção interpretativa de Dworkin acerca 

do direito, a qual ele chama de “direito como integridade”. 

É a partir da compreensão das bases interpretativas do autor e de sua concepção do 

direito que entendemos poder compreender a teoria da verdade das proposições jurídicas do 

autor. Isso porque, como dito, vemos justamente nas bases epistemológicas de seu 

pensamento- nas rupturas paradigmáticas que estas causam- o cerne do pensamento 

dworkiano, basilar a compreensão do seu pensamento sobre a integridade de princípios e 

sobre a teoria da decisão judicial. Estes pontos são decorrências de sua complexa teoria do 

direito e partem dos pressupostos epistemológicos desta. 

Ao contrário de sua teoria da decisão judicial restringir-se a uma teoria de como juízes 

devem aplicar regras emitidas por instituições políticas do passado, Dworkin rompe os 

pressupostos do positivismo clássico, que viam o direito como, em sua designação, um de 

“simples fato”, passando o autor a inserir a construção do raciocínio jurídico, no contexto de 

um empreendimento interpretativo e argumentativo acerca do que é o direito, no âmbito de 

uma concepção capaz de colocá-lo em sua melhor luz para fins de resolução de problemas 

jurídicos, e acerca do encontro de resposta correta a casos jurídicos.   

No empreendimento argumentativo do direito, intérpretes argumentarão o que o 

direito como integridade- o império do direito- exige, no caso em questão, conforme teorias 

prévias de análise hermenêutica.  

Todos participam do empreendimento argumentativo, mas no centro está “o rei” do 

“império do direito como integridade”, o juiz, ao qual cabe as decisões institucionais acerca 

da integridade de princípios. 

A sua teoria da decisão judicial é, para nós, exigência de sua própria concepção do 

direito como integridade, de sua compreensão hermenêutica e de sua hipótese política. 

Como a decisão judicial e as exigências concretas do direito como integridade, em sua 

teoria do direito e em sua teoria da hermenêutica filosófica, dependentes estão de uma teoria 

prévia de moralidade política, Dworkin elabora sua hipótese política: o liberalismo igualitário. 

Assim, de uma reflexão acerca do caráter hermenêutico da compreensão humana, de 

uma concepção do direito, de uma proposta de competência judicial, de uma proposta 

metodológica de atuação jurisdicional e de uma hipótese política resultam a racionalidade e a 

correção das decisões jurídicas para Ronald Dworkin. 

Nosso objetivo neste capítulo é cumprir este círculo hermenêutico. 

Buscamos, aqui, compreender a proposta de Dworkin para o problema da 

racionalidade e correção das decisões jurídicas, para posteriormente podermos compará-la 
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com a proposta de outros autores. No próximo capítulo, veremos que Habermas transfere a 

proposta dworkinana do âmbito hermenêutico individual para o âmbito pragmático 

discursivo- e a conjuga e a adapta a uma proposta teórica sua. 

 Comecemos com o questionamento de Dworkin acerca da compatibilidade da 

visualização do fenômeno jurídico como um conceito criterial semântico e como “simples 

fato” para a finalidade de resolução de casos jurídicos.  

 

 

2.7 O Direito como conceito interpretativo 

 

O cidadão tem o compromisso com o direito, não com nenhuma concepção 

particular que alguém tenha da natureza do direito (Levando os direitos a sério, 

p.214). 

 

 

Para entendermos a teoria do direito e da decisão judicial de Ronald Dworkin 

precisamos compreender o significado atribuído por ele à tarefa interpretativa. Sem esta 

análise não poderemos compreender a sua teoria do direito e o modo como visualiza a 

vinculação entre esta e a moralidade política. 

Antes de partirmos a esta análise, precisamos, porém, quebrar o mito posto pela 

filosofia da consciência da visualização do direito como um conceito criterial semântico. O 

pensamento de Dworkin foi responsável por esta ruptura. 

 A partir de uma análise do raciocínio e da compreensão humana, Dworkin chegará a 

uma conclusão: o direito é um conceito interpretativo, e não criterial-semântico- descritivo
46

. 

 Na concepção do autor, dizer o que é o direito demanda uma atitude interpretativa, na 

qual o intérprete busque colocar a prática jurídica em sua melhor luz, de modo a melhor 

promover a finalidade que identifica nesta prática. A atividade interpretativa possui, ao 

contrário da definição de objetos físicos, uma tarefa prática, teleológica, finalística. 
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 Os conceitos podem ser de diferentes tipos. Há os conceito de tipo natural, nos quais o linguista descobre o 

sentido de uma objeto, um fato natural do mundo, a partir de sua natureza distinguindo seus aspectos naturais e 

inserindo-os em categorias mais genéricas. Há, contudo, conceitos interpretativos que levam a diversas 

concepções interpretativas desse conceito. Uma prática social é um conceito que deve ser examinado 

interpretativamente, pois não constitui um fato bruto do mundo, mas é um conceito derivado da intelectualidade 

e da capacidade humana, mais precisamente de nossa capacidade de atribuirmos sentido aos nossos objetos 

culturais e de buscarmos vê-los em sua melhor luz. O direito foi tratado pela teoria do direito por muito tempo 

como objeto oriundo de uma compreensão criterial. Direito significaria uma conjunção única de critérios 

conceituais por todos compartilhada e originária de uma única compreensão correta de um conceito. Todos 

compartilhariamos critérios que identificam o vocábulo “direito” e a partir desses critérios podemos identificar 

quando um objeto se encaixa no conceito. Mas o direito não pode se valer de um critério criterial. O direito é 

uma prática social e é um conceito interpretativo que gera concepções interpretativas e não um significado 

semântico único oriundo de um conceito. 
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Conforme explana, o direito é um conceito interpretativo e não um objeto que leva a 

uma compreensão única, resultante do compartilhamento criterial semântico de esferas 

classificatórias mais amplas usadas pelos utentes da língua na atribuição de signos aos objetos 

físicos do mundo.  

Desta forma, podemos atribuir ao signo linguístico “direito” o sentido de um conjunto 

de regras abstratas emanadas por instituições políticas. Mas podemos analisá-lo sob uma outra 

ótica.  Podemos buscar uma compreensão que leve a melhor solução de problemas práticos. 

 A solução de problemas jurídicos práticos demanda um raciocínio jurídico pautado 

em uma interpretação construtiva da história institucional do direito conjugada a análises mais 

complexas de moralidade política. O raciocínio jurídico exige a compreensão dos 

fundamentos do direito que propicie a melhor justificativa do conjunto de nossas práticas 

jurídicas e faça dessas práticas as melhores possíveis
47

. 

Ver o direito como uma simples questão de fato, para fins de resolução de casos 

concretos, e como uma teoria semântica, no quadro da sua conceitualização, como quer o 

positivismo tradicional não é, para Dworkin, a melhor interpretação de nossa prática jurídica.  

Dworkin salienta um ponto importante. As divergências nas soluções de casos 

concretos vão além de discussões sobre o que as instituições decidiram no passado e além de 

problemas linguísticos.  

Comumente ao buscarem a solução de um caso concreto juristas, que possuem 

posições diversas, apontam como fundamento para as suas divergências razões semânticas ou 

de política legislativa (argumentam acerca da vontade do legislador ou da vontade da lei).  

Na verdade, em muitos desses casos, uma análise mais apurada da divergência irá 

demostrar que estes juristas estão na verdade divergindo sobre problemas de moralidade 

política. Há uma argumentação prática que não pode ficar camuflada. 

Dizer que as divergências derivam de uma zona cinzenta da linguagem, na qual pode o 

juiz decidir conforme o seu poder discricionário, é uma maneira equivocada de ver o 

problema.  

Para Dworkin, os juristas estão muitas vezes discutindo sobre uma questão de 

moralidade política. Trazê-la ao âmbito jurídico permitiria a perquirição de respostas corretas 

para dilemas que são também jurídicos, e não apenas morais. 

A necessidade de trazer a mostra as divergências de argumentos práticos de fundo às 

diferentes interpretações acerca do que o direito exige no caso concreto e tornar a decisão 

                                            
47

 Ver DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. XII. 
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sobre elas como parte integrante do empreendimento jurídico configura um dos objetivos 

basilares da teoria de Dworkin. 

Dworkin defende o nosso não compartilhamento de um conjunto fixo de padrões sobre 

o uso a ser atribuído a palavra “direito”
48

. Quando há a utilização da palavra “direito” pelas 

pessoas, elas não compartilham muitas vezes exatamente a mesma concepção de seu 

interlocutor sobre o que entende por direito no contexto em que debate. Não há um consenso 

semântico necessário em concepções interpretativas.  

Ao analisar detidamente o raciocínio cognitivo de compreensão do direito, Dworkin 

verifica ser exatamente a atitude interpretativa a melhor forma de entendimento do fenômeno 

jurídico em suas diversas possibilidades de análise.  

Pode-se analisar o direito como fato social, como descrição tanto quanto possível das 

regras emanadas de uma instituição.  

Podemos, todavia, colocar-nos na condição de um participante da prática para buscar a 

compreensão que melhor possibilite a resolução de problemas práticos, colocando-nos no 

ponto de vista interno de um participante que almeje visualizar o direito e o que este exige de 

modo a melhor concretizar o Estado de Direito. 

A definição do que seja o direito produzirá resultados práticos, pois guiará o raciocínio 

jurídico, possibilitando ao jurista aferir a verdade de uma proposição jurídica.  

Na ótica do autor, esta visualização da teoria do direito como condutora de 

fundamentos às decisões jurídicas é basilar à compreensão do direito enquanto prática. Como 

afirma Dworkin, se queremos entender como solucionar conflitos práticos temos de perquirir 

o que é o direito para este fim, refletindo sobre a decisão judicial e sobre o modo como o juiz 

procede e deve proceder na tomada de uma decisão. A definição do que seja o direito 

produzirá resultados práticos, pois guiará o raciocínio jurídico, possibilitando ao jurista aferir 

a verdade de uma proposição jurídica.  

Vale aqui fazer desde logo uma explicação conceitual. Dworkin utiliza o termo 

“proposição jurídica” para designar o as aferições que as pessoas realizam mais abstrata ou 
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 Dworkin chama este argumento de aguilhão semântico, pois com ele Dworkin desqualifica a tese positivista de 

que direito é o conjunto de regras emanadas das instituições sociais, pois seria isto o que todos nós 

compartilhamos como o direito. Aguilhão significa espinho, ferrão. O termo também é utilizado para designar 

peça de ferro pontiaguda encaixada numa vara comprida, usada pelos condutores de carro-de-boi para disciplinar 

os bois com espetadelas. (Ver o site www.dicionarioinformal.com.br). Aguilão semântico é a picada, o ferrão 

final que Dworkin dá no positivismo jurídico. Compartilhamos uma prática social chamada direito e há 

paradigmas e até um conceito compartilhado. Mas de uma base de compartilhamento necessária à compreensão, 

produzimos diversas concepções sobre o direito. Dizer qual é a concepção melhor é uma tarefa também 

interpretativa. Devemos buscar compreender o direito de modo a colocá-lo em sua melhor luz. (Ver DWORKIN, 

Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 55). 

http://www.dicionarioinformal.com.br/
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concretamente sobre o que o direito permite, ordena, proíbe
49

.  

O autor não faz a diferenciação entre normas abstratas ou concretas ao utilizar o termo. 

Proposições jurídicas seriam as decisões jurídicas mais abstratas ou mais concretas acerca do 

que é permitido, proibido, ordenado. Neste trabalho, utilizamos o termo “decisão jurídica” 

para abarcar esse conceito e podermos transpassar as obras de Jürgen Habermas e Robert 

Alexy com ele. 

Nesse sentido, para Dworkin, as proposições jurídicas configuram as afirmações e 

alegações que as pessoas fazem sobre o que o direito lhes permite, proíbe, autoriza. Todos nós 

podemos fazer afirmações sobre as proposições jurídicas, embora apenas o poder judiciário 

tenha a imperatividade definitiva nesta tarefa de raciocínio jurídico
50

.  

Como alega o autor, as proposições jurídicas podem ser verdadeiras ou falsas, isto é, 

fundamentadas no direito ou não.  

No positivismo clássico, a verdade de uma proposição é derivada da existência de uma 

lei que prevê uma regra que ordena, proíbe ou permite o comportamento. O direito existiria, 

assim, como simples fato e de modo algum dependeria daquilo que ele deveria ser
51

. Como 

muitas vezes a lei é vaga, encontrar-se-ia o intérprete em uma área de textura aberta e teria aí 

o poder discricionário de decisão. 

Dworkin não é não nega a existência de regras oriundas de instituições jurídicas, mas 

as insere como padrões argumentativos, os quais não seriam os únicos aptos a fundamentar 

proposições jurídicas verdadeiras. 
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Não nega Dworkin a existência de problemas de divergências linguísticas na 

jurisprudência, mas ressalta que muitas discordâncias jurídicas ocorrem em um plano mais 

abstrato: estão estas divergências insertas na compreensão dos fundamentos que levam a 

verdade de uma proposição jurídica – no sentido posto por Dworkin de atribuição concreta de 

proibições, permissões, ordenações. Estes fundamentos de verdade de proposições jurídicas 

seriam na não apenas os padrões utilizados como argumento extraídos da existência de uma 

lei, como quer o positivismo, mas questões de princípios- entendidos estes como standards 

oriundos de exigências de alguma esfera da moralidade. 

 A prática jurídica é essencialmente contravertida e muitas controvérsias vão além de 

problemas semânticos de vagueza da linguagem. 

Por isso quer Dworkin encontrar uma visualização do direito que permita a solução de 

problemas práticos e a resposta acerca da correção sobre o que de fato os juízes estão 

discutindo ao enfrentar casos difíceis. 

Se o direito é um conceito interpretativo, devemos buscar essa resposta através do 

estudo da atividade hermenêutica. Essa é a opção de Dworkin. 

 Dworkin propõe um repensar do direito, que deixar de ser visto como um conjunto de 

regras a serem apreendidas e descritas, e passa a adotar uma postura argumentativa, refutando 

a visualização jurídica como uma questão de fato, como se ele estivesse em uma regra “aí no 

mundo”. 

Se o direito é um conceito interpretativo, devemos buscar essa resposta através do 

estudo da atividade hermenêutica. Essa é a opção de Dworkin. 

Dworkin
52

 sustenta que a prática jurídica é um exercício de interpretação. Mas é um 

exercício de interpretação não apenas quando juízes interpretam textos legais. O direito como 

um todo é um exercício de interpretação. Dizer o que é o direito e, portanto, quais são os 

fundamentos das proposições jurídicas é também um exercício de interpretação. Trata-se, na 

verdade, de encontrar a melhor interpretação para o próprio conceito Direito de modo a 

verificar o melhor meio de fundamentar proposições normativas que solucionam questões 
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jurídicas.  

A própria teoria do direito é vista como uma interpretação. A teoria de Hart é sua 

interpretação sobre o direito. A teoria de Kelsen é a sua interpretação sobre o direito. A teoria 

de Austin é a interpretação de Austin sobre o direito. Podemos compartilhar paradigmas, 

conceitos, em uma esfera pré-interpretativa que nos permite identificar o objeto abordado. 

Resumi-lo a esta esfera pré-interpretativa, reduzindo todo fenômeno jurídico à análise externa 

é insuficiente à perquirição da complexidade do direito e de sua análise e resultados práticos 

inferidos. 

Para perquirir uma concepção do direito que em melhor luz coloque a prática jurídica 

Dworkin parte do estudo da interpretação humana e do enquadramento do direito neste 

contexto. Vejamos este ponto.  

 

 

2.2 A Atitude Interpretativa 

 

Dworkin apresenta uma abordagem teórica destinada à explicação da interpretação de 

uma prática e de estruturas sociais
53

.  

Essa forma de compreensão da atitude hermenêutica conduzirá o autor a elaboração de 

uma teoria do direito e de uma teoria da decisão judicial pautada em uma integridade 

hermenêutica.  

Assim tanto para elaborar uma concepção do direito (a sua concepção do direito como 

integridade), como para determinar o modo como juízes e intérpretes devem solucionar 

questões jurídicas, Dworkin defenderá a necessidade de seguir os passos interpretativos 

conforme o modelo de atitude hermenêutica que defende. 

Assim, vem de seu interpretativismo a sua sustentação da interligação entre uma 

concepção de direito e de uma teoria de solução de caso concreto a uma hipótese política, a 

necessidade de integridade do pensamento, o viés individual do ser hermenêutico que alcança 

a resposta correta.  

Passemos, então, agora, a um aprofundamento desta metodologia interpretativa do 

autor, tema importante em seu pensamento teórico. 

Para Dworkin, a melhor maneira de compreendermos uma prática social é através da 

interpretação
54

. O raciocínio efetuado pelos indivíduos ao analisarem uma prática social 
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denota uma atitude interpretativa. Ao buscarem a compreensão de uma prática social querem 

elas realizar a melhor interpretação de tais práticas. Mesmo quando tentam descrever essa 

prática, elas assim o fazem porque creem ser esta a maneira mais valiosa de enxergá-la.  

Um trabalho interpretativo demanda uma certa esfera de consenso social resultantes de 

acordos sobre pontos de vistas. Isso, todavia, não significa ausência de concepções distintas 

sobre o mesmo conceito interpretativo
55

. 

A divergência, contudo, ocorre geralmente em uma etapa interpretativa posterior à fase 

inicial de quase consenso. Embora os objetos ou os eventos a interpretar sejam os mesmos, 

diversas concepções interpretativas emergirão. As pessoas podem divergir sobre o sentido que 

visualizam na pratica, por exemplo, ou, ainda, sobre o que ela realmente requer em uma 

circunstância concreta.  

Para Dworkin, essa conscientização interpretativa nos permite aferir, através de uma 

análise teórica em um plano mais abstrato, qual interpretação da prática social vemos como 

apta a colocá-la em sua melhor luz. Isso porque em nosso raciocínio, quando mostramos 

concordância a uma interpretação e revemos nossos paradigmas, estamos, na verdade, 

revendo proposições que melhor se coadunam a concepções, conceitos, paradigmas mais 

abstratos que temos. 

A interpretação de uma prática social é, para Dworkin, apenas uma ocasião dentre 

outras formas de interpretação
56

.  

A interpretação de uma prática social é na proposta teórica do autor uma interpretação 

criativa.  Ao lado desta espécie de interpretação, o autor cita outras. Há também a 

interpretação conversacional, na qual o intérprete busca aferir o que disse uma pessoa, ou o 

quis significar com os sons e os sinais que fez. Menciona também a interpretação científica, 

realizada através da coleta de dados inicial e da interpretação destes pelo cientista. Na 
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interpretação cientifica analisamos as conexões de causa e efeito entre uma coisa e outra, não 

havendo identificação de intencionalidade nos dados interpretados. 

Dworkin
57

 assemelha a interpretação de uma prática social à interpretação artística. 

Ambas são espécies de interpretação criativa. Nelas as pessoas buscam interpretar algo criado 

por elas, como entidades distintas de seu ser. A interpretação dessas práticas é muito distinta 

do raciocínio envolvido na análise de um objeto físico ou de uma conversa ou gesto físico não 

artístico. É em razão de sua própria natureza de objeto da cultura, a qual faz de sua 

interpretação um ato criativo, o fundamento da distinção entre a interpretação criativa e a 

interpretação conversacional, pautada no que as pessoas quiserem dizer, e a interpretação 

científica, embasada na interpretação de fatos não criados pelas pessoas. 

Dworkin
58

 defende que a interpretação criativa é construtiva. Ela é construtiva por ser 

o exercício de uma intenção. A interpretação construtiva é uma questão de impor um 

propósito à prática
59

.  

 Isso não quer dizer que o intérprete possa fazer o que quiser de uma prática ou de uma 

obra de arte. A história ou a forma de uma prática ou objeto realiza uma limitação sobre as 

interpretações disponíveis (daqui sairá sua visão de integridade). Dworkin afirma que, do 

ponto de vista construtivo, a interpretação criativa é um resultado de interação entre propósito 

e objeto. O propósito é posto pelo intérprete, mas o objeto, por seus caracteres, imporá 

limites, condicionando a intelecção do autor a uma teoria de integridade e coerência que este 

forma em seu raciocínio.  

Será desta forma de visualizar a interpretação humana que se seguirá a emanação da 

base de sustentação de Dworkin acerca de sua teoria do direito e acerca da necessidade do 

juiz, enquanto intérprete da prática jurídica, elaborar uma teoria prévia de análise que 

proporcione integridade de princípios a história institucional e da exigência deste formular 

uma hipótese política. 

Conforme argumenta Dworkin
60

, em uma interpretação de uma prática social, o 

participante que a interpreta impõe-lhe um valor que entenda descrever algum interesse, 

objetivo ou princípios que se supõe expressados pela prática. A interpretação que cada 

intérprete faz deve refletir a intelecção que, de seu ponto de vista, atribui o máximo de valor à 

prática.  
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Toda interpretação- seja artística, científica, conversacional-, busca tornar o objeto o 

melhor possível, colocando-o em sua melhor luz
61

. Na interpretação construtiva a intenção 

posta em prática é a do intérprete e os limites conduzidos pelo objeto de conhecimento à sua 

teoria de integridade e de coerência possuem um ajuste no qual a intelectualidade do 

intérprete tem participação ativa. 

A interpretação construtiva deve aprimorar ao máximo a experiência ou objeto social 

ou artístico, de modo que melhor realize a finalidade dita pelo intérprete como a que em 

melhor luz coloque a prática. Por isso, sua característica primária é o desenvolvimento de uma 

intenção, a qual não se confunde com o propósito de alguém que cria a prática ou a obra, mas 

que represente a melhor maneira de efetivar a finalidade vista no empreendimento.   

Segundo Dworkin
62

, a sua realização pressupõe uma atividade composta de três fases.  

Nestes três momentos interpretativos, os graus de consenso em uma comunidade 

exigidos para cada etapa são diferentes. Sem dúvida um trabalho interpretativo requer certos 

consensos sociais, acordos sobre pontos de vistas, mas não requer um amplo consenso em 

todas as fases da interpretação. 

A primeira etapa é a chamada fase pré-interpretativa, na qual o intérprete procura 

identificar os padrões existentes, os quais até aquele momento ele visualiza como integrante 

da prática. Aqui, devem ser identificados as regras e os padrões que para o intérprete 

fornecem o conteúdo experimental da prática. Essa fase exige um alto grau de consenso, mas 

ainda assim demanda algum tipo de interpretação. 

Na etapa interpretativa o intérprete busca uma justificativa geral para os principais 

elementos da prática identificada na etapa pré-interpretativa. Essa justificativa demandará um 

fit
63

, um ajuste que permita ao intérprete ver-se como alguém que interpreta a prática e não 

como alguém a inventa, colocando-a em sua melhor luz.  

Uma interpretação demandará uma teoria normativa prévia e uma hipótese 
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interpretativa.  

Comecemos a explicação com exemplificações. Ao interpretarmos uma obra de arte, 

um quadro por exemplo, buscamos mostrar qual a maneira de ver o quadro revela-o como a 

melhor obra de arte.  Nessa busca pelo melhor sentido de uma obra de arte necessitaremos de 

uma hipótese estética, a qual pressupõe uma teoria normativa sobre a arte: o que é arte, o que 

faz um quadro um bom empreendimento. Ao interpretarmos uma obra literária, outro exemplo 

de empreendimento artístico, devemos nos perguntar: uma obra literária boa é aquela que 

propicia uma reflexão sobre os problemas políticos de uma comunidade? é aquela que leva a 

um autoconhecimento? é aquela cheia de passagens de ação e romance? 

A interpretação é um empreendimento complexo. Essa teoria normativa prévia ao 

juízo interpretativo exigirá também subteorias, configurando duas dimensões de análise
64

.  

Haverá, assim, duas dimensões da teoria normativa, uma dimensão formal e uma 

dimensão substancial. Na primeira, o intérprete ao interpretar exercita uma subteoria à teoria 

normativa que lhe permite atribuir identidade a uma obra de arte, possibilitando-o distinguir 

entre interpretar e modificar a obra. Esta subteoria forma a dimensão formal da teoria 

normativa do intérprete e lhe dará os substratos de integridade, coerência, unidade do 

empreendimento que interpreta. 

Uma teoria normativa prévia a uma interpretação demandará também uma dimensão 

substancial, a qual atribuirá uma finalidade à pratica ou empreendimento artístico. No caso de 

uma interpretação artística, essa dimensão substancial será responsável pelo valor estético do 

intérprete, com sua análise de para que a arte serve. De diferentes teorias normativas prévias 

resultarão diversas teorias interpretativas e diversas interpretações.  

A escolha entre interpretações melhores demandará, para Dworkin, a análise e 

averiguação da melhor teoria normativa. É desta visualização da interpretação que Dworkin 

integrará a afetação de uma hipótese política, com uma teoria de moralidade política, nas 

decisões jurídicas de um intérprete e que defenderá em sua concepção do direito a hipótese 

política do liberalismo igualitário. 

A interpretação do direito enquanto prática social também demandará teorias 

normativas, com considerações formais de identidade, coerência, integridade e considerações 

substanciais. Da mesma forma que na interpretação artística temos um valor, um valor 

artístico resultante de uma hipótese estética, no direito temos um valor político decorrente de 

uma hipótese política que perquiri os valores promovidos pelo direito, sua finalidade. Como 
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salienta Dworkin, o direito é um empreendimento político, e uma interpretação correta da 

prática jurídica deve demonstrar argumentativamente seu valor político, evidenciando o 

melhor princípio ou política a que serve
65

. 

 Compreendida a etapa interpretativa passemos ao terceiro momento de uma 

interpretação, na aferição teórica de Dworkin. 

A terceira etapa configura a fase pós interpretativa. Nesta o intérprete visualizará, após 

o momento interpretativo teleológico do empreendimento, a sua ideia do que a prática 

realmente exige para melhor servir à finalidade que ele aceita na etapa anterior. Nesse 

momento o intérprete pode promover ampliações e restrições aos padrões usualmente 

seguidos na prática. Pode inclusive aferir que um certo padrão tido até aquele momento como 

próprio da prática deve ser visto como erro à luz da justificativa atribuída. Diversas análises, 

como as dimensões da prática, outros propósitos ou objetivos da prática, algumas 

características, podem ser revistas como consequências pós interpretativas desse propósito, 

sempre, é claro, respeitando a dimensão formal da sua teoria normativa prévia.  

Se a intepretação é ou não cindível em etapas ou se é possível formular teorias prévias 

de nossas análises, esse fato não nos impede de evidenciar a relevância do seguinte aspecto de 

seu pensamento: a diferenciação posta por Dworkin nos auxilia a perceber a dependência de 

nossas atitudes interpretativas de parâmetros prévios mais abstratos, os quais também podem 

ser objeto de reflexão. O alcance ou não da objetividade almejada por Dworkin, é, todavia, 

ponto de reflexão apartado
66

. 

Dworkin utiliza como exemplo para explicar a atitude interpretativa através de um 

exemplo imaginário
67

: o modo como as pessoas interpretam a prática social da cortesia em 

uma sociedade. As pessoas compartilham, em um quase consenso, que certos 
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 Ver DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, pp. 56-60, bem como p. 84-
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comportamentos retratam a prática da cortesia. Verificam que a retirada de um chapéu aos 

mais nobres, aos soldados que voltam da guerra, o cumprimento cordial são exemplos de 

cortesia. Vistos as regras e os comportamentos que identificam a prática, os participantes do 

empreendimento ao interpretá-lo pressupõem que a ele tem um valor, serve a algum interesse 

ou propósito, reforça a algum princípio. Dworkin propõe que um intérprete, ao analisar a 

cortesia, chegará provavelmente a conclusão de que esta prática reflete respeito. Depois desta 

fase de justificação, deverá se perquirir se as exigências da cortesia, os comportamentos que 

ela evoca, são exclusivamente o que em dado momento é tido como cortês ou se os 

comportamentos são suscetíveis de ampliação ou restrição conforme a finalidade verificada na 

etapa interpretativa. Poder-se-á chegar à conclusão que determinado comportamento não deve 

ser tido como cortês ou que outro deve ser tido. 

É comum na atividade interpretativa o fato de as pessoas tentarem impor um 

significado às instituições e em seguida reestruturá-las à luz desse significado
68

. É por isso 

que interpretação de uma prática se modifica ao longo de um tempo. A cortesia, por exemplo, 

foi tida como detentora da finalidade respeito. Mas as concepções sobre os fundamentos do 

respeito podem variar. Em uma época pode-se valorizar a posição social, a idade, o sexo. As 

opiniões podem variar quanto à natureza do respeito e com o tempo novas interpretações 

ganham aderência e conduzem a paradigmas dominantes. A interpretação é, no entanto, 

construtiva e não a mero relato de paradigmas dominantes. Os paradigmas mudam justamente 

em razão de novas interpretações que parecem mais racionais e ganham aderência.  

A análise de Dworkin da atitude interpretativa leva-o a uma teoria da verdade, de 

correção de proposições derivadas de juízos de interpretações construtivas, na qual propõe a 

possibilidade lógica de existência de uma única resposta correta a problemas hermenêuticos.  
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 Nas palavras de Dworkin: “Todos desenvolvem uma complexa atitude interpretativa com relação às regras da 

cortesia, uma atitude que tem dois componentes. O primeiro é o pressuposto de que a prática da cortesia não 

apenas existe, mas tem um valor, serve a algum interesse ou propósito, ou reforça algum princípio- em resumo, 

tem alguma finalidade- que pode ser afirmado, independentemente da mera descrição das regras que constituem 
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ou os juízos que ela autoriza- não são, necessariamente aquilo que sempre se imaginou que fosse, mas ao 
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la à luz desses significados. (...) A interpretação repercute na prática, alterando sua forma, e a nova forma 

incentiva uma reinterpretação.”(DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, 

p.57,58,59) 
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2.3 Da existência de respostas corretas a juízos interpretativos 

 

Dworkin é um interpretativista e é com base nesse enfoque teórico que defenderá a 

existência de respostas corretas para juízos interpretativos. A existência de respostas corretas 

a casos jurídicos é resultante de sua base hermenêutica. 

Chegará Dworkin à conclusão de que há conceitos interpretativos os quais, embora 

demandem um certo consenso na etapa pré-interpretativa, não exigem concordância para sua 

correção, mas sim fundamentação, esta propiciadora de justificativas racionais.  

O intérprete pautar-se-á, em um juízo hermenêutico seu, na melhor teoria normativa 

prévia, que melhor propicie uma dimensão formal - condutora de integridade, coerência e 

unidade- e uma dimensão substancial- com a melhor realização valorativa da prática- à 

interpretação.  

Ronaldo Porto
69

 realiza ponderações que nos auxiliam a compreender a atitude 

interpretativa proposta por Dworkin e sua complexa aferição de objetividade interpretativa.  

Quando descrevemos um empreendimento complexo como um empreendimento 

artístico ou jurídico utilizamos como premissa de análise conceitos que se reportam a práticas 

socialmente convergentes e compartilhadas de reconhecimento deste mesmo 

empreendimento. Se queremos entender, por exemplo, o conceito de filme devemos observar 

as práticas linguísticas e não linguísticas de reconhecimento de filme. Rambo é um filme? 

Missão Impossível é filme?  

Essas práticas convergentes e compartilhadas refletem uma conjunção de parâmetros 

em cuja ausência não poderíamos afirmar que os indivíduos abordam o mesmo objeto quando 

usam a palavra filme. Há, assim, um conceito socialmente compartilhado de filme. 

Poderíamos, então, dizer que Monalisa é um filme? Não, esta análise não passa pelo fit. 

Devemos pressupor uma teoria da identidade do empreendimento, uma teoria relativa ao que 

seja um filme. Mas isso não é suficiente em uma interpretação. Vejamos o exemplo que o 

professor propõe para explicar a atitude interpretativa em Dworkin.  

Ronaldo Porto
70

 propõe como exemplo a aferição de qualidade do filme Laranja 

Mecânica.  Duas pessoas divergem sobre ser Laranja Mecânica um bom filme. Primeiro. 

Necessitaremos de uma teoria acerca do que é um filme. Além disso devemos entender que 

Laranja Mecânica é um filme com finalidades artísticas e não um filme de ação. Para que 
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 Ver PORTO, Ronaldo. Como levar Ronald Dworki a sério ou como fotografar um porco-espinho em 

movimento in GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2010. 
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 PORTO, Ronaldo. Como levar Ronald Dworki a sério ou como fotografar um porco-espinho em movimento in 

GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2010, VII-IX 
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exista sentido nesse diálogo é necessário que partilhemos minimamente o conceito de filme e 

de filme artístico. Devemos apresentar uma teoria de concepção de filme artístico que seja a 

mais ajustada, isto é, uma teoria mais abrangente de casos paradigmáticos com 

correspondência às práticas compartilhadas. Além de fazer menção ao conjunto de casos 

paradigmáticos, uma boa teoria deve ser capaz de dar a melhor explicação sobre o valor de 

filme artístico pressuposto por este conjunto de filmes artísticos. Disso resulta que a 

compreensão de um filme da melhor forma exigirá uma hipótese artística. Essa hipótese 

artística terá por uma concepção do que seja arte, filme, filme artístico. Dela emergirá o 

sentido que o intérprete atribui ao empreendimento. 

Os intérpretes quando fazem suas análises acham que as suas interpretações são 

melhores e não apenas diferentes daquelas que rejeitam e são coerentes em suas explanações.  

Dworkin questiona: quando duas pessoas divergem sobre a interpretação de uma prática é 

razoável pensar que uma delas está certa e a outra errada? Dworkin pergunta se é possível um 

ponto de vista interpretativo ser objetivamente melhor do que outro quando eles são não 

apenas diferentes, mas contraditórios e conclui pela possibilidade de objetividade da correção 

interpretativa. 

Segundo Dworkin, a intelecção adequada de uma prática demandará a consideração de 

seu point, da teia de intencionalidades que coordena o sentido do empreendimento. A análise 

de Dworkin acerca da necessidade de ajuste (fit) e consideração do point, da teia de 

intencionalidades que coordena o sentido do empreendimento levará a possibilidade de 

interpretações distintas que podem ser avaliadas em sua correção, podendo uma análise ser 

melhor do que a outra.  

Uma interpretação poderá, então, ser melhor do que outra no seguinte sentido: para 

Dworkin uma concepção é mais adequada do que outra quanto melhor se ajusta aos 

paradigmas socialmente compartilhados desse mesmo conceito e de maneira que seja capaz 

de descrever essas práticas paradigmáticas da forma mais coerente. Para Dworkin, a 

interpretação, com devida atenção do point e através do fit, conduz o intérprete a resposta 

correta.  

No exemplo proposto por Ronaldo Porto duas pessoas discordaram sobre a qualidade 

do filme Laranja Mecânica. João diz que Laranja Mecânica não é um bom filme pois nele há 

poucas cenas de ação. Maria não concorda com a posição de João de que Laranja Mecânica 

não é um bom filme. As duas pessoas adotaram concepções rivais de bom filme. Qual 

maneira de ver a obra a revela como melhor obra de arte? Devemos reconstruir e testar 

argumentativamente as melhores concepções. Chegaremos à conclusão de que Laranja 
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Mecânica é um bom filme não quando visto como filme de ação, mas sim como análise da 

cultura da violência e do vazio existencial da sociedade contemporânea e esse seria o seu 

melhor point interpretativo.  

Essas considerações nos auxiliam a compreender o que Dworkin entende por 

interpretação e como isso se articula com sua teoria do direito, a qual, tomando por base a 

visualização do direito como um conceito interpretativo, busca chegar a melhor concepção 

dos fundamentos jurídicos que conduza a respostas certas para problemas práticos de 

interpretação jurídica. 

A engenhosidade do pensamento dworkiano parte justamente da concatenação do 

modo de operar do pensamento hermenêutico segundo sua teorização, com o modo como 

teoriza o direito como concepção hermenêutica, a qual conduz a uma objetividade, segundo o 

viés hermenêutico sustentado, como que em uma exigência própria da abstração.  

Vemos que em Dworkin o modo de análise da correção de uma interpretação não é 

determinado pelo consenso ou acordo social prévio, mas a objetividade da correção é feita de 

forma hermenêutica. 

Como bem ressalta Ronaldo Porto
71

, o próprio critério que determina ser uma 

interpretação melhor do que outra é também interpretativo, razão pela qual jamais saímos do 

jogo da argumentação e interpretação. 

Dworkin verifica a correção argumentando e defendendo uma teoria acerca de qual 

seja a reconstrução teórica (concepção) que coloca a prática jurídica em sua melhor luz, sendo 

no seu ver a mais bem ajustada e coerente. 

Dada a importância dessa compreensão para o entendimento da obra de Dworkin, 

coloquemos na íntegra as palavras de Ronaldo Porto no corpo da presente dissertação: 
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Para ele (Dworkin) não é o mero consenso ou a falta dele que servem de critério 

para determinar objetivamente o que é a interpretação correta de um 

empreendimento interpretativo ou mesmo a melhor concepção de um conceito 

interpretativo. Ainda que seja necessário partir de práticas compartilhadas 

(paradigmáticas) a interpretação não se exaure nesse momento de reconhecimento 

de práticas convencionais. Para além delas, é necessário enxergar qual reconstrução 

teórica (concepção) que melhor a descreve (mais bem ajustada e coerente). O 

critério para a melhor concepção não é convencional por si mesmo, mas antes 

argumentativo, muito embora se apoie em regras sociais em algum momento. Uma 

interpretação é melhor não porque é aceita pela maioria ou se ancora na concepção 

dominante, mas porque em seu apoio existe a melhor justificação ou argumentação 

racional. Note-se, contudo, que o próprio critério que faz uma justificação melhor 

que a outra é ele mesmo interpretativo, razão pela qual jamais saímos do jogo da 

argumentação e interpretação. A objetividade apresentada por Dworkin não tem 

exterior, não é definida ‘a partir de lugar nenhum’, a partir de um ponto de vista 

arquimediano, mas é antes um empreendimento compreensível apenas a partir de 

seu aspecto interno, isto é, de dentro do próprio jogo argumentativo. (PORTO, 2010) 

 

Dworkin sustenta, portanto, ser possível a análise da correção de interpretações 

criativas. Pode, para ele, haver uma resposta certa a questões de valor estético, moral ou 

social. 

Para Dworkin uma interpretação moral pode ser objetiva, se por objetiva entendermos 

o sentido de correção. Esta é também uma posição interpretativa. Como sustenta, argumentos 

a favor da objetividade de argumentos morais são argumentos morais.  

A correção de uma proposição, como já dito, não depende de uma teoria da verdade de 

simples fato, derivada do consenso, nem da imutabilidade do valor. A verdade se avalia 

através da análise das justificativas que sustentam a proposição, embora, claro, se exija um 

quase consenso em proposições mais abstratas que conduzam ao raciocínio.  

Se Dworkin diz:  

 

Acredito que a escravidão é injusta nas circunstâncias do mundo moderno. Tenho 

argumentos a favor desta visão, embora saiba que se esses argumentos fossem 

contestados eu teria de me apoiar em convicções para as quais não tenho nenhum 

argumento direto. Se por objetividade entendêssemos concordância ou 

demonstrabilidade física não acreditaria que a escravidão e objetivamente injusta. 

Mas isso não afeta meu julgamento de que a escravidão é injusta. Nunca pensei que 

todos concordariam. (DWORKIN, 2007, p.99) 

 

Logo: a escravidão é injusta para Dworkin pois nenhum argumento pode persuadi-lo 

do contrário, isto é, que a escravidão não é injusta. Sua justificativa também resulta de uma 

resposta racional que dificilmente um interlocutor, de boa-fé, pelo menos no ocidente, 

contestaria, manifestando uma posição a favor da escravidão e da aceitação em praticá-la. Se 

assim o fizesse, seria uma exceção ao quase consenso em torno do paradigma de que a 

escravidão é exemplo de injustiça e iniquidade. 

 Pouco importa que em outra época a escravidão fosse aceita pela maioria. Diria 
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Dworkin. A escravidão é injusta e as pessoas que no passado acreditavam que a escravidão 

fosse justa estavam erradas. É o seu posicionamento. O questionamento acerca da origem 

cultural ou metafísica dos juízos morais é inócua à tarefa argumentativa que se persegue.  

Um vegetariano, por exemplo, pode dizer ser errado matar animais para nossa 

alimentação, pois podemos obter outras fontes de nutrientes e em sua interpretação do 

empreendimento moral é errado eliminar qualquer forma de vida e impor sofrimento a seres 

sencientes
72

. Embora não exista uma regra social acordada nesse sentido para ele esta é a 

melhor forma de ver este empreendimento, mesmo admitindo que atualmente são poucos os 

homens que reconhecem tal regra ou tal dever. Não é o fato da maioria achar errado que torna 

um comportamento errado para ele. Entendemos o vegetariano, seu discurso tem sentido, 

embora seus paradigmas não sejam hoje dominantes. Pode ser que um dia sua interpretação dê 

origem a um caso de moralidade concorrente, como é hoje, pelo menos no mundo ocidental, a 

correção em torno da injustiça da escravidão. 

É nesse sentido hermenêutico que entendemos a problemática das respostas corretas 

para Dworkin. 

Desta teoria de objetividade da interpretação criativa, Dworkin argumenta contra a 

alegação positivista de que não podem existir respostas certas a questões jurídicas polêmicas, 

pois para ele “na maioria dos casos difíceis existem respostas certas a ser procuradas pela 

razão e pela imaginação”
73

. 

 Como diz o autor, seu posicionamento não quer dizer que nos casos difíceis exista 

uma resposta certa que possa ser demonstrada para todos como corretas ou que não haja 

divergência entre os juristas sobre qual a resposta correta. O que enfatiza é que a 

impossibilidade de demonstração não implica o intérprete que não pode ter ou não razão ao 

considerar certa uma resposta.  

O objeto de uma interpretação construtiva é fazer de um objeto “o melhor” que ele 

pode ser.  

Dworkin quer fazer isso com o Direito. Como prática social que é, a melhor forma de 

compreender o raciocínio cognitivo da teoria do direito é através da interpretação. Interpretar 

o direito exige uma teoria prévia que o coloque em sua melhor luz. Esta teoria prévia o 

conduzirá ao valor político do direito, levando-o a formular uma concepção que melhor 

propicie a realização da finalidade que vê no direito. Esta finalidade será vista por Dworkin 

como a concretização de uma igualdade especial, a igual consideração e respeito que 
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merecem os membros de uma comunidade política. Assim se promoverá, para o autor, em sua 

melhor luz a legitimação estatal.  

Dworkin é um interpretativista. A correção e a objetividade estão relacionadas a uma 

teoria da verdade hermenêutica. Esta interpretação individual, do ser humano como ser 

hermenêutico, pode ganhar aderência, concordância e se tornar paradigmática no âmbito 

comunitário, conforme pela argumentação perceba-se que os ajustes em níveis abstratos de 

raciocínio conduzam a proposições que ganhem aderência como acordos racionais 

intersubjetivamente partilhados no mundo da vida da comunidade. Por isso entendemos 

necessária a passagem do enfoque hermenêutico ao âmbito pragmático discursivo. 

 Compreendido o seu enfoque interpretativista e o seu método hermenêutico, passemos 

às suas análises interpretativas do direito. Comecemos com a diferenciação efetuada pelo 

autor entre conceito e concepção que o leva a formular um conceito de direito, a elencar duas 

concepções jurídicas dominantes (pragmatismo –realismo- e convencionalismo –positivismo) 

e a formular uma concepção de direito que entende ser capaz de colocar a prática jurídica em 

sua melhor luz. 

 

 

2.4 Conceito e Concepção. A proposta de Dworkin ao conceito e às principais concepções 

de direito 

 

Antes de ingressarmos na concepção de Dworkin do direito como integridade convém 

escrever um item rápido para fins da delimitação terminológica do modo como Dworkin 

diferencia um conceito e uma concepção. Isso com a finalidade não confundirmos esses dois 

termos usados por Dworkin com sentido diverso em sua visão interpretativista.  

Passemos a distinção efetuada por ele entre conceito e concepção.  

Em termos gerais as pessoas concordam com as proposições mais gerais e abstratas 

sobre a prática que analisam. Graças a isso, os indivíduos detêm a compreensão em um 

diálogo de que abordam o mesmo objeto.  

É comum, todavia, que divirjam quanto a aspectos mais concretos da compreensão da 

prática ou quanto a subinterpretações dessas proposições abstratas que em nível mais abstrato 

concordam
74

.  

As proposições mais gerais e abstratas sobre a prática, compartilhadas em um quase 
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consenso, configurariam o conceito. Já os refinamentos e subinterpretações das proposições 

abstratas configurariam as diversas concepções existentes em torno de um conceito.  

O autor exemplifica esta distinção através da forma de uma árvore
75

. As proposições 

mais gerais e abstratas sobre a prática formariam o tronco da árvore e as posições e 

subinterpretações das proposições mais abstratas seriam as ramificações e galhos da árvore. 

Na explicação de Stephen Guest a ideia é simples: em uma discussão em torno de um 

conceito interpretativo as pessoas divergem sobre interpretações de uma mesma “coisa”, todas 

discutindo por interpretações rivais qual concepção desta “coisa” é melhor. Analisando o 

raciocínio das pessoas, veremos que a coisa está no conceito, o qual é constituído por um 

nível de abstração no qual há uma concordância relativa a um conjunto de ideias, as quais são 

empregadas normalmente em todas as interpretações
76

. 

Um conceito de uma prática social apesar ser visto como incontestável em uma época 

será, na verdade, uma afirmação interpretativa e não semântica. Ele decorre de uma 

interpretação e não de um significado inerente por si ao signo linguístico. Por isso as análises 

conceituais e de concepções não são atemporais. Wittgenstein cria uma imagem interessante 

para compreendermos os conceitos. Ele usa a imagem de uma corda constituída de inúmeros 

fios dos quais nenhum corre ao longo de todo o seu comprimento nem a abarca em toda a sua 

largura. A instituição do presente descende de adaptações interpretativas do passado
77

. Em 

cada fase histórica do desenvolvimento de uma prática há certas exigências que se mostram 

como paradigmas.  

A partir de um conceito, realizarmos concepções distintas de um conceito 

interpretativo. 

 O Direito é um conceito interpretativo passível de concepções distintas.  

Como visto, Dworkin, propondo uma interpretação do raciocínio de análise do direito, 

ataca fortemente os pressupostos epistemológicos do positivismo jurídico, os quais 

resultavam em uma teoria do direito descritiva e semântica. A compreensão do direito não 

deve se dar através de teorias semânticas, mas através de teorias interpretativas, as quais 

devem ter objeto formular uma concepção do empreendimento jurídico que o coloque em sua 
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melhor luz para o fim que o intérprete quer atingir. Trata-se, na realidade, de interpretar uma 

prática social identificada pelo signo linguístico “direito”, mas que não resulta em uma 

aferição semântica criterial. 

E neste empreendimento de interpretar uma prática social identificada pelo signo 

linguístico “direito”, Dwokin proporá o seu conceito e defenderá a sua concepção, a qual 

denominará “direito como integridade”. 

Tal concepção terá para ele a força de colocar o direito em sua melhor luz, propiciando 

a melhor forma de justificação da coerção estatal. 

Como ressalta Dworkin
78

, os juízes realizam ao interpretar e aplicar o direito teorias 

operacionais sobre a melhor maneira de interpretarem as suas responsabilidades, resultando 

estas teorias interpretativas de suas próprias convicções sobre o sentido- o propósito, objetivo 

ou princípio justificativo- da prática do direito. Não obstante as diversas teorias interpretativas 

de cada julgador, há sem dúvida em cada época paradigmas de direito, os quais remetem a 

proposições que na prática não podem ser contestadas sem sugerir corrupção ou ignorância e 

possibilitam a convergência. Ademais essas teorias possuem uma dimensão de integridade e 

coerência, a qual está adstrita ao estágio histórico da prática recebido pelo intérprete e 

exercem limitação à sua concepção de direito
79

.  

Mas uma argumentação de aferição de uma proposição jurídica concreta feita um 

julgador resulta, quer ele tenha consciência ou não, de uma opção teórica prévia de 

visualização do direito e sobre os seus fundamentos. Como diz Dworkin, toda sentença é um 

exemplo de filosofia do direito
80

 

Um argumento jurídico concreto adota um tipo de fundamento abstrato que na 

concepção do intérprete lhe oferece uma teoria orientadora do raciocínio que exerce. Como já 

dito, toda interpretação jurídica é um exercício de interpretação construtiva. 

Dworkin enxerga no direito também um conceito central que nos permite identificar 

quando estamos diante de argumentos de concepções rivais do direito.  
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Haveria, desta forma, uma descrição abstrata configurando um escopo do direito que a 

maioria dos teóricos reconhece. Esse conceito nos leva a um consenso geral sobre certa 

proposição abstrata. 

Dworkin sugere um conceito, uma exposição abstrata que sugira um conceito pré-

interpretativo de análise jurídica. Este conceito simbólico de uma proposição mais abstrata e 

fundamental do escopo do direito consistiria no seguinte: o direito é a justificativa do uso da 

coerção estatal. A finalidade do direito, aferida em uma esfera abstrata de quase consenso, 

consistiria na função de guiar e restringir o poder do Estado, de forma a conduzir o modo 

como a força coercitiva será usada. 

Este aspecto visualizado por Dworkin nos remete a problemática acerca da 

legitimidade a que está afeto o direito. 

Do conceito de direito (proposto por Dworkin como justificativa do uso da força 

pública contra o cidadão) realizam-se no ver do autor concepções que aprimoram a 

interpretação consensual inicial.   

No Brasil a escola teórica mais difundida é, sem dúvida, o positivismo jurídico. Além 

dele outra linha teórica, dotada de destaque sobretudo nos Estados Unidos, é o realismo 

jurídico.  

Dworkin chama estas duas escolas, quando vista como teorias interpretativas do 

conceito de direito e não mais como teorias semânticas e descritivas na forma como foi 

proposta pelos seus expoentes, de convencionalismo e pragmatismo jurídico
81

. Elas são, 

assim, a visualização de teorias jurídicas que, embora sejam defendidas por muitos sob o 

enfoque semântico, Dworkin as apresenta como concepções interpretativas do direito. Além 

do convencionalismo e do pragmatismo jurídico, Dworkin propõe uma concepção sua: o 

direito como integridade. 

O Convencionalismo é o positivismo jurídico na ótica interpretativa. Nesta 

interpretação, Dworkin propõe que o convencionalismo argumentaria, como razão para 

justificar a coerção em sua melhor luz, através da seguinte afirmação: o convencionalismo 

seria mais adequado à justificação do uso da coerção estatal por exigir que a força pública seja 

utilizada apenas da maneira explicitada em decisões políticas anteriores, as quais são 

identificadas por meio do texto de regras derivadas de instituições políticas identificadas 

conforme critérios convencionais de uma regra de reconhecimento. Esta teoria proporcionará 
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previsibilidade e equidade processual
82

. 

Para Dworkin esta teoria seria inapta à solução de diversos problemas práticos que 

aparecem na prática jurídica e levaria a uma irracionalidade prática imersa em uma amplitude 

discricionário resultante de sua proposta teórica de fundamentações de decisões judiciais. No 

seu ver, a sua concepção do direito como integridade seria apta a encontra a única decisão 

correta à controvérsia. 

Como diz, na concepção convencionalista- positivista- não se exigiria respeito a moral 

política de tal modo que quando os juízes se defrontam com situações nas quais não 

encontram respostas nas convenções, eles devem tomar suas decisões criando direito de 

maneira discricionária
83

.   

Outra concepção do conceito de direito proposta pelo autor é o pragmatismo
84

 

jurídico, o qual seria o realismo jurídico visto como teoria interpretativa. Como diz, esta é 

uma concepção cética do direito, a qual nega a existência de fundamentos jurídicos prévios a 

uma decisão judicial. Não haveria assim um condicionante jurídico prévio que levasse a 

verdade de uma proposição jurídica. Todas as decisões judiciais seriam escolhas políticas que 

no ponto de vista do julgador seriam mais justas e adequadas.  

Para Dworkin
85

: “o pragmatismo é uma concepção cética do direito porque rejeita o 

pressuposto de que as decisões do passado estabelecem os direitos das decisões ainda por vir”. 

Segundo entende o pragmatismo também não é a melhor concepção do direito. 

Dworkin elabora uma teoria do direito que chama de “direito como integridade”, a 

qual considera a melhor concepção do que fazem (e devem fazer) os juízes e juristas. 

O direito como integridade veria sob outra ótica o problema da exigência de coerência 

da decisão judicial com as decisões políticas do passado.  Tendo por fim o direito a 

justificativa da coerção estatal, a coerência exigida com as decisões do passado não visam 

apenas oferecer previsibilidade ou equidade processual, mas tem por objetivo assegurarem 

aos cidadãos um tipo de igualdade, a igualdade de igual consideração e respeito.  

Essa concepção do direito como integridade levaria a uma visão jurídica atrelaria 

proposições normativas acerca do que o direito exige não somente às decisões explicitadas em 

uma regra convencional resultante  do direito institucional e das pretensões juridicamente 

asseguradas pelas decisões do passado, mas também fundamentadas em razões 

argumentativas oriundas da tessitura argumentativa advinda de justificativas de princípios, as 
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formariam uma integridade condutora de uma teoria prévia  refletora da moralidade política 

da comunidade de princípios que o intérprete vê como justificando a história institucional e 

assegurando ao indivíduo igual respeito e consideração. 

Assim, o conceito de direito para Dworkin refere-se a justificação da força física pelo 

Estado.  

 Uma concepção do direito, vista agora neste viés interpretativo de colocação de 

sentido a prática, deve voltar-se a finalidade de ser a melhor teoria capaz de solucionar a 

problemática da legitimidade estatal  

 Dizer o que o direito é para fins de solução de casos jurídicos volta-se a melhor forma 

de enxerga-lo para o fim de solucionar questões jurídicas de modo a zelar pela legitimidade 

estatal.  

 Um Estado legítimo será para o autor aquele que trata os indivíduos com igual 

consideração e respeito. Por isso, todos os atos estatais, emanados do legislativo, executivo, 

judiciário, devem zelar por serem decisões legítimas que assegurem aos indivíduos a igual 

consideração e o igual respeito. 

 

 

2.5 A legitimidade estatal e o direito à igual consideração e respeito 

 

Para o autor a sua concepção de direito seria a que melhor responde a problemática da 

legitimidade, inerente ao conceito de direito. 

A legitimidade é exigência de todas as decisões estatais e cumpre-se, para Dworkin, 

através do respeito pelo Estado de igualdade especial. O Estado deve garantir o tratamento de 

todos os indivíduos segundo a igual consideração e interesse. 

Assim, como característica do caráter holístico de sua teoria do direito, a concepção do 

autor está atrelada a uma teoria acerca da legitimidade estatal. Por isso, mencionaremos 

brevemente está temática, apenas no que vemos essencial para a concatenação de ideias que 

conduzem a sua visão acerca da racionalidade e correção das decisões jurídicas.  

Segundo Dworkin, o positivismo, visto como concepção interpretativa, fundamentaria 

a legitimidade estatal em uma comunidade fundada em um modelo de regras. Nessa forma 

comunitária, a coerção estatal conduziria o comportamento individual quando fundada em 

uma convenção, sem inquirição de base substantiva para seu uso e sem possibilidade de 

extensão. Esse modelo de regras seria apto, aos positivistas, a legitimar uma comunidade 

política, já que suficiente à preservação do indivíduo, que teria garantida a sua equidade 
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processual e a segurança jurídica no Estado
86

.  

Dworkin critica o positivismo por entender insuficiente o modo deste justificar a 

legitimidade estatal. Conforme alega, por esta concepção, a obrigação política estaria 

garantida pelo ideal de autogoverno
87

, no qual as pessoas obedeceriam às regras que foram 

objeto de aceitação e negociação por seus representantes na democracia indireta. Segundo 

Dworkin, esse ideal seria uma abstração do iluminismo.  Ademais, o convencionalismo não se 

preocuparia com a substância das regras negociadas, nem com a coerência moral que lhes 

devem ser substrato. Não haveria, assim, uma consideração estatal a igual consideração e 

interesse que cada membro deve merecer por participar da associação.  

 Dworkin fundamentará a legitimidade estatal com base na comunidade de princípios, 

a qual deve se ater a bases de racionalidade prática aptas a conduzir a coerência de princípios 

de moralidade política que subjazem um direito legítimo e que centrar-se no princípio da igual 

consideração e respeito.   

 Essa concepção- o direito como integridade- é, para Dworkin, a que em melhor luz 

coloca o problema da legitimidade estatal. 

Uma melhor concepção jurídica é posta por Dworkin como aquela que melhor 

explique por que aquilo que chamamos de direito oferece uma justificativa geral para o 

exercício do poder coercitivo do Estado, de modo a fundamentar a razão moral e prática que 

tem o cidadão para obedecer o direito
88

. 
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No decorrer da filosofia política foram elaborados diversos tipos de argumentos sobre 

a legitimidade estatal.  Desde a ideia de contrato social típica do iluminismo, ao dever natural 

proposto por Rawls de apoiar as instituições que passem no teste da justiça abstrata 

reconhecidos por todos os cidadãos em uma posição coberta pelo véu da ignorância
89

 e a 

proposta liberal do “Jogo Limpo”
90

, buscam-se fundamentações de razão moral e prática para 

justificar os motivos que levam o cidadão a obrigação de obediência às diretrizes estatais. 

Para Dworkin a justificativa da legitimidade política está em outro ponto: na igualdade 

de consideração e respeito que uma comunidade deve a seu membro. Para ele se uma 

comunidade não pretende tratar uma pessoa com igual consideração e respeito, a 

reivindicação da obrigação política de tal pessoa de obedecer as ordens estatais estará 

comprometida.   

Dworkin apresenta o problema da legitimidade em prol de sua defesa da concepção do 

direito como integridade, de modo argumentar que ela configuraria a melhor interpretação 

construtiva das práticas jurídicas e, mais especificamente, da resolução pelos juízes de casos 

difíceis. 

Vejamos a concepção de Dworkin acerca do direito como integridade, o qual no seu 

sistema de pensamento é o mais apto a zelar pela comunidade de princípios, a qual conduz, ao 
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cumprimento do princípio da igual consideração e interesse, base de sua teoria da 

legitimidade. 

 

 

2.6 O Direito como Integridade e a Comunidade de princípios 

 

Estudaremos agora a concepção proposta por Ronald Dworkin ao desenvolvimento do 

conceito do direito. 

Dworkin propõe uma teoria preocupada não em descrever, em uma atitude sociológica 

externa, as regras emanadas de instituições específicas de dada sociedade, mas sim construir 

uma fundamentação que propicie a na sua interpretação representa a maneira mais adequada 

de solucionar problemas práticos da vida jurídica. Para ele esta teoria seria o direito como 

integridade. 

Busca Dworkin uma teoria do direito que conduza a uma teoria da verdade das 

proposições jurídicas, de modo a propiciar decisões judiciais racionais e coerentes com os 

princípios de moralidade política que fundamentam o direito e a legitimidade daquele Estado.  

O direito é visto como um conceito interpretativo que deve ser posto em sua melhor 

luz. Tendo por base à justificação da coerção estatal, sua teoria deve voltar-se a maneira que 

Dworkin vê mais adequada a legitimar o poder político de um Estado.  

Como dissemos, as teorias interpretativas de cada juiz e as teorias de moralidade 

política que a estas subjazem influem, quer tenham consciência ou não, na maneira como 

decidirão. Os conflitos interpretativos ao contrário de se constituírem em divergências 

semânticas textuais da legislação, são, na verdade, muitas vezes, problemas teórico-

filosóficos. Trazer à luz estes problemas, permite-nos aferir as bases de racionalidade. 

Dworkin visualizará o fenômeno jurídico, enquanto empreendimento prático, como 

uma prática argumentativa. Não postulará, todavia, uma atitude cético-pragmática.  

Sua teoria quer tornar exposta a teia argumentativa existente na visualização da esfera 

prática do empreendimento jurídico realizado perante os tribunais e nas discussões acerca 

casos jurídicos e propor uma teoria que conduza esta teia a adstrição do intérprete às 

preocupações de moralidade política inerentes a legitimidade da decisão. Trata-se de uma 

proposta de uma ótica do insider. 

O autor busca uma proposta de conciliação entre o respeito pelo passado, com a 

segurança que deste provém, e uma atitude reflexiva para com o futuro. Dessa conciliação 

chegará a sua hipótese política. Para ele, a análise em plano abstrato das teorias normativas 
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prévias às interpretações permitiria, inclusive, o encontro da resposta mais correta e mais 

racional em termos práticos. Chegará a uma integração entre a teoria do direito e uma teoria 

da justiça e de direitos individuais. Daí a sua controversa teoria das respostas corretas a 

decisões judiciais. 

O direito não seria esgotado em um catálogo de normas institucionais, mas seria sim 

uma atitude interpretativa e argumentativa, da qual resulta em proposições jurídicas aferidas 

não apenas de normas institucionais explícitas, estabelecidas por decisões políticas tomadas 

no passado, mas também por padrões argumentativos (razões de princípio) que decorram da 

coerência de princípios que essas decisões pretéritas pressupõem. 

A sua teoria imporá a todo cidadão uma atitude interpretativa e auto reflexiva, dirigida 

à política no mais amplo sentido, exigindo de todos a aferição de quais são os compromissos 

públicos de sua comunidade com os princípios, e o que esses compromissos demandam em 

cada nova circunstância concreta, de modo a seguir-se uma atitude jurídica construtiva. 

Sua teoria será afeta à moralidade política, problema este que subjaz a prática do 

direito.  

Dworkin, aliás, criticará qualquer proposta teórica voltada a eliminação de questões 

relacionadas aos princípios morais e à política, as quais formam o núcleo racional do 

fenômeno jurídico.   

A coerência de princípios é um ideal, por suposto, mas que produzirá resultados 

práticos mais adequados, à luz de Dworkin, do que os propiciados pela metodologia 

convencionalista.  

A ideia de coerência de princípios vem sendo trabalhada por outros teóricos. Citamos, 

por exemplo, Neil MacCormick que parte de uma teoria do direito de inspiração hartiana, mas 

menciona a coerência como centralidade da reflexão da aplicação normativa. 

A integridade permitiria, para Dworkin, a extração do melhor sentido das práticas 

jurídicas existentes e resultaria em uma teoria argumentativa cuja verdade das proposições 

seriam encontradas na melhor interpretação moral dessas práticas. A teoria do direito como 

integridade propiciaria, na concepção do autor, o encontro de respostas objetivas para dilemas 

jurídicos e de moralidade política.  

Dworkin propõe que uma comunidade ao ter consagrado um sistema de direitos e 

deveres diferentes, consagrou também uma coerência de conjunto, do qual resulta em 

situações concretas mandamentos comportamentais oriundos de justificativas e razões 

nascidas da série coerente de diferentes princípios de justiça, equidade ou devido processo 

legal. Essa coerência originará a integridade a ser aferida segundo a hipótese política que ao 
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intérprete melhor justifique a prática e a ser perseguida enquanto ideal político principalmente 

por nossos legisladores, administradores e juízes, cabendo a estes últimos a aferição do 

cumprimento desta integridade. Não apenas as autoridades individualmente consideradas, mas 

a comunidade como um todo deva atuar de acordo com princípios
91

. 

O compromisso com a integridade demanda de nossos magistrados a realização de 

uma análise criteriosa e séria de qual decisão se ajusta melhor ao direito e aos princípios que 

racionalmente, em uma aferição interpretativa, estão afetos à nossa comunidade política. 

Esses princípios seriam padrões argumentativos que representam exigências de justiça, ou de 

outras esferas da moralidade, aferidas como comprometimentos de nossa comunidade e 

sustentáculos de nosso direito.  

Como já dito em item anterior, para Dworkin, o direito como integridade seria a 

concepção que em melhor luz coloca o problema da legitimidade política e, via de 

consequência, a obrigação política do indivíduo.  

Dworkin apresenta o problema da legitimidade em prol de sua defesa da concepção do 

direito como integridade, de modo argumentar que ela configuraria a melhor interpretação 

construtiva das práticas jurídicas e, mais especificamente, da resolução pelos juízes de casos 

difíceis, por ser esta a concepção que melhor conduziria a um direito legítimo
92

.  

O direito como integridade levaria, portanto, à comunidade de princípios, substrato da 

moralidade política do Estado. Deve o Estado tratar os seus cidadãos conforme a integridade 

de princípios, pois assim cumprindo estaria o princípio da igual consideração e respeito e 

agindo de forma legítima.  

Agora podemos compreender o que significa a afirmação comumente difundida de ser 

a teoria de Dworkin o resultado de uma teoria do direito, de uma teoria da argumentação e de 

uma teoria da justiça, todas conjugadas para propiciar os resultados argumentativos do 

autor
93

. Apenas, assim, podemos compreender a complexidade da defesa do filósofo ao 
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 Nesse sentido, ver Dworkin: “ A integridade, porém, é escarnecida não apenas em concessões específicas 

desse tipo – o autor faz referência a uma previsão existente na Constituição dos Estados Unidos regia a 

escravidão segundo a previsão de que a partir de um determinado ano não poderia ocorrer limitação do poder 

estatal de importar escravos -mas sempre que uma comunidade estabelece e aplica direitos diferentes, cada um 

dos quais coerentes em si mesmo, mas que não podem ser defendidos em conjunto como expressão de uma serie 

coerente de diferentes princípios de justiça, equidade e devido processo legal. Sabemos que nossa própria 

estrutura jurídica constantemente viola a integridade dessa maneira menos dramática. Não podemos reunir todas 

as regras da legislação e do direito consuetudinário que nossos juízes aplicam sob um sistema de princípios único 

e coerente. (...)Não obstante, aceitamos a integridade como ideal político. Faz parte de nossa moral política 

coletiva que tais soluções conciliatórias sejam equívocos, e que a comunidade como um todo, e não apenas as 

autoridades individualmente consideradas, deva atuar de acordo com princípios.”(DWORKIN, Ronald. O 

Império do Direito.  São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 224). 
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atrelamento da veracidade de uma proposição jurídica a argumentos jurídicos que conduzam a 

melhor interpretação moral das práticas em vigor na comunidade.  

Como menciona Dworkin, uma comunidade para ser legítima deve reger-se não 

apenas em regras, mas também de argumentos de princípios. Na concepção desse autor, esses 

princípios não necessitam ser expressos na legislação, mas decorrem de intelecções das 

decisões jurídicas do passado e intepretações do empreendimento argumentativo do direito, 

em conjunto com a teoria de moralidade política, apta na ótica do intérprete a colocar o direito 

em sua melhor luz, aferida do conjunto da história institucional.  

Esses padrões argumentativos decorrentes de intelecções argumentativas (argumentos 

de princípios em sentido amplo) abrangeriam duas espécies: as políticas e os princípios 

propriamente ditos.  

Segundo Dworkin, política configura uma espécie de padrão argumentativo que 

estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral, uma melhoria em algum aspecto 

econômico, político ou social da comunidade. Princípio é um padrão argumentativo que é 

visto como merecedor de obediência não porque conduza à promoção de um benefício 

econômico, político ou social considerado desejável à comunidade, mas por ser uma 

exigência de justiça ou de equidade ou alguma outra dimensão da moralidade
94

. Os segundos 

possuem primazia face às políticas. 

Uma comunidade de princípios se ajustaria à integridade, a qual, segundo o autor, 

conduziria à obrigação da comunidade de respeitar princípios necessários à justificativa do 

direito. A integridade atribui a todos os membros, mas principalmente às autoridades estatais 

a responsabilidade de aferir os compromissos públicos de sua comunidade política, vista 

também como comunidade fraternal, atenta que deve estar esta comunidade à igual 

consideração e respeito aos membros e indivíduos sob seu território. Para Dworkin, através da 

integridade galga-se uma esfera protetiva mais sofisticada ao ser humano, através de uma 

atitude fraterna. 

Nessa concepção, segundo Dworkin: 

 

  

                                                                                                                                        
sustenta que argumentos jurídicos adequados repousam na melhor interpretação moral possível das práticas em 

vigor em uma determinada comunidade. A essa teoria da argumentação jurídica agrega-se uma teoria da justiça, 

segundo a qual todos os juízos a respeito de direitos e políticas públicas devem basear-se na ideia de que todos 

os membros de uma comunidade são iguais enquanto seres humanos, independentemente de suas condições 

sociais e econômicas, ou de suas crenças e estilo de vida, e devem ser tratados, em todos os aspectos relevantes 

para seu desenvolvimento humano, com igual consideração e respeito.” ( DWORKIN, Ronald. Levando os 

direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2010, contra capa). 
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O modelo de princípios insiste que as pessoas são membros de uma comunidade 

política genuína apenas quando aceitam que seus destinos estão fortemente ligados: 

aceitam que são governadas por princípios comuns, e não apenas por regras criadas 

por acordos políticos. (...) Os membros de uma sociedade de princípios admitem que 

seus direitos e deveres políticos não se esgotam nas decisões particulares tomadas 

por suas instituições políticas, mas dependem, em termos mais gerais, do sistema de 

princípios que essas decisões pressupõem e endossam. (...) Cada membro aceita que 

os outros têm direitos, e que ele tem deveres que decorrem desse sistema, ainda que 

estes nunca tenham sido formalmente identificados ou declarados (...) O modelo de 

princípios torna específicas as responsabilidades da cidadania: cada cidadão respeita 

os princípios do sentimento de equidade e de justiça da organização política vigente 

em sua comunidade particular. (DWORKIN, 2006, p. 258) 

 

Temos, agora, subsídios para entender qual a resposta de Dworkin ao questionamento 

sobre o que é para ele o direito: 

 

O que é o direito? Ofereço, agora, um tipo diferente de resposta. O direito não é 

esgotado por nenhum catálogo de regras ou princípios, cada qual com seu próprio 

domínio sobre uma diferente esfera de comportamentos. Tampouco por alguma lista 

de autoridades com seus poderes sobre parte de nossas vidas. O império do direito é 

definido pela atitude, não pelo território, o poder ou processo. Estudamos essa 

atitude principalmente em tribunais de apelação, onde ela está disposta para a 

inspeção, mas deve ser onipresente em nossas vidas comuns se for para servir-nos 

bem, inclusive nos tribunais. É uma atitude interpretativa e auto reflexiva, dirigida à 

política no mais amplo sentido. É uma atitude contestadora que torna todo cidadão 

responsável por imaginar quais são os compromissos públicos de sua sociedade com 

os princípios, e o que tais compromissos exigem em cada nova circunstância. (...) A 

atitude do direito é construtiva: sua finalidade, no espírito interpretativo, é colocar o 

princípio acima da prática para mostrar o melhor caminho para um futuro melhor, 

mantendo-se a boa-fé com relação ao passado. É, por último, uma atitude fraterna, 

uma expressão de como somos unidos pela comunidade apesar de divididos por 

nossos projetos, interesses e convicções. Isto é, de qualquer forma, o que o direito 

representa para nós: para as pessoas que queremos ser e para a comunidade que 

pretendemos ter. (DWORKIN, 2006, p. 492) 

 

Assim, construindo uma teoria do direito do ponto de vista interno de análise jurídica a 

partir das constatações oriundas da filosofia hermenêutica, Ronald Dworkin propõe uma 

visualização prática do direito apta a constituir os fundamentos que, em sua ótica, são os mais 

adequados à justificação da argumentação jurisdicional em casos difíceis, nos quais, há 

grandes questões valorativas em jogo e o conteúdo semântico de normas jurídicas encontram-

se  vagos ou literalmente contrários a princípios de moralidade política fundamentais à 

comunidade em questão. Na sua proposta, o direito, enquanto fundamento da prática concreta 

de perquirição de proposições jurídicas verdadeiras, é uma atitude interpretativa e auto 

reflexiva, dirigida à moralidade política, na qual as decisões institucionais do passado devem 

ser vistas em uma ótica construtiva. Todo o cidadão passa a ser responsável por perquirir 

quais são os compromissos públicos de sua sociedade com os princípios, e o que tais 

compromissos exigem em cada nova circunstância, embora, obviamente, apenas as decisões 

do poder público sejam passíveis de imperatividade, e as do Judiciário, de definitividade. No 
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centro do império do direito está o juiz que terá a competência de decidir quais as pretensões 

individuais e coletivas encontram-se embasadas na integridade de princípios, que este afere 

em uma dialética entre as decisões políticas do passado e uma teoria de moralidade política 

que melhor consagre o princípio da igual consideração e respeito e propicie legitimidade aos 

atos estatais. 

 Como no centro do império do direito dworkiano está o juiz, o qual deve ele zelar pela 

integridade de princípios que regem a comunidade, elaborará uma teoria de como um juiz 

ideal, intérprete-filósofo a quem dá o nome de Hercules, encontraria esta integridade de 

princípios. 

 No centro do império do direito dworkiano está o juiz. Deve ele zelar pela integridade 

de princípios que regem a comunidade.  

 Dworkin elaborará uma teoria de como um juiz ideal, intérprete-filósofo a quem dá o 

nome de Hercules, encontraria esta integridade de princípios. 

 

 

2.7 Da competência dos juízes de zelar pela integridade de princípios e a tese dos direitos 

 

Pautada em sua tese liberal acerca da concretização do princípio da igual consideração 

e respeito está a teoria da legitimidade estatal de Ronald Dworkin. Como decorrência desta, o 

autor embasa seu pensamento acerca do papel da jurisdição no Estado de Direito. 

Na concepção de Dworkin, embora todos os participantes do empreendimento do 

direito tenham o dever de interpretar e viver a prática que compartilham com integridade de 

princípios, é competência predominante do Judiciário zelar por seu cumprimento. Assim, para 

o autor, possuem os juízes a palavra final acerca do cumprimento ou de princípios pelo Estado 

e pelos demais integrantes da associação jurídica compartilhada. 

Como dito, para Dworkin, a melhor concepção de direito, capaz de colocá-lo em sua 

melhor luz, é aquela que melhor propicie a utilização justificada da coerção estatal contra o 

indivíduo. É a que melhor viabilize decisões legítimas segundo sua ótica acerca da 

legitimidade estatal e acerca da função do Estado. 

Ao decidir uma questão jurídica relativa a direitos e deveres dos indivíduos, ou seja, 

controvérsias a respeito da obrigação jurídica, o juiz não apenas deve verificar a existência 

deste imperativo em virtude de sua previsão em uma regra emitida por uma instituição 

política, mas arguir se a integridade de princípios de moralidade política a reger a comunidade 

justifica a obrigação. 
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As proposições jurídicas, relativas ao que às pessoas é permitido, proibido, obrigado, 

deverá ser exigência não apenas de decisões institucionais do passado, mas serem demandas 

pela teoria de moralidade política que em melhor luz, segundo o juiz- ser hermenêutico e 

dotado de competência pela teoria de Dworkin para decidir a questão- zele pela coerência da 

história institucional.  

Dworkin afirma a existência de há dois tipos de razões, padrões argumentativos, que 

justificam obrigações. Esses padrões argumentativos (argumentos de princípios em sentido 

amplo) abrangeriam as seguintes espécies: as políticas e os princípios propriamente ditos.  

Segundo Dworkin, política configura uma espécie de padrão argumentativo que 

estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral, uma melhoria em algum aspecto 

econômico, político ou social da comunidade. Princípio é um padrão argumentativo que é 

visto como merecedor de obediência não porque conduza à promoção de um benefício 

econômico, político ou social considerado desejável à comunidade, mas por ser uma 

exigência de justiça ou de equidade ou alguma outra dimensão da moralidade
95

. Os segundos- 

os princípios- possuem primazia face às políticas. 

Assim, os argumentos de política referem-se a objetivos coletivos, referentes ao bem 

estar da comunidade, razões que conduzem a argumentação a defesa de que a comunidade 

estaria melhor, como um todo, se o programa correspondente fosse seguido. Os argumentos 

de princípio em sentido estrito são razões de moralidade política que conduzem a 

argumentação, por serem demandas de justiça e equidade, a proteção de direitos de pessoas 

específicas. 

Esses padrões não especificam resultados específicos, mas direcionam a argumentação 

para a compreensão do que é apropriado. São razões para um agir e não regras que fixam com 

delimitação de um comportamento a postura exigida. 

Para que se cumpra a sua teoria da legitimidade, com a concretização do princípio da 

igual consideração e respeito, Dworkin afirma que deve ser incumbência dos juízes a missão 

de zelar pela integridade dos princípios condutores da moralidade política da comunidade e 

justificadores de direitos individuais das partes, os quais, ao lado de serem exigências 

jurídicas, são direitos morais e políticos a serem assegurados pelos juízes, ainda que regras 

emitidas por instituições políticas, no passado, contradigam-nos. 

Trata-se da chamada “tese dos direitos” de Dworkin que pressupõe que os cidadãos 

têm direitos e deveres morais entre si e direitos políticos perante o Estado como um todo 
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decorrentes da integridade de princípios de moralidade política que rege a comunidade.  

Como já mencionado, a comunidade de princípios seria encontrada em um processo 

hermenêutico a ser executado pelo intérprete- mais especificamente, em caráter de 

imperatividade e definitividade pelos juízes.  

A integridade de princípios seria decorrência de uma interpretação geral da cultura 

jurídica e política da comunidade apta a prestar contas à exigência de coerência da história 

institucional. Dela emergiria direitos morais que os indivíduos têm em face do Estado. 

Para Dworkin, acerca de políticas, decisões obrigacionais decorrentes de uma meta de 

bem estar da comunidade, não deve o judiciário emitir juízos. Contudo, no que se refere ao 

zelo pela integridade de princípios e, portanto, sobre que direitos as partes possuem deve o 

juiz decidir
96

. 

Como Dworkin crê em uma objetividade moral- ainda que de caráter hermenêutico- e, 

assim, em direitos morais do indivíduo contra o Estado, entende que apenas atribuindo-se ao 

judiciário a defesa dos direitos individuais seria possível respeitar o direito ao igual respeito e 

à igual consideração que cada indivíduo possui, assim como preservar os direitos morais que 

possui. Desta maneira, a competência integral acerca da configuração de quais direitos os 

indivíduos possuem, em decorrência de exigências de justiça e equidade, seria dos juízes para 

Dworkin. 

O fato de os direitos serem controversos não diminuiria esta competência dos juízes. 

Segundo afirma, o fato de juristas, ambos racionais e de boa-fé, divergirem acerca de quais 

direitos as partes possuem não desqualifica a sua tese de existir uma única resposta certa para 

questões complexas de direito e moralidade política. 

 Dworkin afirma: 

 

Admito que os princípios do direito são às vezes tão equilibrados que os que 

favorecem o demandante parecerão, tomados em conjunto, mais fortes a alguns 

advogados, mas a outros, mais fracos. Sustento que mesmo assim faz sentido que 

cada uma das partes reivindique a prerrogativa de sair vencedora e, em decorrência 

disso, de negar ao juiz o poder discricionário de decidir em favor da outra. No 

capítulo 4 (o capítulo “Casos difíceis” da obra Levando os direito a sério”) 

descrevo um processo de decisão que atribui conteúdo a essa reivindicação; mas não 

afirmo (na verdade, nego) que esse processo de decisão levará sempre à mesma 

decisão nas mãos de diferentes juízes. (DWORKIN, 2010, p. 430) 

 

Sendo a competência para decidir sobre princípios do juiz, deve este buscar a resposta 

correta acerca da integridade de princípios. Essa integridade é oriunda de um procedimento 
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hermenêutico de colocação da prática jurídica em sua melhor luz, tal como defendido pelo 

interpretativismo de Dworkin. 

O juiz deve proceder a verificação da integridade de princípios segundo uma teoria 

prévia de moralidade política que entender melhor justificar a prática jurídica, no sentindo de 

zelar pela legitimidade estatal e pela história institucional, derivando daí uma teoria condutora 

da integridade de princípios a ser aplicado ao caso e dar-lhe uma resposta correta. A tese de 

Dworkin acerca da resposta correta é, assim, uma derivação de sua concepção de competência 

do judiciário, o qual, ao ser ver, deve ser o forum do princípio, com a finalidade de evitar que 

concepções da maioria acerca do bem viver interfiram na definição de quais direitos as 

pessoas possuem. Mesmo a avaliação de quais direitos as pessoas possuem em caso de 

direitos correntes deve ser atribuição do judiciário. Daí a famosa definição de Dworkin 

relativa a configuração dos direitos como trunfos contra a maioria. 

Sendo o juiz o rei do império do direito- a quem cabe decidir o que o direito- 

entendido como empreendimento hermenêutico pautado na integridade de princípios- exige, 

Dworkin elabora uma teoria de como juízes devem decidir casos difíceis, nos quais não são 

claros quais direitos e deveres as partes possuem.  

Essa teoria da decisão judicial- assim como sua tese dos direitos- é, em nossa 

concepção, parte de sua teoria do direito holística- esta desenvolvida e aperfeiçoada com em 

cada obra que o autor publicou. Ela não é assim uma teoria de como juízes devem 

simplesmente aplicar e interpretar normas abstratas emitidas por outras instituições (o que 

Dworkin critica e menciona ser o direito como simples fato defendido pelo positivismo). 

Embora essa dissertação configure um trabalho direcionado a racionalidade e correção da 

decisão jurídica, entendemos que esta problemática em Dworkin vai muito além de uma 

descrição de sua teoria de Hércules. A teoria da decisão de Hércules-contida na obra 

“Levando os direitos a sério”, de 1977- é, para nós, uma previa de sua visão hermenêutica 

posteriormente desenvolvida na sua concepção do direito como integridade- de 1986. 

Entendemos que a compreensão da teoria da decisão judicial de Dworkin deve ser efetuada 

em conjunto com sua concepção do direito como integridade. Por isso neste trabalho 

entendemos por bem apenas abordá-la agora, após termos compreendido o contexto mais 

amplo que entendermos ser ela parte integrante. 

Nesse sentido, Ronaldo Porto Macedo Junior: 

 

Para Dworkin, todavia, existe uma continuidade básica e essencial entre questões 

teórico-jurídicas (ou questões de filosofia do direito) e questões jurídicas mundanas 

enfrentadas pelos tribunais e pelos operadores do direito em geral. Para ele, ‘inexiste 

uma linha firme que divida a teoria do direito (jurisprudence) da decisão judicial 
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(adjudication) ou qualquer outro aspecto da prática jurídica (...) A teoria do direito é 

parte geral da decisão judicial (adjudication) ou qualquer outro aspecto da prática 

jurídica (...). (MACEDO JUNIOR, 2010) 

 

Passemos a explanação da teoria da decisão judicial do juiz Hércules.  

 

 

2.8 A teoria da decisão judicial do juiz Hércules 

 

Sendo, para Dworkin, segundo sua teoria, incumbência dos juízes ditar a palavra final 

sobre direitos e, assim, zelar pela integridade de princípios, têm os magistrados o dever de, 

mesmo nos casos difíceis, descobrir quais são os direitos das partes, dando uma resposta 

correta e cumprindo com sua responsabilidade institucional. 

As questões sobre direitos são para o autor uma problemática acerca do que a 

moralidade política da comunidade exige. Por isso, deve os juízes enfrentar esta problemática.  

Assim, Dwokin, ao elaborar a sua teoria da decisão judicial, almeja não elaborar um 

caminho mecânico que conduzam os juízes a uma resposta correta, segundo um procedimento 

metodológico específico. Quer, na verdade, fixar pontos que juízes e juristas têm de enfrentar 

hermeneuticamente para dar respostas corretas a problemas de moralidade política e, via de 

consequência, de integridade de princípios.  

A condição de veracidade das proposições a serem emitidas pelos juízes está adstrita a 

sua configuração com exigência da moralidade da comunidade. Esta forma de ver a decisão 

judicial é a que para o autor coloca o direito, a legitimidade estatal e a integridade de 

princípios em sua melhor luz.  

Essa integridade seria resultante não de um método de ponderação ou de 

razoabilidade. A escolha de um princípio, em detrimento do outro, na aplicação do caso 

concreto, seria decorrência da teoria de moralidade política hermeneuticamente descoberta 

pelo juiz como apta a colocar a prática jurídica em sua melhor luz. 

Há casos claros nos quais não há divergências acerca de qual regra deva ser aplicada a 

um caso. O que fazer, no entanto, quando os textos emudecem, são obscuros ou ambíguos? 

Se, para Dworkin, o raciocínio jurídico é um exercício de interpretação construtiva e 

sendo, para ele, a melhor concepção de direito, apta colocar a prática jurídica em sua melhor 

luz, aquela atenta à preocupação de identificar as dimensões do valor político e moral atrelado 

ao direito, deve o juiz realizar uma interpretação que torne a história institucional a melhor 

possível e justifique adequadamente a utilização da força física contra o cidadão, conforme 

exija a moralidade política da comunidade, emitindo uma proposição normativa correta acerca 
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dos direitos e deveres das partes.  

Assim, ao contrário de pregar a obrigação do juiz de aplicar uma regra previamente 

emitida por uma instituição do passado e, sendo esta vaga, decidir segundo o poder 

discricionário, Dworkin exige dos juízes a efetuação de uma interpretação construtiva da 

história institucional para determinação da obrigação jurídica e dos direitos. 

Os juízes quando vão além de decisões políticas já tomadas por outras instituições não 

estariam legislando, mas aplicando a integridade de princípios exigida pela moralidade 

política da comunidade encontrada pelo magistrado pela interpretação construtiva. 

 Os juízes, através da comunidade de princípios exigida pela moralidade política, 

decidirão os casos difíceis confirmando ou negando direitos concretos das partes exigidos 

pelo direito, enquanto integridade. 

Embora Dworkin não negue que as decisões irão refletir a moralidade política do 

próprio juiz, elas refletirão igualmente a moralidade que se acha inscrita nas tradições, pois 

pelo procedimento hermenêutico os magistrados emitirão de boa-fé a melhor decisão ao caso. 

Deve ocorre uma interação entre a moralidade pessoal e a moralidade institucional, do modo 

como já mencionamos ao tratarmos da atitude interpretativa, com a menção ao círculo 

operado entre objeto de conhecimento e ser cognoscente na atitude hermenêutica e às teorias 

prévias de integridade que limitam o ato de criação de um objeto cultural de sua interpretação. 

Deve o juiz ao se deparar com casos difíceis encontrar a moralidade da comunidade. 

Dentre as muitas concepções diferentes da moralidade de uma comunidade que temos em 

mente, deve o juiz procurar a que em melhor luz coloque a prática, através da melhor 

justificativa da instituição que examina- o direito. 

O juiz buscará a teoria política a servir de pano de fundo a sua decisão, ou seja, a 

teoria coerente da integridade de princípios que seja a expressão da moral da comunidade. É 

através dessa teoria coerente que poderá o magistrado identificar a comunidade de princípios 

que expressa a moralidade política da instituição que interpreta. 

O que o direito, enquanto instituição possuidora de valor político, requer no caso 

concreto? Qual finalidade o juiz verifica nas decisões emitidas pelas instituições políticas do 

passado de modo a colocar a prática jurídica em sua melhor luz? O que os princípios, como 

exigências de equidade e justiça, decorrentes da prática exigem? Essas perguntas devem 

direcionar o juiz a inquirir a integridade de princípios.  

Como visto ao estarmos a atitude interpretativa, a interpretação construtiva requer 

além da atribuição de um propósito à prática, a elaboração de teorias prévias de dimensão 

substancial e formal de integridade hermenêutica.  

O juiz ao interpretar a prática jurídica, da mesma forma que o filósofo da cortesia, 
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deverá elaborar teorias prévias que guiam a colocação da instituição da prática em sua melhor 

luz. 

Dworkin para examinar como esse processo hermenêutico seria realizado de modo a 

encontrar a resposta correta ao problema jurídica cria um juiz filósofo, chamado Hércules, um 

jurista de capacidade, sabedoria, paciência e sagacidade sobre-humanas. 

Hércules deverá elaborar, para descobrir a resposta ao caso, a teoria do direito que em 

melhor luz coloque a integridade de princípios da comunidade de acordo com a interpretação 

construtiva da história institucional. Esta teoria será dependente de uma teoria moral e política 

mais geral que atenda ao valor político a que a instituição jurídica está adstrita. 

Hércules aceita as principais regras não controversas que constituem e regem o direito 

em sua jurisdição. Ele também aceita que a Constituição estabelece um sistema político geral 

que guia a moralidade política da comunidade. 

Hércules buscará teorias que conduzam a consistência articulada das finalidades e dos 

princípios encontrados na história institucional. Ele elaborará teorias articuladas firmadoras de 

consistência à Constituição, à legislação, as decisões pretéritas dos juízes, bem como, quando 

necessário, emitirá teorias de moralidade política que deem resposta a problemas de fundo de 

filosofia política e moral e se ajustem ao arcabouço institucional. 

Diante de um caso difícil deverá construir um conjunto de teorias políticas as quais 

enxerga como justificação ao conjunto de normas constitucionalmente relevantes para a 

questão controversa. Caso duas ou mais teorias (T1 e T2) igualmente coerentes com as 

normas conduzam a soluções opostas e incompatíveis para o mesmo caso, deverá Hercules 

deve ampliar o conjunto de normas constitucionais analisadas, e não apenas as que vê 

diretamente como relevantes ao caso. Com essa ampliação deve emitir uma resposta a questão 

de qual das teorias filosófico-políticas é mais consistente com o conjunto constitucional, 

melhor se adequando a todos ou à maioria dos princípios e normas constitucionais, 

representando-os num corpo coerente e unificado de prescrições. Mas em alguns casos esse 

teste pode não ser suficiente para resolver certos casos. Nessas situações, Hércules deve 

analisar a questão não apenas como um problema de ajustamento a uma teoria e as regras da 

instituição, mas também como uma questão de filosofia política. Trata-se de casos nos ele não 

pode responder, com detalhes suficientes, qual o sistema político que a Constituição 

estabelece para resolver o litígio. Ele, aqui, contrastando, alternadamente, filosofia política e 

pormenor institucional, deverá desenvolver uma teoria da constituição constituinte de um 

conjunto complexo de princípios e políticas que justifiquem o seu Estado de Direito
97

. 
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Quando Hércules for interpretar a legislação e os precedentes também deve assim 

proceder. Ao final de seu trabalho hermenêutico, Hercules deve, em cada caso a ser decidido, 

construir um esquema de princípios abstratos e concretos que ofereçam uma justificação 

coerente as normas
98

. 

Ao elaborar essas teorias encontrará a integridade de princípios aplicada ao caso. Ao 

realizar a sua interpretação construtiva, Hércules poderá perceber, ao buscar a justificação da 

história institucional, que parte dessa história é um equívoco, através da não obediência à 

comunidade de princípios, de acordo com a teoria política e constitucional elaborada, a qual 

conduz a uma teoria política mais geral de integridade, comunidade e fraternidade que serve 

de hipótese política à interpretação construtiva realizada para verificar o que o direito 

enquanto instituição exige no caso em exame. 

O que Hércules deve encontrar, no fim das contas, é uma teoria política, uma teoria de 

justiça política, a qual por si, pelo seu conjunto sistemático de posições políticas e princípios 

informadores forme uma estrutura que permite a ele extrair a posição concreta demandada 

pelas posições políticas mais abstratas.  

Os juízes embora não sejam Hércules devem procurar aproximar o seu sistema de 

decisão dessa figura ideal de magistrado. A interpretação construtiva deve guiar os juízes a 

solucionar os casos de forma atenta tanto ao arcabouço institucional quanto ao valor político 

inerente ao direito.  

Antes de partirmos às considerações finais do capítulo, devemos ainda realizar uma 

breve exposição sobre um ponto também importante para compreensão do pensamento de 

Dworkin: a sua hipótese política, a qual a seu ver seria a mais apta a funcionar como teoria de 

moralidade política apta a justificar a legitimidade estatal. 

Sustentamos que essa teoria de moralidade política do autor está presente como teoria 

normativa prévia de todas as suas interpretações. Isso porque ela é a base de sua compreensão 

acerca da legitimidade do Estado e margeia, assim, a sua concepção do direito como 

integridade, a sua teoria da jurisdição, a sua teoria da decisão judicial. Mais do que a hipótese 

política que Dworkin acataria se fosse juiz de uma jurisdição norte-americana, o seu 

liberalismo igualitário encrusta-se em muitos aspectos de seu pensamento. Por isso 

entendemos necessário abordá-lo brevemente. 
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2.9 O liberalismo igualitário de Ronald Dworkin 

 

O liberalismo é para Dworkin uma teoria de moralidade política centra em uma certa 

concepção de igualdade. 

Como teoria política fundamental, condensa um programa político o qual deve efetivar 

posições políticas constitutivas e posições derivadas- estratégicas, como meios de alcançar as 

primeiras posições.  Uma teoria política considera objetivos políticos, estados de coisas que a 

teoria tem por fim promover ou proteger. Há objetivos políticos individuados, nas quais 

indivíduos tem direitos a recurso ou liberdade a contar a favor da decisão política, e há metas, 

objetivos políticos individuados.  

Em uma teoria política abrangente, encontra-se “uma estrutura na qual os elementos 

estão relacionados de maneira mais ou menos sistemática, de modo que posições políticas 

muito concretas são consequências de posições políticas mais abstratas, que, por sua vez, são 

consequências de posições ainda mais abstratas”
99

. 

O liberalismo é uma moral política que estrutura uma teoria de programas políticos, de 

como a polis deve se organizar e pautar. É uma teoria de justiça política. 

Os teóricos do liberalismo embora muitas vezes descordem no tocante a posições 

derivadas- meios para atingir as posições constitutivas- aceitam, para Dworkin, esse núcleo 

firmado nessa concepção de igualdade. A moralidade política advinda do conjunto de ideias 

liberais, sua moralidade constitutiva, está contida neste valor fundamental. 

A partir do pensamento de John Stuart Mill em “On Liberty”, Dworkin elaborará esse 

princípio comum ao liberalismo. 

Através do conceito de liberdade como independência- o indivíduo possui status de 

uma pessoa independente e igual e não como subserviente-elaborado por Mill Dworkin 

chegará ao princípio da igual consideração e respeito
100

.  
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Ao lado desse conceito de liberdade como independência, há o conceito de liberdade licença, 

o qual constitui o âmbito em que uma pessoa está livre das restrições sociais ou jurídicas para 

fazer o que tenha vontade. 

Para Dworkin, uma pessoa encontra-se em uma situação politicamente inferior quando 

algum grupo usa o seu poder sobre ela para impor-lhe restrições que desconsideram seu igual 

respeito. As leis diminuem a liberdade licença das pessoas. Isso é legítimo quando não o 

ataque não fere o princípio da igual consideração e respeito. 

As leis para Dworkin são necessárias para proteger essa igualdade e envolvem 

limitações da liberdade quando justificadas por tal princípio. 

Segundo Dworkin,  

 

O governo deve tratar aqueles a quem governa com consideração como seres 

humanos capazes de sofrimento e de frustração, e com respeito como seres humanos 

capazes de formar concepções inteligentes sobre o modo como suas vidas devem ser 

vividas, e de agir de acordo com elas. (DWORKIN, 2010, p. 419) 

 

Esse princípio sobre violação quando o Estado o tornam o indivíduo intelectual e 

moralmente subserviente aos conformes da maioria e negam-lhe a independência à qual tem 

direito. Da mesma forma, o Esta afronta esse princípio ao distribuir bens ou oportunidades de 

maneira desigual, partindo do pressuposto que com alguns cidadãos têm direito a mais, por 

serem merecedores de maior consideração
101

. 

A teoria política do liberalismo estrutura o Estado segundo este princípio. As 

desigualdades em termos de bens, oportunidades e liberdades são permitidas em tal estado 

apenas quando respeitam tal princípio.  

Os indivíduos como decorrência dessa teoria política possuem o direito a igual 

consideração e respeito. Esse direito abstrato compreende dois direitos distintos. O primeiro 

deles é o direito a igual tratamento, segundo o qual todos possuem o direito à mesma 

distribuição de bens e oportunidades que qualquer outra pessoa possua ou receba. O segundo 

corresponde ao direito a ser tratado como igual. Neste, não se trata de uma distribuição igual 

ao bem ou oportunidade, mas o direito a igual consideração e respeito na decisão política 

sobre como tais bens e oportunidades serão distribuídos. Trata-se do direito a participar da 

vida política de forma igual. Por isso, para Dworkin caberia ao judiciário a palavra final sobre 

direitos. Dworkin afirma: 
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Proponho que o direito a ser tratado como igual deve ser visto como fundamental na 

concepção liberal de igualdade, e que o direito mais restritivo a igual tratamento 

somente tenha validade naquelas circunstâncias específicas nas quais, por alguma 

razão especial, ele decorra do direito mais fundamental. Proponho igualmente que os 

direitos individuais a diferentes liberdades devam ser reconhecidos somente quando 

se puder mostrar que o direito fundamental a ser tratado como igual exige tais 

direitos. (DWORKIN, 2010, p. 421) 

 

No que pese pessoas diferentes poderem sustentar concepções diferentes acerca do que 

requer esse princípio abstrato em casos particulares, todo liberal deve defender que o governo 

deve ser neutro sobre o que se poderia chamar de questão do viver bem.  Para ele, o Estado 

não trata os indivíduos como iguais se prefere uma concepção à outra de bem viver a outra.  

O princípio da igual consideração e respeito é o núcleo do pensamento dworkiano. 

Para o autor, a legitimidade estatal encontra-se na dependência do cumprimento deste 

princípio. Dele ele deriva sua tese dos direitos e o direito como integridade configura uma 

concepção de direito voltada a concretizá-lo.  

Dworkin, no papel de Hércules, como um juiz de jurisdição norte-americana, ao 

elaborar a teoria normativa prévia de moralidade política a justificar legitimidade e o direito 

emitiria o seu liberalismo igualitário como teoria política orientadora do conjunto sistemático 

de posições políticas e princípios informadores. Desta teoria emergiria uma estrutura apta a 

permitir a extração das posições concretas, demandada pelas posições políticas mais abstratas, 

as quais seriam constituintes dos direitos e deveres das partes.  

Além de formular a hipótese política que Dworkin, como Hércules, emitiria, em sua 

interpretação construtiva acerca do valor político do direito como integridade, ao decidir um 

caso concreto, o seu liberalismo igualitário está presente em todo processo interpretativo de 

formulação de sua teoria do direito. Como dito, no modo como vê o problema da legitimidade 

estatal, no modo como vê a competência do judiciário e a tese dos direitos, no modo como 

concebe o direito como integridade, em todos os momentos de pensamento margeia sua 

concepção do valor político justificador do Estado e do direito. O direito como integridade é 

tributário de sua hipótese política.  

Dworkin capta a pretensão de legitimidade a que o direito está envolto ao perceber as 

implicações de moralidade política que toda proposição jurídica revela. Ao trazer o problema 

da legitimidade e da correção da decisão jurídica ao âmbito da teoria do direito, Dworkin 

rompe os paradigmas positivistas da discricionariedade judicial e da desconsideração da teia 

argumentativa tecida entre razões jurídicas e razões práticas na emissão de uma decisão sobre 

o que é permitido, proibido ou ordenado pelo direito. 

Dworkin, todavia, ainda se encontra preso ao paradigma da filosofia da consciência do 
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indivíduo que sozinho interpreta a realidade e tem, em seu âmbito interno de análise, a sua 

verdade- com o sentido transcendente inserto nela, como entenderemos em Habermas- na 

coerência do seu sistema de ideias oriundos de sua tradição. Contudo, no âmbito da 

legitimidade da convivência comunitária e do sistema de direitos reciprocamente entrelaçados 

de indivíduos livre e iguais, precisaremos do aspecto da verdade aqui chamado de externo, da 

verdade compartilhada por seres hermenêuticos no mundo da vida. A objetividade da correção 

da decisão jurídica necessitará do paradigma discursivo e do retorno da visão analítico-

normativa, agora atenta à teia argumentativa e à racionalidade prática. Estudemos Jürgen 

Habermas. 
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3 RACIONALIDADE E CORREÇÃO DAS DECISÕES JURÍDICAS NA TEORIA DO 

DIREITO DE JÜRGEN HABERMAS 

 

A emancipação humana, com a concretização de uma estrutura social e política que 

lhe propicie, no que pese os obstáculos de uma realidade implacável, é uma preocupação 

constante do filósofo e sociólogo Jürgen Habermas.  

Embora Habermas não tenha voltado os seus escritos propriamente ao público 

jurídico, seus ensinamentos se tornaram de importância ímpar a todos aqueles engajados na 

luta pela concretização de um direito legítimo, transformador da realidade e voltado a 

preservação da dignidade humana.  

Assim como Dworkin, Habermas representa um filósofo que intervém politicamente, 

através de um arsenal teórico próprio de fundo, aceca de questões atuais. Também crente na 

possibilidade de fundamentação moral da convivência humana, Habermas abraça a 

problemática da legitimidade estatal, da concretização de um sistema de direitos fundamentais 

em sociedades pluralistas e do papel do direito neste contexto. 

Do conjunto de suas obras, emerge uma visualização estrutural na qual os âmbitos 

social, político, jurídico e moral interagem, em um projeto de emancipação humana e de 

concretização de justiça em uma sociedade pluralista e complexa. É deste arsenal teórico, ao 

meio de um emaranhado de intelectualidade profunda e holística que surge uma posição 

teórica acerca da racionalidade e correção das decisões jurídico-políticas e das decisões 

judiciais.  

O problema da decisão jurídica correta, justa, legítima, em um Estado de Direito, 

constitutivo de uma comunidade jurídico-política de indivíduos autônomos e iguais, foi 

também objeto de consideração teórico-normativa por parte de Jürgen Habermas. 

No presente capítulo, apresentaremos as ideias basilares de Habermas, essenciais a 

compreensão de sua teoria do direito, para ao fim chegarmos à sua proposta de correção da 

decisão jurídica. Iniciaremos nosso estudo voltado à análise habermasiana da racionalidade e 

correção das decisões jurídicas pela sua teoria da verdade.  

 

 

3.1 A teoria consensual da verdade 

 

O questionamento acerca do que é a verdade é provavelmente uma das mais antigas 

perguntas da tradição filosófica.  
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Com a guinada hermenêutica e linguístico-pragmática
102

, que revolucionou o 

pensamento filosófico das últimas décadas, a reflexão prossegue com um instrumentário 

conceitual consideravelmente modificado.  

Segundo Nietzsche, as verdades seriam possivelmente apenas equívocos de que 

necessitamos para sobreviver A visão cética, antes contraposta a uma filosofia da consciência, 

perde seus fundamentos ao ser contraposta ao paradigma filosófico hermenêutico e ao 

paradigma pragmático discursivo.  

Habermas contrapõe à visão niilista a uma teoria da verdade afeta à sua teoria 

discursiva e à sua pragmática universal. O autor chega, desde de seu antigo artigo “Teorias da 

verdade”, de 1972, até “Facticidade e Validade”, de 1992, a um conceito de verdade através 

de uma teoria do consenso, ou seja, do discurso da verdade. Antes de analisarmos esta teoria, 

situemo-nos na história da filosofia acerca do problema da verdade. 

O que é a verdade? O que é falso ou verdadeiro?  

 Até o século 19 o conceito de verdade teve suas bases na clássica teoria da verdade 

como correspondência. Nesta, um enunciado (ou juízo, proposição ou asserção) só pode ser 

chamado de verdadeiro se existe um estado de coisas que o enunciado expresse. Um estado de 

coisas que existe é um fato. A verdade seria a adequação entre o intelecto e o fato. Em São 

Tomás de Aquino, veritas est adaequatio intellectus et rei, verdade é a adequação entre 

intelecto e coisa.
103

 

 A verdade estaria, assim, nesta teoria, num fato do mundo. Teríamos, por sua vez, 

acesso a essa ontologia com a adequação de nosso intelecto à verdade. O encontro da verdade 

seria um reconhecer, um retratar um fato existente a priori através de uma adequação deste
104

. 

Porém, o que faz algo conferir ou não ao nosso intelecto, qual critério de decisão verdadeiro é 

este? O que é aquilo com que se deve corresponder o enunciado para ser verdadeiro? 
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 Não se encontrando a verdade no mundo dos objetos transcendentais, estaria ela nos 

fenômenos que o sujeito transcendental pode conhecer com sua razão? Ou a verdade 

simplesmente seria uma evasiva que utilizamos para nos enganar? 

 Passeando na história da filosofia sobre o questionamento acerca da verdade por uma 

ontologia, por uma filosofia da consciência, por um niilismo, chegamos, agora, a guinada 

linguística, hermenêutica e pragmática.  

 A história da filosofia do conhecimento é marcada por três grandes paradigmas 

representantes de três grandes fases do pensamento filosófico. Na primeira fase, o pensamento 

gira em torno da ontologia das coisas, tendo como seus maiores representantes deste 

paradigma o pensamento de Platão e Aristóteles. Na segunda fase, ingressamos no paradigma 

da filosofia da consciência, deslocando-se o questionamento antes focalizado no objeto para o 

sujeito. Kant, com sua crítica radical da razão, teve importância fundamental nessa mudança 

de paradigma. Em suas análises, desloca-se o paradigma da ontologia das coisas para o sujeito 

que tem acesso a ela por meio de sua consciência, buscando-se, neste momento, um 

conhecimento seguro não mais nas coisas ou objetos, mas concentrando-se nas condições sob 

as quais um sujeito tem acesso a elas. A terceira grande mudança de paradigma ocorre com a 

guinada linguística: todo nosso acesso ao mundo ocorre por meio da linguagem e quando 

nascemos e crescemos já nos encontramos em um mundo permeado por ela. Com a guinada 

hermenêutica, perceber-se a circularidade sujeito e objeto, que conhece por meio de pré-

compreensões linguísticas num mundo permeado de linguagem. Chegamos, agora, a um ser 

hermenêutico que ao tentar conhecer algo gira em torno de outros sujeitos, interagindo com 

eles e buscando em mundo sócio-linguístico compartilhado o conhecimento racional 

resultante do intercâmbio linguístico-pragmático
105

. 
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87 
 

Nossa compreensão de mundo é sempre retratada através da linguagem. Mesmo na 

ciência empírica, voltamo-nos a argumentações e justificações calcadas em teorias e 

aceitações intersubjetivamente compartilhadas. Da mesma forma, nossa interação com o 

objeto que queremos conhecer ocorre circularmente. As discussões acerca do que é 

empiricamente verdadeiro ocorrem pela linguagem compartilhada por sujeitos que 

interpretam o mundo à sua volta e que solucionam suas divergências acerca da verdade 

argumentativamente, através da aceitação de paradigmas, conceitos, teorias compartilhadas 

em níveis mais abstratos. Fatos não são, tal como os objetos, algo no mundo, dependendo 

essencialmente da linguagem
106

.   

Em uma abstração de um empreendimento comunicativo comungado por todos os 

participantes de uma comunidade ilimitadas de seres racionais, em condições ideias de fala, a 

verdade preserva seu momento contrafactual transcendental de absoluto. Neste contexto, o 

juízo verdadeiro e o juízo falso encontram sua validez num consenso geral dos racionais que, 

em caso extremo, inclui também a comunidade científica ilimitada no futuro. Nesta abstração, 

seria possível o encontro “da verdade”. No âmbito factual, ao nos comunicarmos, 

pressupomos a verdade das proposições que emitimos e que aceitamos e modificamos nosso 

juízo através de argumentos. A modificação ocorre quando, através da linguagem, são nos 

evidenciadas certezas que comungamos no nosso mundo social de experiência linguística 

compartilhada.  

Habermas elabora uma teoria- consensual da verdade discursiva – apta a preservar 

esses dois momentos da verdade e a tensão permanente entre facticidade e validade presente 

na linguagem.  

 O factico, ancorado “nas certezas” do intersubjetivamente compartilhado, sempre em 

permanente tensão com a pretensão de sua validez, a qual submete o fáctico a ilimitada 

possibilidade de reconstrução por novos argumentos, estes fundados novamente no factico. 

Assim, “certezas do mundo da vida”- facticidade- acompanham a possibilidade sempre 

                                                                                                                                        
que são chamados de paradigmas, em referencia a Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (A estrutura das 

revoluções científicas), de Thomas S. Kuhn. Nestes paradigmas, os temas centrais do pensamento são declinados 

de forma bem diferenciada. Para uma visão geral, confira a tabela abaixo: 
 

PARADIGMA ONTOLÓGICO MENTALÍSTICO LINGUÍSTICO 

Esfera  Ser Consciência  Linguagem 

Conteúdo Ente Sujeito Proposições 

Questão inicial O que é? O que posso saber? O que posso entender? 

Principal representante Platão, Aristóteles Descartes/Kant Wittgenstein 
 
 

(SCHÄFER-REESE, Walter. Compreender Habermas. Petrópolis: Vozes, 2012, p.53). 
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presente de sua reconstrução verdadeira- validade.  

A verdade e a falsidade de um juízo sempre encontram a sua justificação no âmbito 

pragmático da comunicação entre seres racionais, e este corre ilimitado em um aspecto 

universal, transcendente, pressuposto por nós ao nos comunicarmos. Em um nível, verdade é, 

então, uma ideia reguladora: a “ultimate opinin” nunca realmente existente em uma 

comunidade indefinida. Em outro nível, a representação da verdade ganha contornos 

pragmáticos, exigidos na prática comunicativa e orientador da exigência de “certeza”, de 

facticidade, inerente as nossas ações comunicativas e a todo emaranhado de práticas que 

efetuamos com a linguagem nas culturas especializadas. 

 Segundo Walter Reese-Schäfer: 

 

Enfatizei tanto a natureza de dois níveis da teoria da verdade de Habermas porque 

ela permite distinguir entre o consenso momentâneo, talvez instável, se saber se algo 

é o caso ou não, e o consenso da comunidade do discurso ‘in the long run’. Com 

isso, retira-se dos críticos da teoria do consenso o argumento imediatamente tão 

evidente, tão plausível, de que ela declararia como verdadeiro mesmo qualquer 

equívoco sobre o qual exista consenso. O que acontece, porém, se a reflexão 

filosófica arrisca tudo e pergunta se também o consenso no segundo nível, o 

consenso sobre os critérios, portanto, a ‘ultimate opinion’ da comunidade científica 

não poderia estar incorreto. Neste caso, evidencia-se o ponto forte da teoria do 

consenso. Ela pode admitir isso com a possibilidade nunca totalmente descartável e, 

apesar disso, ater-se à verdade como conceito orientador no primeiro nível. 
(REESE-SCHÄFER, 2012, p. 28) 

 

 Através desses dois níveis supre-se a exigência imanente que o conceito de verdade 

traz em si e o caráter orientador da verdade em nossa comunicação.  

O conteúdo de verdade e falsidade apenas pode ser aferido no interior da 

comunicação. Seja em seu aspecto transcendental e ordenador contrafactual- abstração de 

uma situação ilimitada e ideal de fala- seja na prática comunicativa do dia a dia, no momento 

atual pós-metafísico da filosofia, a problemática acerca da verdade e de sua teorização é 

obrigada a deslocar-se do aspecto material ao âmbito do procedimento discursivo. O conceito 

de verdade em Habermas envolve, assim, uma abstração procedimental de um 

empreendimento discursivo, no qual o saber, compartilhado linguisticamente pela 

comunidade ilimitada dos seres racionais, revela a verdade. Num plano imanente, assume os 

ares procedimentais de um discurso abstrato operado em uma situação ilimitada e ideal de 

fala.  

A situação ideal de fala seria composta por quatro condições: 

 

1) Todos os participantes potenciais em um discurso devem ter igual oportunidade 

de empregar atos de fala comunicativos, de modo que a qualquer momento possam 

tanto iniciar um discurso como perpetuá-lo mediante intervenções e réplicas, 

perguntas e respostas 
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2) Todos os participantes no discurso devem ter igual oportunidade de formular 

interpretações, afirmações, recomendações, dar explicações e justificativas, e de 

problematizar, fundamentar ou refutar sua pretensão de validade, de modo que 

nenhum prejulgamento se subtraia a longo prazo da tematização e da crítica 

3) Para o discurso admitem-se apenas falantes que, como agentes, tenham 

oportunidades iguais de empregar atos de fala representativos, isto é, de expressar 

suas posições, sentimentos e desejos. Pois somente a concordância recíproca dos 

universos de expressão individual e a simetria complementar entre proximidade e 

distância nos contextos de ação garantem que os agentes, também como 

participantes no discurso, sejam também verídicos uns com os outros e tornem 

transparentes sua natureza interior 

4) Para o discurso só se admitem falantes que, como agentes, tenham a mesma 

oportunidade de empregar atos de fala reguladores, isto é, de mandar e opor-se, de 

permitir e proibir, de fazer e retirar promessas, de prestar e pedir contas. (REESE-

SCHÄFER, 2012, p. 24) 

 

Veremos posteriormente em Alexy a sistematização e o incremento dessa situação 

ideal de fala. 

A teoria do discurso da verdade nos traz uma abstração conceitual poderosa para a 

refutação do ceticismo acerca da fundamentação de proposições normativas.  

 

 

3.2 Da guinada linguística: Wittgenstein e Austin 

 

A teoria consensual da verdade insere-se no marco filosófico da guinada linguística. 

Se nosso acesso à verdade apenas dá-se por intermédio da linguagem, deve-se, então, 

examinar a estrutura linguística da argumentação e os critérios necessários de sua idealidade 

pragmática. 

Habermas vale-se das descobertas oriundas de Wittgenstein e Austin- bem como da 

teoria da argumentação de Toulmin-, para, já com o arsenal das descobertas anteriores, 

colocá-las no âmbito pragmático do discurso. 

Wittgenstein trará à tona a percepção dos jogos de linguagem. Contrapondo-se a teoria 

clássica da linguagem representativa do mundo, o autor perceberá a diversidade de funções e 

o poder criativo que a linguagem humana exerce. A linguagem seria como uma caixa de 

ferramentas, passível de uso para diversas construções. A função descritiva da linguagem 

seria apenas uma dentre várias. O discurso moral e o discurso jurídico seriam tipos de uma 

imensidão de jogos de linguagem. O todo será chamado de linguagem, já as ações, 

diversificadas, produzidas segundo a linguagem orientada por regras definidoras como de 

tipos de jogos diversos, serão chamadas de jogos de linguagem. Estes jogos representam 

ações humanas guiadas por regras. 

 Austin prossegue os estudos de Wittgenstein, elaborando um sistema conceitual de 
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maior determinação frente os jogos de linguagem. Da mesma forma como Wittgenstein, 

Austin constata o ato de ação que efetuamos quando falamos. Ao falarmos não estamos 

apenas dizendo algo, mas fazendo, e muitas vezes fazendo mais de uma coisa
107

. 

 Para apreender essas ações que utilizamos ao falar Austin cria um sistema conceitual. 

Ao falarmos realizamos ações, as quais são chamadas por Austin de ato de fala. Os atos de 

fala se subdividem, assim, segundo esta teoria em três atos de fala, três ações que realizamos 

ao falar: ato de fala locucionário, ato de fala ilocucionário e ato de fala perlocucionário. 

Muitas vezes no interior de uma única manifestação linguística poderemos distinguir nela 

mesma os três tipos atos fala. 

O ato locucionário é a expressão linguística de uma proposição detentora de 

determinada significação. O ato ilocucionário consiste na ação que se faz dizendo algo, 

conforme as estruturas convencionais da comunicação. Assim, ao dizer “prometo-lhe entregar 

o trabalho”, estou fazendo uma promessa, em “eu vi o professor chegar”, realizo uma 

afirmação. O que se faz dizendo algo depende das convenções e não se confunde os efeitos a 

serem produzidos pelo ato. Assim, ao fazer determinada promessa, posso surpreender, 

assustar, agradar a pessoa a quem me dirijo. A produção de efeitos em decorrência do que se 

faz por dizer algo será o que Austin chama de ato perlocucionário. 

A percepção dos efeitos ilocucionários e perlocucionários das nossas ações de fala tem 

o importante condão de levar-nos ao âmbito pragmático da comunicação.  

Para Austin, um ato de fala pode ser defeituoso ou não.  Pode seu sentido 

convencional ilocucionário ter êxito ou fracassar. Pode seu sentido perlocucionário ser 

verdadeiro ou falso. 

 Austin visualiza que as proposições linguísticas ao serem emitidas são passiveis de 

crítica; ademais o seu caráter de verdade ou falsidade será aferido neste nível pragmático da 

comunicação. Este nível pragmático de fundamentações de proposições ocorre tanto quando 

se trata de verificar se um conselho é bom ou uma norma é correta ou a verdade de uma 

proposição assertória.  O uso da linguagem normativa, assim, não se diferencia em muitos 

pontos importantes da linguagem descritiva. 

Através dos ensinamentos de Wittgenstein e Austin, Habermas aperfeiçoará a base de 

validade das proposições linguísticas, através de uma sistematização das pretensões de 

validade dos atos de fala. Vejamos.  
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3.3 Da resgatabilidade discursiva das pretensões de validade  

 
Os atos de falam manifestam pretensões de validade incondicionais. Vimos que Austin 

verifica esse nível pragmático da possibilidade de crítica e de fundamentação dos atos de fala, 

mas não se dedica a representação e sistematização deste fenômeno do uso linguístico. 

Habermas representará esta esfera da base de validade dos atos de fala através de 

pretensões de validade incondicionais associadas a todas as proposições linguísticas que se 

prendem racionais. 

  A racionalidade ou não de uma proposição está condicionada, assim, a esta 

resgatabilidade de uma pretensão transubjetiva de validade, a qual terá o seu sentido de 

validade direcionado à obtenção de aceitabilidade por parte de qualquer ser racional- qualquer 

observador e destinatário-, assim como para o próprio sujeito que age.  

Uma pretensão de validade pode ser manifestada por um falante diante de no mínimo 

um ouvinte. Assim, em nossas interações sociais, sempre permeadas da linguagem, 

permeados estamos de pretensões de validade implícitas nos nossos atos de fala. Estas 

pretensões de validade, se questionadas, darão margem a renovação do saber, através do 

surgimento de numa nova esfera linguística, dedicada as fundamentações discursivas. Quanto 

melhor se puder fundamentar a pretensão de validade da proposição, tanto mais racional ela 

será.  Isso não significa que o sujeito que fala não se possa negar a fundamentar suas 

proposições. Nesse caso, no entanto, a credibilidade da racionalidade do enunciado será 

afetada. 

O conceito de verdade é, assim, transferido do nível semântico para o nível da 

pragmática através da resgatabilidade operada através da argumentação acerca da 

fundamentabilidade de pretensões de validade das proposições emitidas. 

Habermas sistematiza a diversidade de discurso ocorridos na pratica comunicativa da 

seguinte forma: discursos teóricos, afetos a resgatabilidade de pretensões de verdade de 

proposições assertórias e teleológicas; discursos práticos atinentes a discussão de pretensões 

de correções de normas; discursos estéticos afetos à adequabilidade de padrões de valores; a 

crítica terapêutica atinente à veracidade de  autorrepresentações de sentimentos e desejos; e os 

discursos explicativos afetos à compreensibilidade e ao bom uso dos constructos simbólicos. 

Cada tipo de discurso dará origem a uma forma de argumentação, orientadas por 

exteriorizações problemáticas distintas, a saber: a forma de argumentação cognitivo-

instrumental nos discurso teóricos se destinará a averiguação da existência de um estado de 

coisas; a moral-prática, nos discursos práticos, voltar-se-á para a correção normativa; as 
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exteriorizações avaliativas, na crítica estética, será relativa à crítica de pretensões de 

adequação de padrões de valores; quanto às exteriorizações expressivas, serão afetas à crítica 

terapêutica da veracidade dos desejos e sentimentos do falante;  e, por fim, as  exteriorizações 

explicativas dedicam-se à resgatabilidade de pretensões de compreensibilidade semântica. 

A verdade de uma proposição empírica, a correção de uma norma, a adequação de um 

padrão de valor, a veracidade de uma expressão sentimental, serão racionais na medida que 

passíveis de aceitabilidade discursiva de suas razões. 

A possibilidade de críticas e a capacidade de fundamentação próprias às 

exteriorizações racionais geram a argumentação e, nesta, assume seu potencial de 

racionalidade ou irracionalidade os atos de fala
108

. 

Vimos no item acerca da teoria consensual da verdade, que esta, em seu primeiro 

nível, assume um ar imanente de um empreendimento argumentativo operado em condições 

ideias.  No seu segundo nível, a prática comunicativa cotidiana deve orientar-se a estas 

condições ideais. 

 A verdade assume, assim, o caráter de resgatabilidade de pretensão de validade de 

atos de fala constatativo, em uma abstração transcendental- primeiro nível- ou do acordo 

racionalmente alcançado, em dado tempo e lugar, nas condições mais ideias possíveis. Nos 

atos normativos, avaliativos e, inclusive, expressivos, poder-se-á, também, falar de validade, 

enquanto aceitabilidade racional.  

Segundo Habermas: 
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Uma pretensão de validade pode ser manifestada por um falante diante de (no 

mínimo) um ouvinte. Geralmente, isso ocorre de maneira implícita. Ao exteriorizar 

uma sentença, o falante manifesta uma pretensão que poderia assumir, caso ele o 

fizesse explicitamente, a forma: ‘é verdadeiro que p’ ou ‘é correto que ‘h’, ou, ainda, 

‘tenho em mente o que digo, quando exteriorizo ‘s’ aqui e agora’, em que ‘p’ 

representaria um enunciado, ‘h’ a descrição de uma ação e ‘s’ uma sentença 

vivencial. Uma pretensão de validade equivale à afirmação de que as condições de 

validade de uma exteriorização tenham sido cumpridas. Não obstante o falante 

manifestar uma pretensão de validade implícita ou explicitamente, o ouvinte só tem 

a opção de aceitá-la, rejeitá-la ou adiá-la temporariamente. (HABERMAS, 2012, 

p.83) 

 

Para facilitar a compreensão do nível discursivo, no qual ocorre a resgatabilidade das 

pretensões de validade e a aferição da racionalidade das proposições, Habermas distinguirá 

duas espécies de comunicação: ação e discurso.  

 Ações serão vistas como formas de comunicação- e, assim, jogos de linguagem, nas 

quais transmitem-se informações e são as pretensões de validade presentes nos atos de fala 

tacitamente reconhecidas. Quando, todavia, ocorre a refutação da validade de determina 

pretensão presente em um ato de fala passamos para outra forma de comunicação. Neste caso, 

estaremos no discurso, no qual as pretensões de validade que se tornaram problemáticas se 

transformam no objeto da investigação e se voltam os participantes do empreendimento 

argumentativo à fundamentação da proposição. O resultado dos discursos consistirá no 

reconhecimento ou na refutação de pretensões de validade problematizadas. 

As formas de argumentação diferenciam-se de acordo com os tipos de pretensões de 

validade universais levantadas – o que é passível de reconhecimento conforme ao contexto de 

uma exteriorização linguística. Os atos de fala descritivos em sentido amplo servem à 

constatação de fatos, podendo ter sua pretensão de validade aceita ou refutada sob o aspecto 

da verdade de uma proposição- comprovação da existência de estados de coisas. Os atos 

normativos servem a justificação de ações, e sob o aspecto da correção de um modo de agir 

podem ser contestados com comprovação ou não da aceitabilidade de ações ou de normas 

para as ações. As proposições avaliativas (ou de juízos de valor) se voltam à valoração de 

algo, e podem ser criticadas sob o aspecto da adequação dos padrões valorativos (ou sob o 

aspecto do que é “bom”).  Neste caso, a fundamentação de enunciados avaliativos se referem 

a comprovação da condição de preferência dos valores.  As explicações podem ter sua 

pretensão de compreensibilidade resgatada.
109

 

A capacidade de se chegar a consensos racionais se diferencia conforme se trate de 

discursos teóricos, prático-morais, avaliativos e expressivos.  
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As pretensões de verdade e de correção são para Habermas passíveis de 

universalização. No tocante, aos padrões de valores o autor ressalta que valores culturais se 

situam nos limites do horizonte do mundo da vida de determinada cultura. 

Segundo Habermas: 

 

Há somente algumas pretensões de validade universais que, segundo seu sentido, 

podem ser resgatadas em discursos: a verdade das proposições, a correção das 

normas morais de ação e a compreensibilidade ou a boa formulação das expressões 

simbólicas. (HABERMAS, 2012, p.91) 

 

Ademais, Habermas ressalta: 

 

Mais importante, porém, é que o tipo das pretensões de validade com que os valores 

culturais vêm a público não transcende barreiras locais de maneira tão radical quanto 

o fazem as pretensões de verdade e de correção. Valores culturais não têm validade 

universal; como o nome já diz, eles estão situados nos limites do horizonte do 

mundo da vida de determinada cultura. Valores só podem se tornar plausíveis no 

contexto de uma forma de vida em particular. É por isso que a crítica de padrões 

valorativos pressupõe nos participantes da argumentação uma pré-compreensão 

comum; esta, no entanto, não está à disposição, mas constitui e limita a um só tempo 

o campo das pretensões de validade tematizadas. (HABERMAS, 2012, p.90) 

 

No que pese, esta diferenciação no que cabe a pretensão de adequação de padrões de 

valor, a possibilidade de resgatabilidade discursiva, porém, é sempre presente em todas as 

formas de argumentação e sua racionalidade estará no alcance argumentativo da experiência 

comunicativa comum partilhada no mundo da vida, o pano de fundo linguístico gerador das 

autoevidências- as quais estão sempre em tensão com sua pretensão de resgatabilidade 

discursiva- partilhadas intersubjetivamente. 

Habermas aperfeiçoará os ensinamentos de Gottlob Frege e Ch. S. Peirce e chegará à 

seguinte conclusão: todo participante de uma comunicação ao emitir uma proposição levanta 

uma pretensão, em relação ao outro participante, do caráter valido (verdadeiro, correto, 

verídico) do que fala. Ao explicarmos a validade de proposições assertórias utilizamos 

idealizações do medium da linguagem. Da mesma forma ao justificarmos proposições 

normativas invocamos razões também afetas a acordos linguísticos de entendimento. Este 

pressuposto do entendimento na comunicação implicará a responsabilidade do que age 

comunicativamente- procurando regular a sua coordenação de arbítrio pela via do 

entendimento- de apresentar argumentos defensáveis do que afirma no caso de objeções de 

possíveis oponentes. 

Conforme Habermas: 

 

Após a guinada analítica da linguagem, levada a cabo por Frege e Peirce, foi 

superada a clássica oposição entre ideia e realidade, típica da tradição platônica, 
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interpretada inicialmente de modo ontológico e, a seguir, segundo os parâmetros da 

filosofia da consciência. As ideias passam a ser concebidas como incorporadas na 

linguagem, de tal modo que a facticidade dos signos e expressões linguísticas que 

surgem no mundo liga-se internamente com a idealidade da universalidade do 

significado e da validade em termos de verdade. (...) Se entendermos ‘válido’ como 

um predicativo com três valores, a idealidade da validade em termos de verdade só 

se expressa nos pressupostos pretensiosos de nossa prática de justificação, portanto, 

no uso do nível da linguagem. Nisso se revela o nexo interno que existe entre a 

validade de uma proposição e a prova de sua validade para um auditório idealmente 

ampliado. (HEBERMAS, 2012, p. 55) 

 

A teoria de Habermas representa avanço ímpar à possibilidade de fundamentação de 

proposições normativas, dentre as quais encontram-se as decisões jurídico-política acerca de 

normas.  

A guinada linguística e pragmática universal mostram-nos a possibilidade 

argumentativa que cerca as fundamentações de correção de proposição normativa, dentre as 

quais encontram-se as normas jurídicas e as decisões judiciais.  

No direito, Habermas verificará um sistema cultural dotado de uma pretensão de 

correção especial, atrelada à necessidade de legitimação estatal e ao respeito ao direito 

vigente. Ademais, como sociólogo que é, não deixará de abordar o direito como sistema de 

ação. Tamanha a importância do fenômeno jurídico no tocante à integração social e a uma 

cooperação de arbítrios conforme o agir orientado ao entendimento que, em sua complexa e 

funcionalmente diferenciada, o direito receberá do autor uma teorização própria no contexto 

de sua teoria do discurso e aliada a uma teoria da democracia.  

Antes de passarmos a este ponto, analisaremos a teoria da argumentação de Toulmin. 

Uma teoria pragmática do discurso necessita de uma teoria acerca da estrutura lógica dos 

argumentos individuais proposto de forma discursiva por proponentes e oponentes 

cooperantes pela busca da verdade. Habermas e Alexy utilizaram a teoria de Toulmin.  

 

 

3.4 Da teoria da argumentação de Toulmin 

 

Após a virada linguística, com a percepção da esfera pragmática da comunicação 

humana, a argumentação discursiva torna-se a fonte da racionalidade de nossas proposições 

linguísticas.  

Segundo Habermas: “a estrutura de nosso saber é sempre proposicional”
110

 

                                            
110

 HABERMAS, Jürgen. Teoria do agir comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. São 

Paulo: Martins Fontes, 2012, p.31: “Sempre que suamos a expressão “racional”, supomos uma estrita relação 
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Deixando, por um instante, o todo coletivo do empreendimento pragmático-

comunicativo, voltamo-nos, agora, ao nível da comunicação individual de um participante, 

que expressa atos de fala adstritos a uma pretensão de validade e que justifica suas 

proposições com argumentos. Afinal, o empreendimento coletivo compõe-se de atividades 

comunicativas individuais. 

Em um processo de entendimento os partícipes tematizam uma pretensão de validade 

problemática, checando mediante razões, e tão somente mediante elas, se a pretensão 

defendida pelo proponente tem razão de subsistir ou não. Essas razões que subjazem a 

fundamentação de uma pretensão de validade são argumentos.  

Uma teoria pragmática da busca discursiva da verdade exige, assim, uma teoria da 

argumentação de estrutura de argumentos individuais. Habermas (e, posteriormente, Alexy), 

neste ponto, vale-se da teoria da argumentação de Toulmin. 

Toulmin parte do modo como o participante de uma interação, através da linguagem 

comum, argumenta e justifica suas proposições conclusivas. 

Toulmin dedica-se a estrutura geral dos argumentos, criando uma teoria da 

fundamentação das proposições e da expressão dos argumentos. O autor atribui-lhe a 

qualificação de logica dos argumentos, a qual seria mais abrangente do que a lógica clássica e 

serviria para qualquer estrutura argumentativa voltada a adesão de uma pretensão de validade 

proposicional. Se justificam ou se refutam asserções, através de uma estrutura, na qual se 

verifica as regras (W) justificadoras da passagem de uma fundamentação (G) para uma 

conclusão proposicional (C). 

Segundo ele, todas as argumentações possuem uma estrutura básica igual: uma 

exteriorização problemática para qual se manifesta uma pretensão de validade (conclusion). 

Um argumento compõe-se tanto da exteriorização problemática para qual se manifesta 

uma pretensão de validade (conclusion), o fundamento (ground) proposto pelo falante como 

razão para estabilizar essa pretensão, uma regra (warrant) – que pode ser uma regra 

conclusiva, um princípio, uma lei- asseguradora do fundamento e apoiada em evidências de 

diversos tipos (backing). 

  

                                                                                                                                        
entre racionalidade e saber. A estrutura de nosso saber é sempre proposicional: opiniões podem ser representadas 

explicitamente sob a forma de enunciados. Pretende assumir como pressuposto esse conceito de saber, sem 

maiores explicações, pois racionalidade tem menos a ver com a posse do conhecimento do que com a maneira 

pela qual os sujeitos capazes de falar e agir adquirem e empregam o saber”. 



97 
 

Expliquemos melhor a estrutura dos argumentos através do seguinte esquema: 

 

G                 C    

   
                          

 

 

                

W         

 
 

 

 

 

 

 

B 
 

 

 

Figura 1: Estruturas de argumentos de primeiro nível de fundamentação na Teoria da Argumentação de Toulmin 

Fonte: ALEXY, 2011, p. 91. 

 

 

 A conclusão (C) refere-se a proposição cuja pretensão de validade quer se justificar. O 

fundamento (G) as proposições empíricas que justificam (C). A regra (W) representa a regra 

de inferência que permite passar da proposição G para a proposição C, a qual pode ser 

questionada e exigir fundamentação por meio de uma nova proposição conclusiva (B). Uma 

razão G justifica uma proposição N e tem essa passagem justificada pela regra W. 

No silogismo lógico tradicional: a conclusão (C) “Sócrates é moral” deriva da razão 

(G) de ser Sócrates homem e da regra (W) de que “Todo homem é mortal”. Pode-se justificar 

cientificamente e empiricamente o fato do homem ser mortal (B). Nos discursos práticos a 

mesma estrutura argumentativa se faz presente. A regra (W) e sua fundamentação (B), no 

entanto, compõem-se de “conclusões valorativas”, as quais, obtendo discordância, podem ser 

fundamentadas por meio de novas razões (G´) e novas regras de inferência (W’), encontrando 

o seu limite no intersubjetivamente compartilhado como norma e valor no mundo da vida. 

Nas explicações científicas, o acordo intersubjetivo encontra-se nos argumentos acerca da 

fundamentação da experiência. Já nos discursos práticos, o intersubjetivamente compartilhado 

refere-se a normas e justificações de ações orientadas. Assim, uma proposição normativa N 

também poderá ser justificada por uma razão G e por uma regra de inferência (W) 

intersubjetivamente compartilhada.  A fonte da validade é, sempre, o acordo intersubjetivo em 

torno das razões e das regras de inferência, o qual leva ao acordo racionalmente obrigatório 

em face da conclusão (proposição cuja pretensão de validade é questionada).  

Nos discursos práticos, Toulmin verifica duas formas de argumentação. A primeira 

forma se dá quando uma ação é justificada porque assim ordena uma regra moral vigente na 

sociedade do falante.   

  

G) ”Ground”- fundamento  

C) “conclusion” 

W) “warrant” 

B) “backing” 
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Figura 2: Estrutura de argumentos de segundo nível de fundamentação na Teoria da Argumentação de Toulmin  

Fonte: ALEXY, 2011, p. 93. 

 

A segunda forma é aplicada quando na fundamentação de uma ação apontam-se razões 

que justificam a regra (W). A proposição conclusiva (C) “A agiu errado” fundamenta-se na 

proposição (G) “A mentiu” e justifica-se a partir da regra de inferência (W) “Mentir é errado”, 

a qual pode ser fundamentada apontando-se novas razões (B- novos fundamentos) como 

“mentir conduz ao descumprimento de expectativas comportamentais” ou “mentir conduz a 

falta de confiança entre as pessoas”, as quais conduzem a um novo nível de fundamentação, 

no caso de questionamento de sua pretensão de validade, podendo novamente ser 

fundamentadas por novos fatos (G), novas regras de inferência (W) e novas razões (B), 

sucessivamente. 

A primeira forma de argumentação que envolve fundamentação por apelo a alguma 

regra moral vigente na sociedade do participante, sendo deontológica.  

A segunda refere-se às consequências sociais do comportamento, sendo teleológica, e 

depende sempre de acordo axiológico- o qual pode ser encontrado através de um ou vários 

níveis de argumentação acerca do compartilhado no mundo da vida por uma forma de vida- 

no tocante as regras de inferência implícitas, acerca de conclusões valorativas, para validar a 

pretensão controversa. 

Alexy verifica a semelhança entre regras de inferência (por exemplo, a regra de 

inferência “mentir é errado”, que conduz o enunciado “A mentiu” à proposição “A agiu 

errado”) da justificação de proposições normativas pela segunda forma de argumentação de 

Toulmin com os princípios morais (como, por exemplo, digamos, aqui, o princípio apontado 

por Dworkin “ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza”). Os princípios morais 

funcionariam para Alexy como regras de inferência na argumentação moral. Trata-se de 

averiguação relevante para a aferição dos argumentos de princípios que tecem a argumentação 

Primeiro nível de fundamentação 

 

D                   C 

 

Segundo nível de fundamentação 

 

B (=D)    W  (= C´)  

 

 

 

 

 

W´ 
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jurídica em interpretação construtiva
111

.  

A argumentação racional volta-se, assim, a convencer um auditório universal, a 

comunidade ilimitada dos falantes, e de obter concordância geral em face de uma 

exteriorização, através do encontro do comum acordo racionalmente motivado. Em todas as 

esferas discursivas, esforçamo-nos por sustentar uma pretensão com boas razões.  

Toulmin verifica um esquema geral, no qual se fixam as marcas invariantes de 

argumentos.  

Toulmin, também, valendo-se da teoria dos jogos de linguagem de Wittgenstein, 

constrói campos de argumentação, nos quais seria possível aferir especificidades da 

argumentação nas diversas culturas especializadas, através da descoberta, nelas, de uma regra 

de inferência geral (W´) qualificadora de regência do jogo de linguagem específico. 

Vale ressaltar que Habermas adota a teoria de Toulmin no tocante à estrutura geral da 

argumentação, mas discorda do autor no que se refere a modo como ele estrutura os diversos 

campos de argumentação
112

. Para Habermas, são as pretensões de validade levantadas no 

                                            
111

 Segundo Alexy: “ Pode-se supor não só que todos os princípios morais podem ser concebidos como regras da 

argumentação moral, mas também que numerosas regras do discurso moral podem ser consideradas princípios 

morais. Isso pode ser de considerável importância, já que se pode pensar que regras que, enquanto princípios 

morais podem ser objeto de uma decisão, são perfeitamente fundamentáveis como regras do discurso racional 

sobre questões práticas”(ALEXT, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso raciona como 

teoria da fundamentação jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p 93) 
112

 Habermas não discorda que o sentido do respectivo empreendimento, no qual os participantes seguem com a 

argumentação, conduza a uma certa direção os respectivos argumentos. Esse sentido do empreendimento deve 

ser objeto de discussão entre os participantes e deve contribuir com a argumentação em um campo de saber 

especializado. Contudo, o que levará a especificidades dos argumentos utilizados em dado empreendimento será 

o tipo de pretensão de validade levantada, o que não desqualifica a existência de saberes culturais especializados, 

cuja pretensão de validade da proposição adstrita a esse saber adquire também a exigência de obedecer razões 

institucionalizadas. Nesse sentido: “Na verdade, as argumentações distinguem-se de acordo com o tipo das 

pretensões que o proponente tenciona defender. E as pretensões variam de acordo com os contextos de ação. (...) 

Assim, Toulmin faz distinção entre o esquema geral em que fixa as marcas invariantes de argumentos, de campo 

a campo, e as regras de argumentação especiais que dependem de um campo em particular e são constitutivas 

dos jogos de linguagem ou ordenações da vida nos campos da jurisdição, medicina, ciência, política, crítica de 

arte, administração de empresas, esportes, etc. Não podemos julgar a força dos argumentos, nem entender a 

categoria das pretensões de validade a cuja solução eles se destinam, se não entendermos o sentido do respectivo 

empreendimento que cabe apoiar por meio da argumentação. (...) Certamente há uma ambiguidade nessa 

tentativa de atribuir multiplicidade de tipos de argumentação e pretensões de validade a “empreendimentos 

racionais” diversos e a “campos de argumentação”, respectivamente institucionalizados. Não fica claro se essas 

totalidades de direito e medicina, ciência e administração, arte e engenharia podem ser delimitadas entre si 

apenas de maneira funcional, por via sociológica, por exemplo, ou também de maneira lógico-argumentativa. 

(...) Afinal, Toulmin concebe esses ‘empreendimentos racionais’ como manifestações institucionais de formas de 

argumentação que cabe caracterizar internamente, ou ele diferencia os campos de argumentação somente 

segundo critérios institucionais? Toulmin tende a esta segunda alternativa, sobre a qual incide um ônus da prova 

menor.(...) Campos argumentativos como medicina, administração de empresas, políticas, etc. referem-se em 

essência a exteriorizações aptas á validade; eles se distinguem, porém, em sua remisssao à práxis. (...)Essas e 

outras reflexões depõem contra a tentativa de transformar a manifestação institucional de campos de 

argumentação em fio condutor da lógica da argumentação. As diferenciações externas tratam antes de enfocar 

diferenciações internas entre formas diversas de argumentação, inacessíveis a uma consideração que se adapte a 

funções e fins próprios a empreendimentos racionais. Formas de argumentação diferenciam-se de acordo com 

pretensões de validade universais; e estas são reconhecíveis somente em meio ao contexto de uma 
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empreendimento que conduzirão a especificidades na argumentação.  

 A teoria de Toulmin fornece uma boa sistematização da estrutura de argumentos 

utilizada na prática argumentativa e de seus níveis de fundamentação. Habermas a utiliza, 

aprimorando-a, por meio da corporificação da racionalidade cognitiva e instrumental,  prático-

estética ou de sistemas culturais especializados, através da sua pragmática-universal e da sua 

sistematização de pretensões de validade, as quais são criticadas ou aceitas através de 

argumentos adstritos à sua condição de validade, em empreendimentos argumentativo-

discursivos.  

 

 

3.5 Direito, Razão comunicativa, Democracia e Legitimidade 

 

Busquemos, agora, perquirir a compreensão do autor acerca da inserção de suas ideias 

ao âmbito do direito. 

 Como já dito, Habermas é um teórico interdisciplinar, que busca soluções para os 

problemas científicos através de uma intermediação de conceitos teóricos de diversos campos 

do saber, interpretados e justificados com medium da linguagem ordinária.  

 Habermas se propõe a analisar o fenômeno jurídico e a oferecer uma teoria, de aspecto 

normativo, de viabilização do Direito Legítimo, apto a satisfazer o princípio da igual 

consideração e respeito, ressaltado por Dworkin, através, agora, da via discursiva e do 

aprimoramento da democracia, com proposta política paradigmática alternativa ao 

liberalismo.  

 

 

3.5.1 A razão prática e razão comunicativa  

 

Como já vimos, Habermas, em oposição ao ceticismo típico da pós-modernidade, 

revive o conceito de razão prática, transportando-a, seja do âmbito da filosofia do sujeito, seja 

do âmbito do historicismo, já severamente criticados, para o seio pragmático da comunicação 

                                                                                                                                        
exteriorização, o que equivale a dizer que sejam constituídas por contextos e campos de ação. (...)Assim que os 

sistemas culturais de ação como ciência, direito e arte se diferenciam e conquistam certa autonomia, as 

argumentações perpetuadas pelas instituições, estabelecidas profissionalmente e portanto conduzidas por 

especialistas passam a referir-se a pretensões de validade de nível mais elevado, que se apegam não a 

exteriorizações comunicativas individuais, mas a objetivações culturais, obras de arte, normas morais e jurídicas, 

ao saber objetivado ou a teorias”. (HABERMAS, Jürgen. Teoria do agir comunicativo: Racionalidade da ação e 

racionalização social. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 72- 87. 
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e do mundo compartilhado linguisticamente, através dos quais as “verdades do mundo”, antes 

delegadas ou a uma esfera transcendente passível de aferição por uma razão prática individual 

ou a um “espirito objetivo” de uma práxis social, passam a dimensão do acordado 

racionalmente, na experiência linguístico-comunicativa atrelada ao mundo da vida. 

A razão prática transposta para o meio linguístico-pragmático torna-se razão 

comunicativa. A decisão sobre a verdade, a correção e a veracidade ganham outros contornos 

racionais. 

Através do medium linguístico e do telos linguístico do entendimento, as formas de 

vida se estruturam, permitindo o encontro das justificativas de ação intersubjetivamente 

compartilhadas. Na esfera argumentativa das justificações de proposições encontram-se 

mandamentos morais compartilhados, constelações de valores preferidos ou da eficácia 

empírica de uma regra técnica, fatores os quais obrigam os indivíduos que agem 

comunicativamente aceitar consequências geradoras de um consenso. No âmbito prático, a 

decisão acerca do modo correto de agir em uma comunidade política torna-se passível de 

encontro racional no âmbito discursivo e democrático, bem como permite a geração de 

integração social. Segundo Habermas: “O que está embutido na base de validade da fala 

também se comunica às formas de vida reproduzidas pela via do agir comunicativo” 

A coordenação do agir humano integrada pelo consenso comunicativo racional, 

embora contrafática e ideal, deixa, segundo Habermas, vestígios em uma comunidade jurídica 

democrática.  Através de uma teoria do discurso, de uma teoria do direito, de uma teoria da 

democracia e das instituições sociais, atrela-se a razão prático-comunicativa à efetivação de 

um Estado e de um Direito legítimo. 

 

 

3.5.2 Razão comunicativa e Legitimidade 

 

 Um Estado legítimo concretiza-se através de uma estrutura política que viabilize a 

coordenação do agir humano de modo a se respeitar a autonomia e a dignidade dos indivíduos 

e a propiciar a liberdade de todos.  

 Essa ideal de inspiração iluminista ganhas concretização racional em Habermas. 

Através de sua teoria do agir comunicativo, atribui-se novos nuances ao princípio da igual 

consideração e respeito e ao princípio kantiano da liberdade e coordenação de arbítrios. 

A coordenação do agir humano de modo a se respeitar a autonomia do indivíduo e a 

propiciar a liberdade de todos seria possível, ainda que, em totalidade, apenas de modo 
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contrafactual, através da razão comunicativa. Por intermédio desta, seria possível encontrar as 

pré-compreensões compartilhadas e as fundamentações racionais do agir, em situações de 

compartilhamento mais abstratos de justificativas de ação.  

 Os acordos racionais intersubjetivos aferidos comunicativamente, por sua vez, apenas 

podem ocorrer na corrente comunicativa, aberta ao tempo e ao espaço, de processos de 

formação de opinião e vontade pragmaticamente submetidos a situação de idealidade da fala. 

   A teoria do direito de Habermas busca aferir o modo de concretização desta dupla face 

Estado legítimo/ Direito legítimo, de modo a apresentar uma compreensão de Estado 

Democrático de Direito- viabilizador do poder comunicativo e de sua transposição ao núcleo 

político- e de visualização do fenômeno jurídico neste contexto- tanto em ótica sociológica, 

como meio de integração social propiciador de solidariedade, em um âmbito social 

pressionado pela via do poder e do dinheiro no universo subsistemas sociais, tanto em ótica 

analítica, refutando o ceticismo das escolas realistas do direito e propondo uma visualização 

do direito como sistema de normas postas e concretizadas pelo Estado. 

 A sua visão, como dito, é holística e interdisciplinar, apresentando uma alternativa ao 

liberalismo dworkiano. 

 Em Dworkin vimos que o Estado e o Direito para serem legítimos devem zelar pela 

autonomia do indivíduo e a igual consideração e respeito de todos. Dworkin oferece uma 

interpretação deste ideal de legitimação através de sua teoria política liberal.  

 Em Habermas a concretização do ideal legitimador do Estado, de respeito ao indivíduo 

e à sua autonomia, e de um direito que realiza este ideal, será feito através de uma teoria do 

direito discursiva e de uma teoria da democracia que cumpre esses ideais sem, contudo, 

descuidar do caráter comunitário e solidário da convivência humana, com atenção à 

implicação que um agir individual gera no interesse alheio e de todos. 

 A legitimidade do Estado será, então, viabilizada através da razão comunicativa 

emergida através de uma determinada estrutura sócio-democrática e de um direito 

fundamentado através desta razão e aplicado por meio uma interpretação construtiva, do 

material positivo decorrente do discurso de fundamentação, atenta, igualmente, aos ideais 

comunicativos. 

No agir comunicativo, Habermas evoca o entendimento linguístico, operado através do 

reconhecimento de pretensões de validade normativa, como mecanismo de coordenação de 

ação e de construção e manutenção de ordens sociais.  

A linguagem torna-se a base da integração social. O verdadeiro e o correto assumem o 

caráter do aceitável racionalmente na argumentação em um sentido transcendental e de acordo 
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possível temporalmente e espacialmente delimitado
113

.  

Através de uma teoria da democracia, das instituições sociais, Habermas busca tornar 

possível, de modo contrafactual prima facie, o agir comunicativo. 

 

 

3.5.3. Razão comunicativa, integração social e a necessidade do direito  

 

A oferta de um ato de fala será apta à coordenação do agir em razão da resgatabilidade 

discursiva da pretensão levantada. No âmbito interno do ser humano que age 

comunicativamente operam-se idealizações e convicções de razões que encontrariam acordo 

de uma comunidade de interpretação ilimitada idealmente alargada. Estas idealizações e 

razões serão expostas à resgatabilidade discursiva, oportunidade na qual encontrar-se-ão 

dissensos, alguns mediados através de superação discursiva de acordos racionais, outros 

abertos ao tempo e às exterioridades de uma forma de vida. Os processos de formação de 

consenso, desta forma, encontram-se sempre ameaçados por uma tensão entre facticidade e 

validade
114

.  Nas complexas sociedades atuais, decompostas as convicções sacralizadas e 

transformadas estas em proposições tematizadas, a base da tradição linguisticamente 

compartilhada torna-se, se por um lado, um terreno frutífero para coordenação de ação, por 

outro, amplamente diluído e sujeito a dissensos. 

Habermas proporá que, para a coordenação de arbítrios no contexto de mundos da vida 

pluralizados e profanizados, a alternativa para gerenciar a tensão entre facticidade e validade 

presente no agir comunicativo será o medium do direito positivo.  
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 Conforme Habermas, “o conceito elementar ‘agir comunicativo’ explica como é possível surgir integração 

social através de energias aglutinadas de uma linguagem compartilhada intersubjetivamente. Esta impõe 

limitações pragmáticas aos sujeitos desejos de utilizar essas forças da linguagem, obrigando-os a sair do 

egocentrismo e a se colocar sob os critérios públicos da racionalidade do entendimento”( HABERMAS, Jürgen. 

Direito e Democracia. Entre facticidade e validade I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012, p.45) 
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 Segundo Habermas: “(...) O fato é que, ao explicarmos o significado de expressões linguísticas e a validade 

de proposições assertórias, tocamos em idealizações ligadas ao medium da linguagem: a idealidade da 

generalidade do conceito e do significado é acessível a uma análise pragmática da linguagem utilizada para o 

entendimento. Tais idealizações embutidas na linguagem podem assumir, além disso, um significado relevante 

para a teoria da ação, caso as forças de ligação ilocucionárias de atos de fala venham a ser utilizadas para a 

coordenação de planos de ação de diferentes atores. O conceito “agir comunicativo”, que leva em conta o 

entendimento linguístico como mecanismo de coordenação de ação, faz com que as suposições contrafactuais 

dos atores que orientam seu agir por pretensões de validade adquiram relevância imediata para a construção e a 

manutenção de ordens sociais: pois estas mantêm-se no modo de reconhecimento de pretensões de validade 

normativas. Isso significa que a tensão entre facticidade e validade embutida na linguagem e no uso da 

linguagem, retorna no modo de integração de indivíduos socializados- devendo ser trabalhada pelos 

participantes. Veremos mais adiante que essa tensão é estabilizada de modo peculiar na integração social 

realizada por intermédio do direito positivo.” (grifos nossos, In HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. 

Entre facticidade e validade I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012, p.35). 



104 
 

Conforme Habermas: 
 

(...) o agir comunicativo não está em condições de carregar seriamente o fardo da 

integração social, nem tão pouco de livrar-se dela. (...) A positivação completa do 

direito, antes apoiado no sagrado e entrelaçado com a eticidade convencional, vai 

apresentar-se como saída plausível do paradoxo. (...)E como um mecanismo, com 

auxílio do qual uma comunicação não circunscrita pode aliviar-se das realizações de 

integração social sem se desmentir. (...) Através dele inventa-se um sistema de 

regras que une e, ao mesmo tempo, diferencia ambas as estratégias, a da 

circunscrição e da liberação do risco de dissenso embutido no agir comunicativo, no 

sentido de uma divisão do trabalho. (HABERMAS, 2012, p.60) 

 

Assim, para que os complexos de integração se estabilizem, a sociedade tem de ser 

integrada, em última instância, pelo agir comunicativo. Mas este, por sua vez, necessita do 

direito para administrar a tensão que lhe intrínseca e para que se efetive a solidariedade que 

produz. Esse direito legítimo seria o resultado de um Estado Democrático de Direito, o qual 

cumpriria ideia ordenadora kantiana de coordenação dos arbítrios e, ao mesmo tempo, 

preservador da liberdade de todos, dignidade e autonomia de todos. 

Toda visão Kantiana de direito e moral baseia-se na liberdade, uma liberdade em 

sentido também kantiano.  O Direito é visto como condição de coexistência de liberdade 

externa dos indivíduos. O imperativo do direito predica: “Age exteriormente de tal modo que 

o uso livre de teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de cada qual, segundo uma lei 

universal”
115

. 

Trata a teoria de Habermas de um novo enfoque, pós guinada linguística e 

hermenêutica, à visão kantiana. Se uma proposição normativa está embutida de uma pretensão 

de correção resgatável comunicativamente, o Direito, enquanto conjunto de ordenação, 

também está interligado a uma pretensão de validade. Ele deve ser justo. E esta pretensão 

cumpre-se através de uma estrutura de legitimidade que permite que co-cidadãos negociem 

interpretações comuns de situações e harmonizem entre si os seus respectivos planos através 

de processos de entendimentos, em uma estrutura democrática que efetive, tanto quanto 

possível, e administre à tensão facticidade/validade e realize o ideal de autogoverno e de 

autonomia. Pois, no que pese o caráter ideal da autolegislação, é por meio dela e de sua 

realização democrático-discursiva, tanto quanto possível à administração da tensão 

facticidade/validade, que se legitima uma coordenação de arbítrios em uma sociedade 

complexa. 

 Assim, nas palavras de Habermas, invocando a idealização kantiana, mas transpondo-a 

à pragmática-universal: 
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  In KANT, Immanuel, Rechtslehre, Einleitung, §C, p.338, apud, TAVARES LEITE, Flamarion. O conceito 

de direito em Kant,  1994 Dissertação( Mestrado em Filosofia) Universidade Federal da Paraíba.   



105 
 

 

A integração social, ou seja, a “associação” do arbítrio de cada um com o arbítrio de 

todos os outros só é possível sob o ponto de vista moral e na base de regras 

normativamente válidas merecedoras do reconhecimento não coagido e 

racionalmente motivado de seus destinatários – segundo uma lei geral da liberdade. 

(...)A legitimidade de regras se mede pela resgatabilidade discursiva de sua 

pretensão de validade normativa; e o que conta em última instância, é o fato de elas 

terem surgido num processo legislativo racional- ou de fato de que elas poderiam ter 

sido justificadas sob pontos de vista pragmáticos, éticos e morais. (HABERMAS, 

2012, p.49-50) 

 

O projeto de Habermas (e continuamente o de Alexy) é efetivar uma teoria do direito 

que permita essa associação de arbítrios legítima através dos avanços da pragmática universal 

e da teoria do discurso. Dworkin tentou executar tal empreitada na esfera monológica de seu 

juiz filósofo político. No caso de Habermas, para realizar tal desiderato, o sociólogo 

normatiza uma teoria das instituições, que permitiria realizar a coordenação de arbítrio 

conforme uma lei geral de liberdade, mas na forma discursiva, e de modo a executar o ideal 

de autodeterminação através de uma estrutura social apta a emitir redes de comunicação, das 

quais seria possível aferir os acordos racionais compartilhados intersubjetivamente por uma 

forma de vida.  

 

 

3.6 Uma teoria do direito imersa em uma abordagem sociológica e filosófico-prática  

 

A teoria do direito de Jürgen Habermas assume uma dupla perspectiva de análise.  

Apenas desta forma evita-se uma ótica minimalista que pena por enfocar ora apenas aspectos 

sociológicos de uma realidade social factual cada vez mais complexa e rebelde a uma 

solidariedade integrativa, ora aspectos normativo-filosóficos de uma justiça política com ares 

transcendentais e dissociada da facticidade social. 

Habermas almeja construir uma teoria que visualize o sistema jurídico a partir de 

dentro, de modo a garantir um enfoque de perquirição de legitimidade e justiça em uma 

ordenação social normativa e juridicamente estatuída, mas que, por outro lado, não esqueça o 

seu caráter de componente da realidade social. Seu olhar holístico busca evitar tanto as 

críticas de uma visão niilista e positivista de uma teoria sistêmica social da autopoiese, como 

os questionamentos oriundos das insuficiências de teorias puramente normativas em um 

contexto crítico de pensamento pós-metafísico. 

O direito é assim visto em uma ótica como um subsistema social, no caso aberto, que 

permite a garantia da solidariedade social em uma sociedade composta por subsistemas 

funcionalmente diferenciados. Em outra perspectiva, trata-se de um sistema de normas afeto a 
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uma pretensão de justiça, o qual tem esta garantida através de uma teoria normativa da 

democracia e do discurso, apta a satisfazer o primado orientador da autonomia privada e 

pública do indivíduo, base de legitimidade de uma comunidade política.  

O conjunto teórico de Habermas de visualização e normatização do fenômeno jurídico 

– o qual une uma teoria do discurso, uma teoria da democracia e da sociedade e uma teoria do 

direito- seria apto a produzir um sistema jurídico legítimo. Este, por sua vez, levaria a uma 

integração social racional de uma forma de vida orientada pelo agir comunicativo, na qual, no 

substrato da realidade social, os sistemas funcionalmente diferenciados de uma sociedade 

complexa seriam transpassados por uma solidariedade social oriunda do entendimento através 

do direito.  

As duas óticas se interligam. Contudo, neste trabalho, por estarmos interessados na 

problemática da justiça, da correção de normas jurídicas, e, portanto, no segundo aspecto da 

visualização habermasiana, apenas introduziremos as considerações da visão do autor acerca 

de uma teoria social dos sistemas nos pontos em que isso se faz necessário para uma 

compreensão das ideias de Habermas e dos efeitos integradores que sua teoria quer atingir.  

 

 

3.7 A teoria do direito de Habermas e a Teoria sociológica dos sistemas: o aspecto 

teórico sociológico  

 

Consagrada pela ciência social, a teoria dos sistemas coloca em evidência as 

fragilidades teóricas de teorias da justiça idealistas frente a uma realidade social cada vez 

mais complexa. Nesta ótica, a sociedade é vista como composta por subsistemas, cada qual 

regido por código próprio de direcionamento da parte da realidade a que se impõe.  

 Se essa visão crítica teve, por um lado, o condão de abertura de percepção a problemas 

inerentes a aplicação de teorias normativas idealistas frente uma realidade social composta, 

dentre outros subsistemas, por um sistema econômico orientado pelo imperativo do dinheiro e 

por um sistema político burocratizado pelas demandas de poder, por outro, resultou em uma 

ótica niilista e apocalíptica.  

 Habermas almeja construir uma teoria do direito apta a normatizar essa realidade 

social com a observância de demandas de solidariedade sócio-humanísticas.  

 Busca, assim, a transferência do conteúdo ideal de validade do direito para uma 

dominação e orientação frente a um sistema econômico e a um sistema administrativo, cegos 

a uma consciência humanística e comunitária.  
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Se vivemos em uma realidade social, per se, irracional e não solidária, tendente a 

orientação por outros códigos, nós, seres racionais, devemos insistir em uma racionalização, 

humanística, de uma sociedade tendente a reger-se pelos imperativos do dinheiro e do poder. 

E se vivemos em uma comunidade pluralista, sem um ethos dominante, deve-se buscar no que 

nos é comum -nossa linguagem- o potencial de racionalidade que almejamos. Daí a 

importância de uma teoria do direito e da sociedade interligadas a uma teoria do discurso.  

Segundo Habermas: “é necessário que o direito continue insistindo que os sistemas 

dirigidos pelo dinheiro e pelo poder administrativo não fujam inteiramente a uma integração 

social mediada por uma consciência que leva em conta a sociedade como um todo”
116

. 

As dificuldades de um discurso filosófico sobre a justiça, desenvolvido em um nível 

puramente normativo, são atenuadas através de uma proposta, que embora contrafactual e 

ideal, não olvida a realidade das sociedades contemporâneas e estimula a realização dos 

princípios emancipatórios de justiça não no plano teórico, mas deixa-a para a via pragmática 

de uma comunidade democrática concreta integrada pelo entendimento e por um direito 

aberto a este. 

Pensando a experiência social através da linguagem, vemos uma rede de comunicação 

que carrega consensos, os quais possibilitam o entendimento.  Há uma comunicação geral que 

circula a sociedade. Esse substrato comunicacional é o mundo da vida. Quer Habermas, em 

sua teoria, possibilitar o engate comunicacional entre sistemas e mundo da vida, para que o 

potencial de racionalidade prática do intersubjetivamente compartilhado possa emergir e 

contrapor-se a uma sociedade integrada pelos imperativos do poder e do dinheiro alheios a 

uma solidariedade humana e social. 

Os subsistemas sociais deixam de ser vistos em uma ótica narcisista e passam a abrir-

se ao meio ambiente social através da linguagem. O direito, encarado em uma proposta 

teórico-normativa de viabilização de abertura jurídica ao agir comunicativo, teria papel fulcral 

na transferência da comunicação de entendimento humano-comunitário para subsistemas, 

digamos, egoístas. 

Trabalhamos o aspecto sociológico da teoria de Habermas.  Passemos ao âmbito 

filosófico- de justiça política- de sua teoria. 
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 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. Entre facticidade e validade I. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2012, p.65. 
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3.8 Uma teoria do direito afeta a uma teoria do discurso: alternativa à satisfação da 

pretensão de legitimidade em uma sociedade pluralista 

 

Em Dworkin vimos que uma teoria do direito deve colocar o empreendimento jurídico 

em sua melhor luz. Em um telos hermenêutico compartilhado intersubjetivamente, o qual foi 

ressaltado na teoria dworkiana exposta anteriormente, o direito relaciona-se com a utilização 

justificada da coerção estatal, de modo legítimo, preservando a dignidade humana e a sua 

autonomia. O direito encontra seu sentido na legitimidade. Deve ele, assim, voltar-se a uma 

estruturação política legítima. 

 Habermas quer construir uma teoria do direito integral, que não perca de vista o fato 

de uma organização política legítima estar inserida em uma realidade social formada por uma 

forma de vida plural e dependente desta, além de inserida em um ambiente social formado por 

subsistemas, dentre os quais encontram-se dois que demandam ordenação por serem cegos a 

imperativos de solidariedade social. O direito, pode ser visto por uma ótica de um observador 

cientista social. O sistema jurídico como subsistema social. Mas o sistema jurídico deve 

também ser visto e teorizado no enfoque de viabilização de legitimidade política e de 

integração social solidária. 

 Através do agir comunicativo poder-se-ia garantir o ideal de validade do direito de 

uma organização de uma comunidade jurídica de sujeitos do direito livres e iguais que 

merecem igual consideração e respeito pelo Estado e pelos demais parceiros jurídicos. Se 

concretizaria o princípio, enfatizado por Dworkin, como paradigma compartilhado de 

legitimidade, sem, contudo, cairmos no enfoque individualista do liberalismo, o qual não 

permite a solidariedade social transpassada ao sistema econômico e político, como a teoria de 

Haberma, e nem é compartilhado por todos como a teoria de moralidade política mais 

racional para a regência de uma ordem político-social. 

 O ideal racionalista de construção de uma sociedade que possibilita a cooperação justa 

entre parceiros do direito, iguais e livres através de um sistema jurídico que garanta a 

integridade de princípios passa a ser transposta para uma estrutura comunicativa dialógica e 

democrática, atenta ao pluralismo de um ethos social, no qual apenas os próprios autores 

podem separar as bases comunicativas comuns, no mundo da vida, das discordâncias e chegar 

ao entendimento, com a avaliação imparcial de questões da justiça política detentoras de 

conteúdo moral, do compartilhamento ético e de questões pragmáticas. 

Ocorre que, em padrões pós-metafísicos de “verdade”, esta emergiria do 

compartilhamento intersubjetivo de pretensões de validade de atos de fala, sempre abertos a 
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novas críticas. A via possível de teorização normativa de justificação de valores passa a ser a 

procedimental do entendimento. 

Para Habermas, é através do agir comunicativo e de uma teoria do direito que a 

viabilize que uma fundamentação filosófica dos princípios da justiça pode coadunar-se ao 

ideal de autoentendimento político e a uma comunidade jurídica concreta.  

 Um direito, visto como sistema de normas, as quais, embora postas pelo Estado, 

reflitam a autodeterminação do indivíduo, é o mecanismo de assegurar legitimidade a uma 

ordenação política na opinião de Habermas. O agir comunicativo poderia ser canalizado pelo 

direito através de uma estrutura de organização político-social, de modo que as normas 

emanadas e aplicadas pelo Estado estejam de acordo com o entendimento racionalmente 

compartilhado por uma sociedade pluralista. 

 

 

3.9 O sistema de direitos humanos e a expressão da autonomia privada e pública de 

parceiros do direito livres e iguais 

 

 

3.9.1 O princípio kantiano do direito e o neokantismo de Jürgen Habermas 

 

Habermas e Dworkin partem de uma interpretação neokantiana da legitimidade. Em 

Dworkin, uma ordem legítima é a apta a garantir o primado da igual consideração e respeito 

pelo indivíduo. Habermas partirá de um enfoque semelhante, substituindo, porém, a 

interpretação liberal antes dada, por um enfoque discursivo, comunicativo e democrático. 

Toda visão Kantiana de direito e moral baseia-se na liberdade, uma liberdade em 

sentido também kantiano.   

O ser humano seria um ser livre, por ter a possibilidade de dirigir o seu arbítrio através 

de sua vontade, tendo, assim, autonomia. Nessa condução de arbítrio, para nossas ações serem 

racionais haveria a necessidade orientação do agir por um princípio da universalização, que 

permitiria a convivência dos arbítrios. O princípio racional que fundamentaria nossas ações 

morais seria o imperativo categórico, o qual prega: “procede apenas segundo aquela máxima, 

em virtude da qual podes querer ao mesmo tempo que ela se torne uma lei universal”. Quando 

este imperativo é incorporado à condição interna da liberdade do indivíduo, que raciocina e 

age conforme este mandamento, estaríamos no campo da moral.  

O Direito é visto como condição de coexistência de liberdade externa dos indivíduos. 
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O imperativo do direito predica: “Age exteriormente de tal modo que o uso livre de teu 

arbítrio possa coexistir com a liberdade de cada qual, segundo uma lei universal”
117

. O direito, 

nesta visão, teria o condão de coordenar os arbítrios dos indivíduos, permitindo que a 

liberdade subjetiva de um, conviva com a liberdade de todos. Limitar-se-ia a liberdade, para 

garantir liberdade. Essas liberdades de ação iguais formariam círculos limitativos no interior 

dos quais o indivíduo emprega livremente a sua vontade. A liberdade permitiria a ação de 

tudo o que não prejudicasse os outros.  

Ocorre que o problema do que prejudica ou não os outros está sujeito em sociedades 

plurais a divergências valorativas. Ademais, em uma ordenação jurídica, aspectos 

comunitários, do que é bom “para nós” enquanto grupo social, emergem como razões de 

mandamentos.   

No pensamento pós-metafísico, a crença no imperativo categórico desvincula-se dos 

primados da filosofia da consciência e adere-se ao campo pragmático da filosofia da 

linguagem. Habermas o vê como paradigma compartilhado intersubjetivamente de uma 

consciência comum acerca da condução de nossas ações morais. A aferição da máxima capaz 

de adquirir universalidade é realizada no âmbito discursivo segundo pressupostos pragmáticos 

e não mais como ideias inerentes a uma esfera transcendental alcançada pela razão prática. O 

imperativo do direito também sofre uma re-interpretação segundo pragmática universal. 

Para Habermas, nem a interpretação tradicional do autogoverno, nem a interpretação 

liberal conseguem integrar uma sociedade de forma legítima, de modo a respeitar a autonomia 

individual e política do ser humano. Se a primeira peca por ser apenas um embuste semântico 

voltado ao domínio social de uma classe detentora de poder sobre uma minoria representada 

politicamente, a segundo não leva em conta os aspectos comunitários de uma convivência, a 

tensão entra facticidade e validade a que está sujeito o entendimento humano linguístico e a 

neutralidade ético-moral de um sistema econômico e político que se orientam por códigos 

próprios
118

.   
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 KANT, Immanuel, Rechtslehre, Einleitung, §C, p.338, in: TAVARES LEITE, Flamarion. O conceito de 

direito em Kant, 1994. Dissertação(Mestrado em Filosofia) Universidade Federal da Paraíba.   
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 Nesse sentido, Habermas “Kant apoia-se neste artigo, ao formular o seu princípio geral do direito, segundo o 

qual toda ação é equitativa quando sua máxima permite a convivência entre a liberdade de arbítrio de cada um e 

a liberdade de todos, conforme uma lei geral. O primeiro princípio da justiça de Rawls, ainda segue a máxima: 

“Todos devem ter o mesmo direito ao sistema mais abrangente possível de iguais liberdades fundamentais”. O 

conceito de lei explicita a ideia de igual tratamento, já contida no conceito de direito: na forma de leis gerais e 

abstratas, todos os sujeitos têm os mesmos direitos. Tais determinações conceituais esclarecem por que o direito 

moderno se adequa especialmente à integração social de sociedades econômicas que, em domínios de ação 

neutralizados do ponto de vista ético, dependem das decisões descentralizadas de sujeitos singulares orientados 

por sucesso próprio. Porém, o direito não pode satisfazer apenas às exigências funcionais de uma sociedade 

complexa, devendo levar em conta também as condições precárias de uma integração social que se realiza, em 



111 
 

A resposta de Habermas, ao contrário de seguir a ótica iluminista tradicional do 

autogoverno e da universalização concretizados através de uma representação parlamentar em 

uma democracia indireta e de uma compreensão semântica de uma lei geral e abstrata 

emanada por esta faceta do poder estatal, terá em Habermas uma teorização através do agir 

comunicativo e de uma teoria do direito e da democracia aberta a ele
119

. Da mesma forma, ao 

contrário de visualizar a integração social como decisões descentralizadas de sujeitos 

orientados pelo sucesso próprio, a universalidade da lei geral do imperativo do direito será 

interpretada como entendimento entre parceiros, com valores morais, éticos, considerações 

pragmáticas, interesses, os quais através do compartilhamento linguístico do mundo da vida 

visualizam as máximas que devem orientar o seu agir em comunidade no exercício de sua 

autonomia política discursiva, a qual deve perpassar ao nível institucional. O imperativo do 

direito, interpretado desta forma, geraria um sistema de coordenação de arbítrio, o qual 

resultaria em um sistema de direitos subjetivos. Vejamos como Habermas visualiza o modo 

de concretização deste sistema de direitos configurado através de uma idealização da 

autodeterminação política, realizada através do agir comunicativo e de uma teoria da 

democracia e da sociedade. 

 

 

                                                                                                                                        
última instância, através das realizações de entendimento de sujeitos que agem comunicativamente, isto é, 

através da aceitabilidade de pretensões de validade”. Sobre a insuficiência do liberalismo para compreender o 

princípio do direito “Após o término da II Guerra, a mudança da ordem do direito privado, introduzida durante o 

regime do Nacional-socialismo desencadeara reações morais contra o ‘destronamento’ e o solapamento moral do 

direito subjetivo. Todavia, a restauração do nexo entre autonomia privada e moral, introduzida à luz do direito 

natural, não conseguiu convencer por muito tempo. O liberalismo ortodoxo apenas renovou essa compreensão 

individualisticamente reduzida de direitos subjetivos, a qual simplesmente provoca uma interpretação 

funcionalista da ordem dos direitos privados que passa a ser a moldura para o intercâmbio econômico 

capitalista.” (HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. Entre facticidade e validade I. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2012, p.114- 119). Habermas quer posicionar-se contra a reinterpretação funcionalista dessa 

concepção corrigindo o princípio individualista com o auxílio de uma teoria do direito, da democracia e 

sociedade, de modo a garantir a autonomia individual sem omitir a autoafirmação e responsabilidade própria da 

pessoa em face aos demais indivíduos e em face da comunidade e reintroduzindo o sentido intersubjetivo dos 

direitos subjetivos, ligado ao reconhecimento recíproco de sujeitos do direito que cooperam,  o qual foi 

desfigurado por um modo de ler individualista. 
119

 Segundo Habermas: “Com o auxílio dos direitos que garantem ao cidadão o exercício de sua autonomia 

política deve ser possível explicar o paradoxo do surgimento da legitimidade através da legalidade. Por que se 

trata de um paradoxo? Porque esses direitos dos cidadãos têm, de um lado, a mesma estrutura de todos os 

direitos, os quais abrem ao indivíduo esferas de liberdade de arbítrio. Mesmo sem levar em conta as diferenças 

nas modalidades de uso desses direitos, os direitos políticos também devem poder ser interpretados como 

liberdades de ação subjetiva, as quais simplesmente fazem do comportamento legal um dever, portanto liberam 

os motivos para um comportamento conforme a regra. De outro lado, o processo legislativo democrático precisa 

confrontar seus participantes com as expectativas normativas das orientações do bem da comunidade, porque ele 

próprio tem que extrair sua força legitimadora do processo de um entendimento dos cidadãos sobre regras de sua 

convivência. Para preencher a sua função de estabilização das expectativas nas sociedades modernas, o direito 

precisa conservar um nexo interno com a força socialmente integradora do agir comunicativo”. (HABERMAS, 

Jürgen. Direito e Democracia. Entre facticidade e validade I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012, p.115). 
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3.9.2 Da associação entre o princípio do discurso e o princípio da democracia à concretização 

de um sistema de direitos  

 

As considerações desenvolvidas no item anterior acerca do princípio kantiano do 

direito tiveram a finalidade propedêutica de possibilitar a compreensão da abstração 

habermasiana de concretização de uma ordem jurídico-política legítima. Esta configura-se 

idealmente como a comunidade apta a garantir a autodeterminação e a dignidade do ser 

humano. Essa autonomia atrela-se, em um âmbito interno de moralidade individual, a 

possibilidade do ser humano gerir seu arbítrio conforme uma lei universal. Em um âmbito 

externo, e aqui entramos em um aspecto comunitário e de divergência valorativa, ter-se-á a 

necessidade de uma coordenação de arbítrios conforme normas externas e dotadas de coerção 

que, ao mesmo tempo reflitam a autodeterminação do ser humano e, o que parece prima facie 

paradoxal, integre os distintos interesses e valores de uma sociedade plural. Esse sistema de 

direitos constituiriam os direitos que os cidadãos teriam de atribuir uns aos outros de modo a 

coordenar os seus arbítrios de forma legítima e viverem em uma comunidade jurídica de 

parceiros do direito livres e iguais. 

Habermas cria uma teoria com a pretensão de alcançar esse objetivo de construção de 

uma coordenação de arbítrios, formadora de um sistema de direitos. Esse sistema de direitos 

refletiriam a autodeterminação do indivíduo, na medida em que, oriundos do agir 

comunicativo, este perpassasse ao âmbito político democrático e garantisse a autonomia 

política e a idealidade do autogoverno. Da sua previsão em uma Constituição à sua 

concretização pelas esferas de poder do Estado- legislação, executivo e judiciário- o sistema 

de direitos atrelado está ao princípio do discurso. 

Como Habermas almeja concretizar esse sistema de direitos, coordenador de arbítrios 

e garantidor da dignidade humana e da autodeterminação, através do agir comunicativo? 

Através de uma teorização habermasiana do imperativo do direito e de outra 

teorização da realização prática desse imperativo através de uma teoria da democracia e da 

sociedade e de uma teoria do direito. Tratemos, neste momento do primeiro aspecto de 

teorização. 

Se a artimanha da lei geral votada por representantes em uma forma de governo de 

uma democracia indireta não é suficiente, o individualismo da teoria política liberal também 

contradiz paradigmas de solidariedade intersubjetivamente compartilhados em uma realidade 

social carente de integração humanística.  

Se divergirmos sobre o que prejudica ou não os outros e sobre as interpretações dessas 
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coordenações de liberdade, o que devemos fazer? De acordo com as descobertas da teoria da 

comunicação, deve-se buscar essa coordenação intersubjetiva geradora de um sistema de 

direitos através do entendimento, explorando e re-interpretando as certezas do mundo da vida. 

No princípio do discurso, desenvolvido em sua teoria do agir comunicativo e em sua 

ética discursiva, Habermas conceitua um modo de obter correção na fundamentação de 

normas de ação em uma sociedade plural. Como ethos compartilhado dissolveu-se e passou a 

ser objeto de reflexão na sociedade pós-moderna, as razões que orientam os imperativos 

comportamentais, para alcançar racionalidade, devem obter assentimento de todos. Trata-se 

de um princípio ordenador da comunicação orientada ao entendimento e ao encontro do 

compartilhamento comunicacional no mundo da vida.  

Segundo o princípio do discurso: “São válidas as normas de ação às quais todos os 

possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de 

discursos racionais”
120

. 

Todo aquele cujos interesses serão afetados pelas prováveis consequências provocadas 

pela regulamentação de uma prática geral através de normas devem poder dar os seus 

argumentos, com a apresentação de temas, contribuições, de tipo de justificação, e manifestar 

o seu assentimento, ou não, a pretensões de correção sob condições da comunicação 

orientadas segundo pressupostos pragmáticos-universais ideias de fala.  

Para a obtenção de um sistema de direitos, que traduza as exigências performativas de 

uma comunidade legítima, na qual os membros se visualizem como iguais e livre e atribuam-

se reciprocamente liberdades de ação universalizáveis, ter-se-a que especificar o princípio do 

discurso em uma interpretação que o integre ao imperativo kantiano do direito. 

É esse a intenção de Habermas. Mediar o princípio do discurso e o princípio geral do 

direito- que advém do imperativo do direito de Kant- para que este adquira ares de realização 

no agir comunicativo.   

Habermas articula o princípio da democracia. 

O princípio da democracia orienta a comunidade a se auto-organizar conforme leis que 

podem pretender validade legítima universal, por serem capazes de encontrar assentimento de 

todos os parceiros do direito, num processo jurídico de normatização discursiva.  

Esse entendimento da universalização, através de argumentos pragmáticos, éticos, 

morais, em âmbito comunitário permitirá a aferição dos acordos racionais intersubjetivos que 

concretizariam um sistema de direitos que os cidadãos se atribuiriam mutuamente.   
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Através da orientação do princípio da democracia, todas as questões práticas se 

orientam para o entendimento comunitário, através de todas as fundamentações e 

argumentações, de modo a se formar politicamente a opinião e vontade daquela comunidade, 

através dos entendimentos compartilhados racionalmente, e chegar a uma coordenação de 

liberdades que reflita a autodeterminação política dos cidadãos. 

No aspecto moral, o princípio do discurso como um indivíduo, detentor de um estado 

cognitivo próprio, deve idealmente regular sua convivência com os outros. 

Em um sentido juridico-político esse princípio do discurso é posto na via externa da 

coordenação de arbítrios de membros de uma comunidade, expandindo-se a um aspecto 

democrático de uma organização que se autoregulamenta
121

.  

Através do sistema de direito concretizado democraticamente e segundo o agir 

comunicativo tanto a liberdade de cada membro da sociedade, enquanto ser humano digno de 

respeito e consideração, como também a sua igualdade com todos os outros assumem uma 

figura positiva. Isso ocorreria quando as leis emanadas pelo parlamento e executadas por uma 

administração pública e aplicadas por um judiciário estivessem abertas a essa comunicação. Já 

esta comunicação dar-se-ia de forma a expressar o autoentendimento racional de seres 

humanos que compartilham um mundo da vida. 

Para Habermas, o sistema de coordenação de arbítrios, que assegura a autonomia 

moral do indivíduo e a liberdade de todos através da universalização do comportamento, 

apenas pode atingir uma concreção se estiver associado a autonomia política do cidadão 

exercida institucional e comunicativamente. Afinal, se divergimos sobre o modo adequado de 

interpretar a universalização, devemos buscar o entendimento através das razões 

intersubjetivamente compartilhadas e das novas interpretações acerca das certezas do mundo 

da vida a que damos o nosso consentimento racional. 

 O princípio da moral, garantidor da autonomia individual, e o princípio da 

democracia, garantidor da autonomia política, ganham mediação através do direito emitido e 

aplicado em abertura ao agir comunicativo, sem contudo o deslace da tensão entre facticidade 

e validade.   

Através da decisão institucional e de sua abertura ao entendimento acerca das razões 

intersubjetivamente compartilhadas, os ideias de justiça e os ideias de vida pós-tradicionais 

compartilhados como essenciais para a cultura e  condução de vida em determinada forma de 
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 Em Kant, “o direito é a limitação da liberdade de cada um à condição de sua concordância com a liberdade de 

todos, na medida em que esta é possível segundo uma lei geral”. Habermas almeja construir uma teoria que 

permita que essa concordância das liberdades seja fruto da autodeterminação política do indivíduo, que a exerce 

a partir do agir comunicativo. 
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vida (ou pela humanidade, se estivermos tratando do compartilhado, em termos de princípios 

de justiça abstratos,  racionalmente por uma humanidade global racional, e, assim, de direitos 

humanos universais), o sistema de direitos ganha corpo em uma organização jurídica 

específica, seja no âmbito constitucional, seja no âmbito da concretização desta pelas esferas 

do poder estatal. Através do princípio do discurso, a pretensão segundo a qual uma máxima é 

universalizável, e portanto do interesse de todos, assume o sentido de aceitabilidade racional 

de pretensões de validade de atos de fala normativos de modo a se aferir se todos os possíveis 

envolvidos poderiam dar a ela o seu assentimento, apoiados em boas razões. Discordâncias 

continuarão existindo acerca do que é bom ou não para uma vida comunitária e acerca do que 

prejudica ou não os outros, porém discordâncias irracionais que atentam ao 

intersubjetivamente compartilhado no mundo da vida serão descobertas. 

Como obter essa formação discursiva da opinião e da vontade para alcance da gerência 

autônoma do comportamento de modo a preservar a autodeterminação privada e pública do 

indivíduo? Através de um modo do exercício da autonomia política - realizado através de uma 

teoria institucional a ser trabalhada em item posterior-que concretize um sistema de direitos 

apto a coordenar os arbítrios pelo entendimento acerca da universalização do comportamento 

em âmbito individual e comunitário.  

Habermas extrai do princípio do discurso atrelado ao princípio da democracia um 

código orientador do sistema de direitos a ser concretizado em dada comunidade para que esta 

possa garantir a autonomia individual e política através do agir comunicativo. Assim uma 

comunidade que se auto-regulamenta e considera e respeita os seus membros como sujeitos 

iguais e livres deve orientar os arbítrios de cada membro de modo que cada qual atribua 

comunicativamente a seus parceiros. Segundo Habermas constituem o núcleo de um sistema 

de direitos justificado pela Teoria do Discurso: 

 

1. Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do 

direito à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação; 

2. Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do 

status de um membro numa associação voluntária de parceiros do direito; 

3. Direitos fundamentais que resultam imediatamente da possibilidade de postulação 

judicial de direitos e da configuração politicamente autônoma da proteção jurídica 

individual; 

4.Direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em processos de 

formação da opinião e da vontade, nos quais os civis exercitam sua autonomia 

política e através dos quais eles criam direito legítimo; 

5.Direitos fundamentais a condições de vida garantidas social, técnica e 

ecologicamente, na medida em que isso for necessário para um aproveitamento, em 

igualdade de chances, dos direitos elencados de (1) até (4). (HABERMAS, 2012, p. 

159-160) 
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Para que o imperativo do direito seja efetivado democraticamente de modo que surja e 

se concretize um sistema de direitos que reflita a autodeterminação individual e política do 

cidadão se faz necessário uma estrutura institucional que permita o transpasse do agir 

comunicativo da esfera social para o âmbito institucional-político.  

 

 

3.10 Da teorização de uma estrutura social e política apta à integração social oriunda do 

agir comunicativo 

 

Como captar o compartilhado intersubjetivamente no mundo da vida- na rede 

comunicacional que nos une como seres que compartilham uma linguagem comum- e 

transmitir o potencial de racionalidade da linguagem para instituições estatais, de modo a que 

estas emitiam decisões jurídicas, que coordenem os arbítrios e a vida em sociedade de modo 

racional, solidário e atento a autonomia individual e política do ser humano, sem contudo 

abafar a tensão entre facticidade e validade existente no compartilhamento linguístico? 

 Para responder a esta pergunta, Habermas cria uma teoria das instituições sociais 

atrelada a uma teoria da democracia. É esse o tema que trataremos no presente item. 

As teorias da democracia, apartadas do poder comunicativo, resultaram em uma 

redução do processo democrático à escolha plebiscitária entre dirigentes, representantes de 

uma elite, e de alguns mecanismos de expressão direta da vontade política sobre conteúdos 

singulares.  

 Os processos e pressupostos comunicacionais necessários para a formação discursiva 

da opinião e da vontade, os quais possibilitam a criação legítima do direito, para serem 

concretizados idealmente no âmbito político-democrático demandaram um modelo 

sociológico que possibilite o fluxo do poder prescrito pelo Estado de direito. 

 O Estado democrático de direito demanda, além de uma estrutura deliberativa 

representativa e mecanismos pontuais de manifestação de vontade, arranjos institucionais que 

permitam trazer à tona argumentos normativos e pretensões de correção de normas 

intersubjetivamente compartilhados em uma comunidade.  

 Essa comunicação de compartilhamento do mundo da vida não nasce no núcleo das 

instituições estatais. Uma associação jurídico-política legítima que coordene do agir humano 

pelo entendimento e, portanto, pelo fluxo do poder de um Estado de direito democrático, terá 

o seu poder comunicativo regulatório iniciado em um âmbito social. 

A teorização acerca do encontro de decisão jurídica “correta”, “justa”, “racional”, ao 
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contrário de partir de uma reforma meramente administrativo-interna, terá em Habermas uma 

preocupação com a periferia social, com a comunicação advinda de fora, de modo que esta 

flua para o interior do sistema político e para o sistema jurídico. 

Desta forma, o sistema político, no que pese a pressão de imperativos sistêmicos do 

dinheiro e do poder, tem de articular-se a necessidades públicas relevantes, aos conflitos 

latentes, aos problemas recalcados, aos interesses que não se deixam organizar, levando em 

conta as reflexões do agir orientado pelo entendimento como freios normativos, contidos no 

fluxo do poder regulado pelo Estado de direito, às decisões institucionais. 

 A coordenação dos arbítrios, de modo a universalizar os interesses de todos os 

atingidos, conforme um sistema de direitos afeto a racionalidade advinda do agir 

comunicativo, é o meio, em Habermas, como já visto em item anterior, de se assegurar 

legitimidade ao poder político, já que este deve ser exercido de modo a respeitar a autonomia 

individual e política de todos os componentes de uma comunidade política- e de todos os 

seres humanos, em abordagem de um sistema de direitos transnacional. Esta coordenação 

dependente está do agir comunicativo, orientado pelo entendimento.  

Por meio de uma sociedade civil apta a captar os problemas sociais e de uma esfera 

pública política autônoma que racionalize a discussão desses problemas, poder-se-á aflorar a 

racionalidade comunicativa de parceiros autônomos de uma comunidade jurídica. Tal modelo 

sociológico de fluxo de poder comunicativo calca-se na criação de conceitos que corporificam 

as abstrações teóricas e captem fenômenos sociais aptos a viabilizar o fluxo do poder 

comunicativo. Vejamos estes conceitos. Comecemos por o de mundo da vida. 

Mundo da vida configura um conceito complexo reconstruído com meios 

fenomenológicos e hermenêuticos do conceito elaborado por Edmund Husserl, por 

Habermas
122

. No seu conjunto, o mundo da vida forma uma rede de ações comunicativas, 

através das quais, por meio da linguagem comum compartilhada, conduzem àqueles 

pertencentes a uma esfera cultural, convicções básicas intersubjetivamente compartilhadas e 

não problematizadas, em dado tempo
123

 e lugar- podendo-se alcançar âmbito global, como 

dissemos ao tratar do sistema de direitos humanos-. Da linguagem e da cultura emerge um 

pano de fundo do qual aferem-se pressuposições inerentes a todo processo de entendimento. 

 Para Habermas, a sociedade pode ser concebida ao mesmo tempo como sistema- 

sistemas especializados funcionalmente- e como mundo da vida-como rede de comunicação. 
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Pela ótica de visualização da sociedade pelo observador, percebe-se uma realidade 

social composta por subsistemas sociais funcionalmente diferenciados. Pela ótica do 

interprete imerso em uma realidade social exposta comunicativamente, percebe-se um mundo 

da vida. As duas óticas encontram-se associadas.  

Alguns desses sistemas de ação funcionalmente diferenciados tornam-se 

independentes dos imperativos do mundo da vida. Isto é, a integração passa a ser conduzida 

por código próprios, ignorando o intersubjetivamente compartilhado como correção de 

normas, valores e entendimentos.  

Como já exposto, o sistema econômico, regido pelo dinheiro e o sistema 

administrativo, regido pelo poder, tendem a não obedecer a solidariedade social advinda da 

universalização normativa atrelada ao intersubjetivamente compartilhado linguisticamente. O 

sistema jurídico, aberto que esta ao mundo da vida, tem a responsabilidade de funcionar como 

um transformador, através do qual as “certezas” do mundo da vida, no âmbito da coordenação 

da ação e dos sistemas de direitos, sejam a aferidas e tornadas obrigatórias, permitindo um 

altruísmo calcado na linguagem comum, apto a circular por toda a sociedade. 

No modelo sociológico de Habermas, a sociedade encontra-se sujeita a três esferas de 

integração social: Estado, mercado e sociedade civil. Para que esta integração seja legítima, 

segundo o Estado de direito, o poder estatal deve estar aberto ao fluxo comunicacional 

oriundo da sociedade civil
124

.  

 A sociedade civil associada a esfera pública representa, assim, a fonte do poder 

comunicativo do Estado democrático de direito, o qual deve fluir através do medium direito- 

com o cumprimento da pretensão de legitimidade- para o medium direito- institucionalizando-

se em decisões estatais o discurso de fundamentação normativa iniciado na periferia social-, 

de modo que o poder político seja legítimo e respeite a autonomia privada e pública dos 
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participantes da comunidade. O poder comunicativo, per se, não pode exercer a dominação; 

contudo, direciona a formação e aplicação do direito legítimo. 

Esfera ou espaço público é um fenômeno social configurador de uma rede pela qual 

flui a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões. Por meio desta rede, filtram-

se os fluxos comunicacionais advindo da sociedade civil, sintetizando argumentos e posições, 

permitindo a condensação de opiniões públicas acerca de temas e a aferição de pretensões de 

validade intersubjetivamente compartilhadas, bem como o aparecimento dos interesses 

justificáveis ou não justificáveis publicamente através de argumentos éticos ou morais. 

Através da esfera pública o potencial de racionalidade da linguagem comum e do mundo da 

vida torna-se ressonante, permitindo que a tematização e o tratamento de problemas existentes 

na sociedade e na coordenação do agir humano. 

A esfera pública deve encontrar-se ancorada na sociedade civil, captando nela os 

impulsos comunicativos que organiza e tematiza. O núcleo da sociedade civil é composto por 

associações e organizações livres, movimentos, atores, os quais tem por missão captar os 

problemas sociais a serem transmitidos a esfera pública. A sociedade civil compõe-se de 

movimentos, organizações, associações, formando o substrato para que pessoas privadas 

exponham suas experiências, interesses. Através dela os ecos dos problemas sociais, 

concentrados nos núcleos privados do mundo da vida, podem ressoar nas esferas públicas 

política
125

.  

 A sociedade civil e a esfera pública, para cumprirem o seu papel na democracia 

discursiva, demandam direitos e garantias fundamentais (direito de reunião, liberdade de 

associação, liberdade de expressão de opinião, a liberdade de imprensa, do rádio e da 

televisão etc.) aptos a manutenção de um espaço de organização público capaz de agrupar as 

necessidades sociais e concretizar efetivamente um jogo linguístico comunicativo, de modo 

que tal comunicação siga os parâmetros discursivos universalizáveis afetos ao agir orientado 

pelo entendimento- encontrando os compartilhamentos do mundo da vida- e consagre tanto 

quanto possível os pressupostos de uma pragmática universal.  

Mesmo à comunicação técnica de esferas públicas especializadas impõe-se a 

necessidade de traduções aos parâmetros da linguagem comum, para que as tecnicidades de 

sistemas funcionais especializados também encontrem suas justificativas no âmbito comum 

do mundo da vida, pois, caso contrário, vedado está sobrepujar-se aos problemas percebidos 

pela sociedade civil que conduzem à consagração do sistema de direitos garantidor de 
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autonomia privada e pública do indivíduo. 

Ancorada na sociedade civil, a esfera pública tem a importante missão de formar a 

rede comunicacional capaz de produzir o poder comunicativo, o qual resulta do potencial de 

racionalidade da linguagem comum compartilhada no mundo da vida, tornado exposto pela 

via da argumentação, em um contexto discursivo democrático.  

Ocorre que a rede comunicacional da esfera pública, para que transmita realmente o 

fluxo do poder orientador do Estado de direito, deve superar obstáculos. Os sistemas de ação 

especializados em termos de função muitas vezes geram empecilhos à racionalidade do agir 

comunicativo amparada pela fraca emissão de impulsos de setores privados do mundo da 

vida. Grandes grupos de interesse, bem organizados e ancorados em sistemas de funções, 

exercem influência em meios de comunicação de massa. Outro problema que ameaça a 

autonomia da esfera pública refere-se ao crescente poder da mídia, que através da 

centralização dos meios de comunicação de massa, conduzem as informações e as 

tematizações através do quase-monopólio na difusão comunicativa. O combate a tal obstáculo 

encontra-se através regulação normativa apta a zelar por uma comunicação social aberta e 

democrática, acompanhada de uma aplicação jurisdicional rigorosa.  

Habermas não nega que uma esfera pública ancorada em uma sociedade civil de 

cidadãos ativos demande uma cultura política e, como afirma, necessite de “um mundo da 

vida já racionalizado”
126

.  

  Isso não impede que estímulos jurídicos a tal formação cultural sejam realizados. 

Regulações normativas e concretizações jurisdicionais voltadas a consagração do direito a 

uma educação voltada a cidadania, a efetivação de uma impressa livre e consagração de 

direitos políticos que permitam maior participação na res publica são postulados básicos à 

efetivação de um constitucionalismo discursivo.  A formação de conselhos participativos, o 

estimulo à formação de associações de interesses comuns e a formalização de oitivas pública 

de tais entidades, voto distrital são apenas alguns exemplos de reformas políticas em prol da 

efetivação de uma teoria da democracia discursiva. 

 Esse poder comunicativo necessita, ainda, ser processado em procedimentos estatais 

de formação da opinião e da vontade democrática. Através dos parlamentos, os discursos de 
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fundamentação normativa devem encontrar canalização e resultar em normas jurídicas 

abstratas. Estas, por sua vez, devem ser aplicadas pelo judiciário através de uma interpretação 

construtiva, atenta também, a racionalidade advinda do mundo da vida acerca dos discursos 

de aplicação normativa. 

Em nada essa posição de Habermas diminui a importância da sociedade civil e da 

esfera pública. A capacidade destas em captar e tematizar problemas de integração social, de 

possibilitar um saber alternativo tradutor das tecnicidades de sistemas funcionais específicos à 

linguagem comum e de aferir as convicções intersubjetivamente compartilhadas no mundo da 

vida, através de acordos racionais, é de importância crucial ao agir orientado pelo 

entendimento. 

A implantação da circulação do poder regulado pelo Estado de direito cumpre, em 

Habermas, assim, o seguinte fluxo: a comunicação advinda da periferia social, a qual, na 

esteira do agir comunicativo e da teoria da democracia, deve resultar de uma esfera pública 

autônoma ancorada na sociedade civil, exerce influência e deve ser captada pelo núcleo do 

sistema político- formado pelos complexos institucionais da  a administração (incluindo o 

governo), do judiciário e da formação democrática da opinião e da vontade no parlamento
127

.   

A formação da vontade política deve sintonizar-se com a comunicação da esfera 

pública em Habermas através de estímulos de um modelo sociológico. 

Habermas, ao contrário de Dworkin, visualiza o direito como sistema de normas 

abstratas. Sua teorização, assim, implica um modo específico de ver as proposições jurídicas, 

separando duas esferas distintas: um discurso de fundamentação de normas, que origina a 

fixação de normas pelo legislativo, e um discurso de aplicação de normas, realizado pelo 

judiciário, ambos afetos ao agir comunicativo a concretização de um Estado democrático do 

direito. Nos dedicaremos, agora, a este ponto. 

 

 

3.11 O direito como sistema de normas fixadas pelo Poder Legislativo e aplicadas pelo 

Poder Judiciário através de uma interpretação construtiva 

 

Quer Habermas encontrar um modelo apto a permitir uma racionalização da 

Jurisdição, voltando-se a uma aplicação jurídica atrelada à correção das decisões jurídicas, 

porém que não se desligue do aspecto de certeza e segurança viabilizada pela positivação de 
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normas abstratas em sociedades plurais e complexas. 

O sistema jurídico forma-se, assim, para Habermas por normas abstratas postas por um 

parlamento. Essas normas serão executadas por uma administração e aplicadas por um 

Judiciário. Contudo, à clássica tripartição dos poderes impõe-se sua teoria sociológica da 

democracia e sua teoria do discurso. 

A concretização do sistema de direitos através do princípio do discurso é vista como 

incumbência de todos os órgãos do Estado. Todas as instâncias de poder, assim, estão 

atreladas ao agir comunicativo, devendo buscar as decisões jurídicas mais racionais, no 

sentido de compartilhamento de razões aferidas pelo cumprimento de pretensões de validade 

normativa através da argumentação. Cada qual, contudo, possui sua competência fixada 

constitucionalmente, estando adstrita a ela. No exercício de sua competência, todas estão 

incumbidas de concretizar a Constituição e o sistema de direitos nela previsto conforme a 

racionalidade do entendimento. 

Habermas atribui ao Legislativo a função de, captando o poder comunicativo da esfera 

pública política, fixar normas abstratas- subdividas em princípios e regras-, após deliberação 

motivada por um discurso de fundamentação normativa, no qual razões imperem na escolha 

de pretensões de validade normativas controversas. Nessa instância, negociações de 

compromisso entre interesses opostos, argumentos pragmáticos, éticos, morais fluem de 

forma ampla, encontrando limitações na racionalidade da concretização de um sistema de 

direitos e de normas previstas na Constituição. Assim, razões e fundamentações de pretensões 

de validade que contrariem este sentido racional, conforme argumentos intersubjetivamente 

compartilhados por um acordo racional, denotaram o caráter inconstitucional das normas 

abstratas. 

Postas normas abstratas, que encontrem fundamentos viabilizadores do sistema de 

direitos e do princípio da democracia, serão elas aplicadas e executadas por outras instâncias 

de poder.  

A aplicação do direito será atividade típica do Poder Judiciário. Este exercerá função 

de grande importância na concretização do empreendimento do Estado Democrático de 

Direito. A pretensão acerca dos direitos que cada cidadão tem desembocará nesta instância de 

poder.  

Por isso, uma racionalização da atividade do Judiciário, no sentido de administrar a 

tensão entre facticidade e validade- correção e certeza-, torna-se um dos objetivos de 

Habermas. O autor buscará resposta para a questão que formulamos em nossa introdução 

acerca de como o Judiciário pode cumprir a pretensão de correção a que está atrelado pelo 
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Estado de direito, se divergimos sobre o que é justo ou injusto, de modo a conciliá-la com 

exigências de segurança jurídica e ao caráter democrático de nossa convivência. 

Em Habermas, o Estado democrático de direito é posto no paradigma procedimental, 

passando a ser visto como um empreendimento hermenêutico, discursivo- argumentativo e 

normativo- institucional, atrelado ao sentido da autoconstituição de uma comunidade de 

parceiros do direito livres e iguais, colocando-se para cada geração a tarefa de interpretação e 

de configuração do sistema dos direitos. Mas, para que a tensão entre segurança e correção 

seja administrada, a concretização do direito pelo Judiciário deverá ocorrer de forma atenta ao 

direito positivo em um discurso de aplicação. Essa vinculação, no entanto, não será nos 

ditames do convencionalismo, apontado por Dworkin, de repetição de decisões tomadas no 

passado, mas através de uma interpretação construtiva, na linha de uma teoria do direito como 

integridade, mas agora sob os pressupostos ideais da teoria do discurso e sob o enfoque 

analítico-normativo. 

Habermas reinterpretará a teoria do direito como integridade de Dworkin, substituindo 

a caráter monológico da interpretação construtiva e o paradigma liberal orientador da teoria 

normativa prévia de Hercules por uma teoria discursiva. 

Ele capta os avanços propiciados por Dworkin, mas os readapta a uma visualização 

que permita conciliar a teia argumentativa do direito, com sua vinculação ao Estado de 

direito, visualizada pelo autor norte americano, a uma abordagem sistêmico-normativa, 

positivada e concretizada de modo atento ao agir comunicativo e à teoria do discurso. 

 

 

3.12 Uma reinterpretação da teoria do direito como integridade: Habermas versus 

Dworkin 

 

Como dito, Habermas percebe duas óticas de análise do mesmo fenômeno jurídico: o 

direito como sistema de ação, gerenciando expectativas de comportamento através do código 

lícito/ilícito e visto como um subsistema social, e o direito como sistema de normas voltadas, 

em sua finalidade maior, a concretizar um sistema de direitos e os princípios do Estado 

democrático de direito fixadas e aplicadas segundo as previsões de uma Constituição 

histórica. 

 É nesta segunda ótica que Habermas buscará conciliar a sua visualização do direito 

com os avanços hermenêuticos de racionalização da Jurisdição propiciados por Dworkin. 

Vejamos com mais detalhe essa reconstrução. 
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3.12.1 Crítica de Habermas à concepção monológica de Dworkin 

 

A teoria de Dworkin exige como autor um Hércules, o qual conhece todos os 

princípios e objetivos válidos que são necessários para a justificação da história institucional, 

podendo tecer todos os fios argumentativos disponíveis. Esse juiz ideal tem conhecimento 

para construir uma teoria capaz assegurar a integridade de uma comunidade jurídica e de 

concretizar um sistema de direitos, de modo a justificar o direito segundo parâmetros de 

moralidade política, e transpô-la para o caso sub judice. Hércules é capaz de variar a 

hierarquia de princípios e objetivos e corrigir “erros” através de uma avaliação retrospectiva 

modificada. 

Com o conhecimento de todos os fios argumentativos garantidores da coerência da 

história institucional, Hércules é capaz de chegar a decisões reconstrutivas das decisões 

tomadas no passado, as quais, ao invés de contrariá-las, refletem-nas. Se Dworkin atribuiu ao 

seu Hércules um programa irrealizável, sua idealização exige uma teoria do discurso para se 

tornar racional. 

Habermas, desta forma, transpõe as idealizações de Hércules para as exigências ideias 

da teoria discursiva, a qual, em seu ver, é o único modo de realizar fundamentações de 

moralidade política em um contexto pós-metafísico de sociedades plurais, no qual todas as 

“certezas” do mundo da vida tornaram-se temas abertos à discussão. 

Ao contrário de uma teorização de um juiz, o qual tece sozinho princípios e objetivos 

na interpretação construtiva que em melhor luz coloque o todo composto pelas decisões 

institucionais do passado, cuja racionalização da decisão judicial pode dissimular pré-

conceitos, a idealidade do direito como integridade a ser buscado pela jurisdição ganha ares 

de procedimento argumentativo discursivo.  

Hércules passa a ser visto como uma ideia reguladora desse empreendimento, o qual 

deve concretizar a autocompreensão normativa de uma comunidade jurídica formada por 

parceiros do direito que se reconhecem reciprocamente como livres e iguais, conforme as 

ordens do Estado de direito inscritas na realidade constitucional e concretizadas pelas 

instituições do estado.  

Essa autocompreensão inicia-se com o pano de fundo do direito vigente 

democraticamente instituído e com uma interpretação construtiva desse arsenal normativo 

voltada à concretização do sistema de direitos, agora sob o princípio do discurso. 
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3.12.2 O direito e sua justificação de moralidade política nas concepções de Dworkin e de 

Habermas 

 

Em Dworkin vimos que a atribuição de direitos e obrigações aos sujeitos de direito 

seriam derivados não apenas de uma regra emanada de uma instituição pública no passado, 

mas de uma justificação que leva em conta razões, princípios de justiça, diretrizes, sendo 

equivocado cobrir a moralidade política que subjaz essas justificações a problemas 

linguísticos, como faz o positivismo. 

Vimos que Habermas capta essa tessitura argumentativa da interpretação construtiva 

transpondo-a a uma forma de visualização do direito de modo apto a conciliar, ao mesmo 

tempo, a manutenção do enfoque normativo de um sistema jurídico composto por normas 

abstratas aplicadas por uma Jurisdição, com a camada argumentativa aferida por Dworkin, na 

qual participam uma comunidade aberta de intérpretes. 

 Segundo Dworkin, uma interpretação pode ser melhor do que outra quando melhor se 

ajusta aos paradigmas socialmente compartilhados do conceito analisado e de maneira que 

seja capaz de descrever essas práticas paradigmáticas da forma mais coerente.  

 Através dessas análises, chegará à compreensão do problema de fundo de moralidade 

política a que está afeto o direito. Dworkin afere o nexo interno existente entre política, moral 

e direito: a ligação entre direito e sua pretensão de legitimidade, inerente ao seu sentido 

performativo, mencionada por Habermas. 

Uma teoria do direito deve, portanto, ater-se ao problema da legitimidade do direito, o 

qual se estende ao modo de soluções judiciais de contentas. 

Dworkin busca chegar a melhor concepção dos fundamentos jurídicos que conduza a 

respostas certas para problemas práticos de interpretação jurídica. E a correção destes 

problemas afeto está a problemática de moralidade política de fundo. 

Em Habermas, ao contrário de um juiz individual que encontra uma teoria de 

moralidade política capaz de consagrar a integridade de princípios de uma história 

institucional e aplicá-la ao caso, a teoria do direito como integridade será transposta para o 

âmbito discursivo de uma interpretação construtiva. 

A problemática de moralidade política atrelada ao direito deixa de ser orientada 

conforme a racionalidade de uma teoria encontrada por um juiz e torna-se tema de discussão 

frente a diversos paradigmas concretizadores de um sistema de direitos previsto em um 

ordenamento jurídico. Nesse sentido, mesmo um juiz individual deve orientar sua decisão de 

forma atenta a possíveis contra-argumentos e as diversas interpretações oriundas de 
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paradigmas opostos. 

A hipótese política torna-se, assim, o paradigma procedimental discursivo orientador 

da concretização de um sistema de direitos previsto em um ordenamento jurídico. 

O que Dworkin captou como teoria de moralidade política prévia orientadora de uma 

interpretação construtiva do direito, Habermas visualiza sob o rótulo de paradigma orientador 

da concretização de um sistema de direitos.  

 Em Dworkin, vimos que todo intérprete está sujeito em suas análises a teorias 

formadoras de pré-compreensões condutoras do resultado hermenêutico final. Para interpretar 

uma obra de arte, por exemplo, necessitamos de uma hipótese estética. No direito, as decisões 

acerca de que direito temos envolve uma base prévia de concepção de direito e da hipótese de 

moralidade política que o fundamenta para justificar a legitimação do poder político. 

  Hercules, através de uma interpretação construtiva da história institucional, 

encontraria a melhor teoria de moralidade política apta a justificar uma prática jurídica e, 

através dela, chegaria a integridade de princípio que regem uma comunidade. Essa integridade 

de princípios seria transposta ao caso sub judice, de modo a propiciar-lhe a única decisão 

correta aplicável. Embora a teoria do direito como integridade de Dworkim não se volte 

diretamente a formulação de uma teoria da justiça, esta vem à tona em sua formulação de 

hipótese política.    

 Para o autor norte americano, em um Estado de direito como os dos Estados Unidos da 

América, Hércules encontraria como teoria de moralidade política o liberalismo igualitário tal 

como posto por Dworkin. 

Habermas prossegue com o desiderato dworkiano de teorização do cumprimento da 

pretensão de legitimidade também na atividade jurisdicional, agora propondo uma visão mais 

holística e sob o paradigma procedimentalista da teoria do discurso. 

Vimos que Habermas inicia a sua “reconstrução do direito” – sua concepção, sua 

teorização do fenômeno jurídico de modo a colocá-lo em sua melhor luz- com a necessidade 

de “reconstrução do sistema de direitos” e dos “princípios do Estado democrático de Direito”. 

Habermas e Dworkin partem de uma interpretação neokantiana da legitimidade. Em Dworkin, 

uma ordem legítima é a apta a garantir o primado da igual consideração e respeito pelo 

indivíduo.  Habermas partirá de um enfoque semelhante, reinterpretando este princípio não 

mais sob a interpretação liberal antes dada, mas por um enfoque comunicativo e democrático 

gerador de um sistema de direitos, concretizados através do imperativo do direito kantiano 

transposto ao princípio do discurso na forma de princípio da democracia, conforme já visto 

em item anterior.  
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O sistema de direitos configura os direitos que os cidadãos teriam de atribuir uns aos 

outros de modo a coordenar os seus arbítrios de forma legítima e viverem em uma 

comunidade jurídica de parceiros do direito livres e iguais. 

Esse ideal é também o vetor da teoria do direito como integridade de Dworkin; é, 

aliás, a própria integridade almejada pelo autor norte americano. O que este almeja com seu 

juiz Hércules é a concretização deste sistema de direitos
128

. 

Segundo Habermas: “Dworkin capta o nível de fundamentação pós-tradicional do qual 

o direito positivado depende”
129

 ao exigir a averiguação racional de decisões judiciais corretas 

conforme a integridade de princípios de uma associação orientada ao igual respeito e 

consideração por todos. 

A integridade da sociedade, através da coordenação dos arbítrios de modo a 

compatibilizar a liberdade de todos, também vem à tona na visão de Dworkin, embora nele tal 

visão do imperativo categórico assuma ares do que ele chama de igualdade de igual respeito e 

consideração-apropriando, nessa esfera, da visão liberal de John Stuart Mill. Ademais, o 

autor, também, percebe o papel da racionalidade das razões intersubjetivamente 

compartilhadas nas concretizações dos direitos e a autocompreensão coletiva dos membros do 

direito neste contexto discursivo, porém mantém essa captação ainda presa aos paradigmas 

monológicos de uma consciência individual.  

Dworkin atrelará a concretização desse sistema de direitos apto a garantir a autonomia 

privada e política dos parceiros do direito ao paradigma liberal do direito. Hércules, 

interpretando sua história institucional, chegaria a uma teoria do direito como integridade, 

concretizadora do sistema de direitos, com base em uma hipótese política do liberalismo 

igualitário. 

Habermas, por sua vez, defenderá a realização da integridade de princípios, a 

concretização de um sistema de direitos e do princípio da igual consideração e respeito, sob o 
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prisma do paradigma discursivo do direito. 

Se para Dworkin a concretização de um sistema de direitos e de princípios de uma 

Estado de direito deve orientar-se por uma teoria de integridade encontrada por um juiz 

singular, a qual, para o autor, teria como hipótese política o seu liberalismo igualitário; para 

Habermas essa concretização ocorre através da fixação democrática de normas abstratas, 

conforme parâmetros do poder comunicativo, e da aplicação das mesmas por uma 

interpretação construtiva, tecida com argumentos de princípios e políticas no âmbito do 

ordenamento e segundo os parâmetros de abertura de razões e contra-argumentos, na 

universalização de interesses, próprios da teoria do discurso. 

A proposta de Habermas é, assim, a realização da integridade de princípios, com a 

concretização de um sistema de direitos apto a zelar pela autonomia política e privada do 

indivíduo, sob o paradigma do princípio do discurso afeto a uma teoria da democracia e do 

direito e não mais ao paradigma liberal. 

Em Habermas, o direito é visto como um sistema de normas fixadas e aplicadas pelo 

Estado de forma atenta ao princípio do discurso- este sob a imagem do princípio da 

democracia. 

O sistema normativo para cumprir a pretensão de legitimidade- e, portanto, a 

integridade de uma comunidade através de um sistema de direitos- deve ser fixado por uma 

legislação política, atenta ao poder comunicativo- daí a teorização social da democracia feita 

pelo autor alemão- e aplicado por uma jurisdição, através de uma interpretação construtiva do 

direito vigente, sob o paradigma procedimentalista do discurso.  

Tanto a fixação de normas quanto a sua aplicação devem orientar-se à concretização 

do sistema de direitos garantidor da autonomia privada e política do indivíduo.  

No âmbito do direito vigente- ou da história institucional, se preferirmos a 

terminologia de Dworkin- esse sistema de direitos inicia a sua concretização em uma 

Constituição histórica.  

Nessas Constituições, interpretações distintas e paradigmas jurídicos diferentes se 

refletem. Mesmo em uma única Constituição podem estar contidos mais de um paradigma do 

direito, princípios orientadores de teorias filosóficas de justiça política opostos, realizações 

compromissórias de ideologias antagônicas. 

Por isso, segundo Habermas, a realização do sistema de direitos e os princípios do 

Estado de direito, no contexto pluralista da atualidade, apenas podem ser realizados no 

contexto da respectiva sociedade de forma atenta ao princípio do discurso. 

A legislação, a administração pública, o judiciário, todos, no exercício de sua 
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competência, devem zelar pela concretização desse sistema de direitos.  

Para que se cumpra o respeito à autonomia política e privada do indivíduo, além dos 

mecanismos de democracia direita e indireta previstos em um ordenamento, o Estado 

democrático de direito exige o respeito ao princípio do discurso. 

As proposições normativas emanadas pelo Estado apenas serão legítimas se se 

ativerem ao fim maior de uma organização política, qual seja, o zelo pela dignidade humana. 

Uma comunidade política deve guardar o igual respeito e consideração por todos os 

indivíduos. Essa esfera da justificação de moralidade política do direito- que entabula o nexo 

interno entre moral, direito e política- é captada de modo exemplar pelo autor norte americano 

e desenvolvida sob o prisma da teoria discurso e da democracia por Habermas. 

A pretensão de correção afeta a todas as decisões jurídicas, as quais devem 

concretizar, como exigência racional da legitimidade de uma comunidade política, um sistema 

de direitos apto a zelar pela igual consideração e respeito de todos indivíduos, e sua 

necessidade de efetivação argumentativa pelo Judiciário foi captada sobremaneira pelo autor 

norte-americano. Dworkin também não desconsidera a necessidade de respeito a uma história 

institucional, a necessidade de zelo pela certeza. 

Habermas avança neste desenvolvimento da administração da tensão de correção e 

certeza afeta ao fenômeno jurídico, reintroduzindo a crença no poder legitimador da 

visualização do direito como sistema normativo- aumentando balizas de certeza limitativas da 

argumentação, as quais cumprem função administrativa das divergências axiológicas 

externas- e exigindo a transposição da teoria de Hércules aos parâmetros da teoria do 

discurso, de modo a desenvolver, sob estes pressupostos discursivos, o aspecto correção das 

proposições normativas, as quais se abrem à refutabilidade e à coerção do melhor argumento 

em um empreendimento de interpretação aberto. 

Vemos uma moldagem da mesma substância das ideias de Dworkin a uma outra 

fôrma, com a retirada de determinado recheio e a sua colocação apartada, de modo a permitir 

à própria comunidade democrático-interpretativa concreta uma administração da tensão entre 

certeza e segurança, conforme a sua realidade institucional e seus paradigmas e razões 

compartilhados na forma social de vida e na história institucional do direito. 

Habermas atenta ao fato da existência de mais de um paradigma orientador da 

concretização racional do sistema de direitos. Dependendo do paradigma tomado para a 

reconstrução racional do direito, mais de uma sistematização racional poderá ser encontrada.   

Por isso, ressalta Habermas a necessidade da reconstrução racional do direito dar-se 

através de um discurso de aplicação normativa. Tecendo-se a argumentação em um direito 
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vigente- o qual já reduz a amplitude dos paradigmas admissíveis em uma argumentação 

racional- de maneira procedimental discursiva- e, portanto, de abertura reflexiva a 

argumentações oriundas de paradigmas opostos- concretiza a jurisdição um sistema de direito 

segundo o princípio da democracia, sem opor-se as exigências de fundamentação pós-

metafísica da realidade filosófico-cientifica atual, no qual todas as “certezas” do mundo da 

vida, muitas vezes colocadas como panos de fundo para teorizações, devem ser sempre 

abertas a crítica. 

Nesse sentido, importante a transposição das palavras exatas de Habermas: 

 

Ora, é interessante constatar que o elemento capaz de aumentar a segurança do 

direito e de atenuar as exigências ideais que cercam a teoria do direito é o mais 

propenso à formação de ideologias. Os paradigmas se coagulam em ideologias, na 

medida em que se fecham sistemicamente contra novas interpretações da situação e 

contra outras interpretações de direitos e princípios, necessários à luz de novas 

experiências históricas. Ainda teremos ocasião de apresentar exemplos. Paradigmas 

‘fechados’ que se estabilizam através de monopólios de interpretação, judicialmente 

institucionalizados, e que podem ser revistos internamente, somente de acordo com 

medidas próprias, expõem-se, além disso, a uma objeção metódica, que recoloca em 

cena o ceticismo jurídico realista: ao contrário da exigida coerência ideal do direito 

vigente, as interpretações de caso coerentes permanecem, em princípio, 

indeterminadas no interior de um paradigma fixo; pois elas concorrem com 

interpretações igualmente coerentes do mesmo caso em paradigmas jurídicos 

alternativos. Isso já é uma razão suficiente para que uma compreensão 

procedimentalista do direito delineie um nível no qual os paradigmas jurídicos, 

agora reflexivos, se abram uns aos outros e se comprovem na pluralidade de 

interpretações da situação. (HABERMAS, 2012, p. 276-277) 

 

Habermas proporá a administração da tensão entre legitimidade e certeza do direito, 

característica de um Estado democrático de direito, através de uma interpretação construtiva, 

realizada na seara de um discurso de aplicação de normas, o qual deve materializar-se 

conforme os pressupostos ideias da teoria procedimentalista do discurso. Desta maneira, 

permite-se a reflexividade de diversos paradigmas orientadores da concretização de um 

sistema de direito, o zelo pelo direito vigente com o cumprimento da segurança jurídica e a 

averiguação racional de decisões judiciais corretas, em uma sociedade pluralista e complexa, 

contrafactualmente voltada, no plano jurídico-político, a constituir-se como comunidade de 

parceiros do direito livres e iguais- os quais se atribuem reciprocamente um sistema de 

direitos- voltada a assegurar o igual respeito e consideração por todos os membros. 
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3.12.4 Da administração da tensão entre correção e certeza do direito própria à Jurisdição à 

proposta de interpretação construtiva como discurso de aplicação de normas 

 

Habermas, em sua análise acerca do mundo da vida, capta a tensão entre facticidade e 

validade existente na linguagem orientada pelo entendimento. As “certezas” do mundo da 

vida, pressupostas em todo ato de fala, encontram-se em tensão constante com o tecido 

argumentativo fundamentador das pretensões de validade de proposições linguísticas. O que é 

factualmente tido como “certeza” constantemente encontra-se pressionado pela necessidade 

de justificação; contudo, da mesma maneira, a justificação fornecedora de validade sempre 

necessita da facticidade. No direito, fenômeno também oriundo da comunicação linguística, 

essa tensão também se manifesta.  

Na jurisdição, essa tensão entre facticidade e validade, imanente à linguagem e 

ingressada no direito, encontra corpo na tensão entre o princípio da segurança jurídica e a 

pretensão de tomar a decisão correta
130

. 

Entre a certeza de sabermos sobre qual comportamento devemos esperar codificação 

jurídica e a aceitabilidade racional de decisões estatais acerca do permitido, proibido e 

obrigatório, em uma comunidade solidária coordenadora de arbítrios, formada de parceiros 

reciprocamente considerados sujeitos de direito livres e iguais, plural e complexa, caminha a 

atividade jurisdicional, incumbida de definir, em última instância, quais comunicações 

concretas e, em que parâmetros, devem ser regidas pelo código do direito. 

Em uma sociedade complexa e pluralista, como as contemporâneas, na qual não mais 

há um ethos compartilhado, apto a fornecer uma orientação única a padrões valorativos 

sociais, e na qual predomina contingências e pressões de subsistemas sociais funcionalmente 

diferenciados, essa pretensão de certeza cumpre-se primeiramente através da fixação de 

normas abstratas por uma legislação política (seja o parlamento ou seja o tribunal conforme 

regras secundárias de fixação de competência da comunidade específica). 

No entanto, no que pese as contingências nas fixações comportamentais, a correção 

acerca da normatização não é tão discricionária, como quer o positivismo. Há o 

compartilhamento intersubjetivo de razões que permitem aferir a aceitabilidade racional de 

uma norma.  

Se a exigência de respeito a uma ordenação jurídica posta é garantia de certeza na 

fixação de comportamentos em uma sociedade pluralista e complexa, como cumpri-la de 
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modo a garantir, também, a correção de decisões concretas que recaem, em última instância, 

sobre indivíduos, merecedores de igual respeito e consideração pelo Estado e pelos demais 

companheiros de comunidade e de mundo da vida? 

Se Dworkin captou o plano hermenêutico de justificação de proposições normativas 

concretas formador de um empreendimento argumentativo voltado à correção do direito, 

Habermas complementará esta corrente procedimental rumo ao aprimoramento da certeza. 

A emancipação de seres humanos que vivem em uma comunidade solidária e 

divergem acerca de orientações valorativas deve orientar-se segundo um paradigma 

procedimentalista, presente tanto na fixação de normas abstratas quanto na aplicação racional 

das mesmas por uma interpretação construtiva. 

É justamente através desta interpretação construtiva de normas postas que a 

administração entre a tensão entre facticidade e validade imanente ao direito encontrará foro 

para sua realização. 

O direito vigente garante segurança jurídica. Os processos racionais de fixação 

democrática do direito- objetos de análises na teoria da democracia de Habermas- e a 

interpretação construtiva conforme um sistema de normas coerentes-relacionada à sua teoria 

do direito- garantem legitimidade ao fenômeno jurídico
131

.  

No nível da decisão judicial, a segurança jurídica- efetivada com o respeito ao direito 

vigente-, e a legitimidade- operada através da emanação estatal de decisões corretas-, devem 
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ser administradas conjuntamente. Isso se dá através da conjunção, num discurso de aplicação 

de normas, entre coerência normativa e argumentação racional realizada numa interpretação 

construtiva aberta ao princípio do discurso. 

Na jurisdição, a dialética entre a aceitabilidade racional de decisões normativas e o 

vetor de decisão consistente, conforme as certezas fixadas no direito vigente-iniciado por uma 

Constituição garantidora de um sistema de direitos- fará emanar a teia argumentativa apta a 

captar as certezas e divergências de justificativas externas de um mundo da vida pluralista e 

administrá-las com as certezas de um ordenamento posto democraticamente.  

Através da coerência normativa garante-se segurança jurídica e permite-se o ingresso 

das justificações externas da correção no âmbito interno de um sistema jurídico. Segundo 

Habermas: “se considerarmos o direito vigente como um sistema de normas idealmente 

coerentes, então essa segurança, dependente do procedimento, pode preencher a expectativa 

de uma comunidade jurídica interessada em sua integridade e orientada por princípios, de tal 

modo que a cada um se garantem os direitos que lhe são próprios”
132

. 

Decisões fundamentadas racionalmente, de modo a serem aceitas como decisões 

racionais pelos membros do direito, formam-se na tessitura argumentativa da coerência de um 

sistema de normas, composto de regras e princípios deônticos. O meio de garantir a 

administração entre segurança jurídica- certeza- e correção- legitimidade- de decisões 

jurídicas tomadas pela jurisdição adviria desse tecido argumentativo, interno à aplicação de 

normas fixadas pela legislação política, porém hermeneuticamente construtivo, tecendo as 

“certezas” do mundo da vida, afetas ao campo do agir orientado ao entendimento, no fio da 

coerência da normatividade do Estado de direito de uma determinada comunidade de 

parceiros do direito reciprocamente iguais e livres. 

A coerência normativa orientadora de uma teia argumentativa formará um filtro tanto 

a caminhadas hermenêuticas para além da linha do intersubjetivamente compartilhado no 

âmbito de justificativas normativas segundo o princípio da universalização no âmbito do 

mundo da vida, quanto ao risco de decisões irracionais, contrárias ao acordado racionalmente 

no mundo da vida, não passíveis de aceitação por parceiros de uma comunidade jurídica 

compartilhada. 

Na teia argumentativa ingressam argumentos pragmáticos, éticos, morais. Estes, 

todavia, serão também fios tecidos na coerência normativa. Contudo, é relevante frisar que 

nesta coerência normativa também se manifestam normas cujo conteúdo substancial 
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representa traduções e significações jurídicas de padrões argumentativos advindos da 

moralidade e da ética. Transpostos para o código jurídico, o seu significado deverá definir-se 

conforme estes contornos.    

Os pontos de vistas morais a serem trabalhados pela jurisprudência em um discurso de 

aplicação terão sua base nos conteúdos morais traduzidos para o código do direito, os quais 

terão seu significado nele delineados. Segundo Habermas, “os conteúdos morais, uma vez que 

são traduzidos para o código do direito, passam por uma transformação jurídica de seu 

significado”
133

. Ademais, “o significado jurídico de conteúdos morais e o campo de variação 

de seus pesos específicos emergem, de forma mais nítida, no âmbito de regras primárias que 

regulam o comportamento”
134

, pois, para Habermas “a moral, no papel de uma medida para o 

direito correto, tem a sua sede primariamente na formação política da vontade do legislador e 

na comunicação política da esfera pública”
135

. 

As divergências de cunho axiológico de fundo no caso devem resolver-se conforme a 

intencionalidade valorativa aferida em um ordenamento, através de uma interpretação 

construtiva que zele pela coerência do sistema de regras e princípios jurídicos deontológicos 

nele contida e apta a consagrar a concretização de um sistema de direitos através do qual 

participantes de uma comunidade jurídica se reconhecem reciprocamente como livres e 

iguais. 

Através desse discurso de coerência normativa acompanhado de uma teia 

argumentativa tecida numa interpretação construtiva permite-se uma justificação realizada 

internamente- no âmbito da aplicação normativa-, sem, todavia, deixar-se abster das 

justificativas fundamentadas externamente no mundo da vida- com abertura a razões 
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substanciais de princípios e políticas trazidas por argumentos pragmáticos, éticos e morais-, as 

quais são necessárias à legitimidade de um Estado de direito. 

 A aplicação do paradigma discursivo na busca de correção da decisão jurídica apta a 

solucionar casos práticos- no caso, inseridas no discurso de aplicação normativa, na 

terminologia da teoria de Habermas- será desenvolvida por Robert Alexy. Embora Habermas 

e Alexy divirjam no modo como compreendem a concepção das normas principiológicas, 

podemos considerar, ressalvando esta divergência, que a teoria de Alexy pode ser vista como 

um desenvolvimento desta ideia habermasiana, uma teoria que visa o aprimoramento da 

aplicação do paradigma procedimental discursivo às decisões jurídicas de solução de caso 

concreto.  

Passemos ao estudo de Robert Alexy. 
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4 RACIONALIDADE E CORREÇÃO DAS DECISÕES JURÍDICAS NA TEORIA DE 

ROBERT ALEXY 

 

Robert Alexy também prega a necessidade de correção do direito e da decisão jurídica. 

O autor incorpora o paradigma discursivo, visto no capítulo anterior sobre a teoria de Jürgen 

Habermas, e propõe uma teoria do discurso racional como teoria da decisão jurídica. 

Através da incorporação do procedimento argumentativo ao conceito de direito, da 

criação de uma teoria da argumentação estipuladora de regras e formas de regência desse 

procedimento, de uma metodologia de concretização de normas abstratas e de emanação de 

normas jurídicas concreta, Alexy proporá sua teoria da verdade das proposições normativas 

do direito.  

Alexy alia uma visão normativa com um enfoque argumentativo. Quer o autor também 

conciliar a necessidade de valoração e de argumentos práticos de uma decisão justa com a 

inserção da argumentação entrelaçada ao ordenamento jurídico posto. 

Acompanhando as profundas transformações ocorridas na teoria geral do direito no 

curso de século XX, Alexy também assume em suas perspectivas o enfoque, cada vez mais 

frequente na teoria do direito, do participante do empreendimento jurídico que age, 

argumentando sobre a resolução dos problemas jurídicos práticos. 

Ademais, também vislumbra o aspecto de legitimidade política a que está sujeita a 

normatividade (seja a normatividade abstrata e geral, advinda principalmente do legislativo; 

seja a normatividade –concreta ou as vezes também abstrata e geral- dos tribunais), adstrita 

que está a uma pretensão de correção decorrente do próprio contexto racional de um Estado 

Democrático de Direito e de um patamar civilizatório racional alcançado na proteção global 

de direitos humanos. 

Defende o autor uma concepção de direito na qual prega uma conexão 

conceitualmente necessária entre o Direito e Moral, refutando a tese clássica da separação 

defendida pelo positivismo e alertando para o fato, já comentado aqui, da funcionalidade de 

um conceito de direito à base da prática jurídica. 

Para compreendermos a racionalidade e a correção das decisões jurídicas em Robert 

Alexy seguiremos o seguinte caminho. 

Primeiro estudaremos a concepção de direito do autor. Como já dito, a compreensão 

de como um autor vislumbra sua teoria de validade das proposições jurídicas demanda 

perquirir o que ele entende por direito. Já adiantamos que Alexy defende um enfoque 

normativo, envolvido com uma metodologia jurídica específica e com a argumentação prática 
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e jurídica de emissão de proposições jurídico-normativas. 

 Após a compreensão do fenômeno jurídico para o autor, passaremos propriamente ao 

estudo de sua teoria da argumentação jurídica, na qual defende regras e formas de argumento 

a orientarem a argumentação e a fundamentação de decisões jurídicas corretas. Alexy, como 

Habermas, entende que a correção de proposições normativas atrela-se ao discurso, no qual os 

participantes podem encontrar o intersubjetivamente compartilhado em termos de juízos de 

dever em uma busca cooperativa da verdade. Há diferenças entre os dois autores que serão 

sinalizadas no capítulo e ao final do trabalho. 

 Vejamos agora como Alexy entende o fenômeno jurídico. 

 

 

4.1 O direito como um sistema procedimental e de resultados normativos visto sob à 

ótica do participante.  

 

Como diz Alexy, cada filosofia do direito é, explicita ou implicitamente, expressão de 

um conceito de direito. A “minha filosofia do Direito”, diz o autor, é “a institucionalização da 

razão”
136

. 

 Alia o autor uma perspectiva normativa e argumentativa de visualização do fenômeno 

jurídico. 

O direito pode ser analisado sob diversas óticas. Além da “ótica do observador”, há, 

ainda, a importância prática da visualização do direito na perspectiva de alguém que analisa o 

sistema jurídico ativamente buscando as melhores soluções para os problemas práticos da 

vida social (perspectiva do participante). 

 O direito, ainda, pode ser visto como um sistema de resultados e o direito como um 

sistema de procedimentos.  

Alexy se atém a estas diversas formas como o fenômeno jurídico pode ser analisado e 

defende uma visualização do direito como um sistema procedimental e de resultados 

normativos visto sob à ótica do participante. 

Como esclarece Alexy, pode o direito ser visto como um sistema normativo ou como 

sistema de procedimento.  

Ver o sistema jurídico como um sistema de procedimento consiste em enxergá-lo 

como um sistema de ações baseadas em regras e direcionadas por regras, por meio das quais 
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as normas são promulgadas, aplicadas e impostas. 

Por seu turno, identificar o direito como sistema normativo significa atrelá-lo a uma 

visualização de normas emitidas pelo procedimento. Seria, assim, sistema de resultados. 

A opção de Alexy é pela junção das duas abordagens e não uma visualização 

dicotômica.  Para ele, visualizar o sistema jurídico como sistema normativo significa aferi-lo 

em seu aspecto externo; já vê-lo como um sistema de procedimento implica sua análise no 

aspecto interno
137

. Alexy atrelará a visão normativa à visão argumentativo- discursiva 

ocorrida nas diversas esferas de produção deôntica. 

Outra distinção de visualização do fenômeno jurídico apontada por Alexy diz respeito 

à perspectiva do observador e a do participante. A perspectiva do participante se refere à 

ótica de visualização de quem participa da argumentação sobre o que é ordenado pelo sistema 

jurídico, tendo papel central nesta perspectiva o juiz. A perspectiva do observador é a daquele 

que vê de fora a normatividade resultante de um sistema jurídico, sem inquirir sobre a sua 

correção.”
138 

Alexy cita como exemplo de uma análise efetuada pela perspectiva de um observador 

o questionamento de um americano branco de Norbert Hoerster, que, na época do apartheid, 

queria viajar para África do Sul com sua esposa que era negra e preocupado com os detalhes 

de sua viagem, gostaria de saber sobre as normas que lá foram publicadas e sobre como elas 

eram aplicadas
139

. 

Alexy adotará a perspectiva do participante e uma visão mista que atrela a visualização 

do direito como sistema normativo e sistema de procedimentos. Conforme salienta o autor, 

um conceito de direito deve ser formado com a junção de três elementos: a) legalidade 

conforme o ordenamento, b) eficácia social, c) correção material. Apenas assim teremos um 

conceito ponderado e adequado
140

. O decretado e o eficaz formam o lado fático e institucional 

do direito. O correto, a sua dimensão ideal ou discursiva.  A tese de Alexy é a de que um 

conceito de direito adequado apenas pode nascer quando os dois aspetos estão enlaçados de 

modo a gerar uma teoria ampla do sistema jurídico que une pretensão de correção/direito nos 

limites de uma racionalidade discursiva
141

. 
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Como já salientado, o conceito de direito serve de base à prática jurídica. Por isso, sua 

conceituação assume extrema relevância prática.  

Através da incorporação das inovações da filosofia da linguagem- em especial a 

descoberta da pretensão de validade inerente a todo ato de fala-  e do aspecto da legitimidade 

tão ressaltado por Habermas e Dworkin, Alexy sustentará a tese de que o direito promove 

necessariamente uma pretensão de correção. 

 Essa pretensão de ser as decisões corretas e legítimas atrela-se aos atos de fala de 

todos aqueles que atuam no e para o direito ao criar, interpretar, aplicar e impor normas. Em 

especial destaque está o legislador e o juiz, os quais promovem a pretensão de correção com 

seus atos institucionais, que devem dirigir-se a correção quanto ao conteúdo e ao 

procedimento. Correção implica fundamentalidade. Por isso, a pretensão de correção gera 

uma garantia da fundamentabilidade
142

.  

Com a exigência do cumprimento da pretensão de correção dos atos de fala traz-se 

para o interior do direito a argumentação inerente à fundamentação de proposições normativas 

e a esfera dialética de constante tensão de crítica a que estas fundamentações estão sujeitas. 

Um problema destacado por Alexy no tocante à relevância prática de sua concepção 

refere-se à solução de casos que exigem a captura de argumentos práticos pelo intérprete para 

dar uma decisão correta. Trata aqui o autor dos conflitos que segundo ele estariam 

enquadrados na “textura aberta do direito” existentes quando a lei não for clara. Para os 

positivistas, tais casos são decididos fora do direito por elementos metajurídicos com ampla 

liberdade do julgador. Já para ele estes argumentos práticos devem ser trazidos ao direito e, 

em casos difíceis, as respostas jurídicas necessariamente deverão seguir sua metodologia 

jurídica, o procedimento discursivo e a afetação à justificabilidade moral conectada a uma 

moralidade procedimental dirigida à correção
143

. 

Para Alexy existe uma conexão conceitualmente necessária entre direito e moral (que 

vedaria assim a injustiça extrema advinda de um regime injusto) e existem razões normativas 

para a inclusão de elementos morais no conceito de direito. Além de conexões 

                                                                                                                                        
pretensão de correção. Deve ser mostrado que essa pretensão está unida necessariamente com o direito. Se isso 

dá bom resultado, está achado o germe que leva ao rompimento do conceito de direito positivista. O conteúdo da 
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do direito. A necessidade do direito não significa a despedida da racionalidade discursiva. Isso deve ser exposto 
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conceitualmente necessárias, existem conexões normativamente necessárias entre direito e 

moral (a visualização normativa dos princípios e os próprios direitos fundamentais, 

carregados de vinculação valorativa-ética). 

Alexy deixa claro que para conceitos efetuados sob a perspectiva do observador a 

vinculação entre direito e moral será inapropriada.  

Mas para conceitos que abordem o fenômeno jurídico na ótica do participante a 

conexão direito e moral será necessária. Para um observador, integra o direito aquilo que os 

tribunais e as autoridades fazem apoiando-se no enunciado de normas que, de acordo como 

critério de validade do sistema jurídico vigente em questão, são estabelecidos conforme o 

ordenamento. 

Sob a perspectiva do participante, a forma mais correta de ver o direito, para ele, é 

aquela ditada pelo argumento da correção, segundo o qual tanto normas e decisões jurídicas 

individuais como os sistemas jurídicos como um todo formulam necessariamente uma 

pretensão à correção. Nessa perspectiva, sistemas que formulem a pretensão mas não a 

satisfaçam serão defeituosos. Da mesma forma, uma decisão judicial direciona-se a uma 

aplicação jurídica correta, que seja a melhor, ainda que na prática esta pretensão não seja 

satisfeita e a decisão seja defeituosa. 

Outro ponto abordado por Alexy diz respeito a normas individuais de um sistema 

jurídico extremamente injustas. Nesta perspectiva do participante, deve a visualização da 

norma extremante injusta levar a uma perda de seu caráter jurídico, quando determinado 

limiar de injustiça ou de iniquidade é transposto. Esta forma de visualização é a mais 

funcional.  

 Tratar-se-ia, como diz Alexy, da aplicação fórmula de Radbruch (argumento da 

injustiça), adaptada a esta perspectiva investigatória. Diz a fórmula de Radbruch: 

 

O conflito entre a justiça e a segurança jurídica pode ser resolvido da seguinte 

maneira: o direito positivo, assegurado por seu estatuto e por seu poder, tem 

prioridade mesmo quando, do ponto de vista do conteúdo, for injusto e não atender a 

uma finalidade, a não ser que a contradição entre a lei positiva e a justiça atinja um 

grau tão insustentável que a lei, como ‘direito incorreto’, deva ceder lugar à justiça. 

(RADBRUCH, 2011, p.34) 

 

Assim, para ele, normas extremamente iníquas conforme paradigmas morais já 

axiologicamente objetivados por nosso patamar civilizatório histórico, não mereceram o 

caráter de jurídicas por um participante. Já normas que não sejam extremamente iníquas, mas 

não sejam as mais corretas, não serão vistas como destituídas de caráter jurídico, mas serão 

tidas como defeituosas, sem satisfação da pretensão de correção. 
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Sua teoria contribui ao esclarecimento do modo como o fenômeno jurídico pode ser 

visualizado de modo a captar perspectivas de um insider, sem, todavia, desconsiderar-se a 

ótica.  

Dessa visualização do direito atrelada à correção emergem consequências práticas. 

Todos devem esmerar-se em emitir as decisões jurídicas mais corretas possíveis. O 

magistrado deve buscar a decisão mais correta ao caso concreto. Nas esferas recursais deve-se 

zelar pelas melhores argumentações, não podendo mais ser invocada a comum invocação 

sumular de “interpretação ainda que não a mais acertada não se confunde com violação de 

dispositivo de lei ou da Constituição apto a ensejar recursos extraordinários”.  

 Disso resulta a impugnação da posição do positivismo clássico de discricionariedade 

do julgador. Um positivista argumentaria que em um caso difícil localizado na abertura do 

direito o juiz decide fora do empreendimento jurídico e por isso decide com 

discricionariedade. Com a exigência da pretensão de correção, os participantes devem emitir a 

decisão correta. Incorpora-se, assim, os argumentos práticos e jurídicos das justificativas das 

proposições normativas ao âmbito de crítica e análise dos participantes. 

 Na concepção de Alexy o sistema jurídico é visto como um sistema procedimental e 

de resultados. E neste procedimento de emanação normativa se encontra em destaque o juiz, o 

qual, ao decidir um caso difícil, deve fundamentar as razões que o levam a decidir daquela 

maneira. Estas razões devem estar voltadas ao convencimento do auditório universal e abertas 

a críticas na esfera comunicativa. 

Na concepção jurídica de Alexy, do ponto de vista do participante, as razões que ele 

considera no procedimento de decisão e de fundamentação fazem parte do procedimento e, 

por conseguinte, do sistema.   

Assim, na concepção do autor, o juiz considera razões no procedimento de decisão, 

devendo apresentá-las e dirigi-las a melhor decisão possível a ser dada ao caso. Como uma 

decisão judicial formula sempre uma pretensão à correção, o juiz não é livre na área de 

abertura para decidir como queira. A pretensão à correção é vista como jurídica, levado a uma 

obrigatoriedade de o magistrado cumpri-la, através da fundamentação. 

Segundo Alexy, nos casos difíceis, o juiz deverá  empenhar-se no encontro de uma 

resposta para uma questão prática, a qual não poderá ser forçosamente deduzida da lei. Nesta 

solução, deverá o magistrado considerar todos os princípios apropriados, toda a axiologia 

envolvida, todas as questões práticas e satisfazer a pretensão à correção ponderando valores 

em jogo.  

 Para Alexy, a pretensão de correção levaria a necessidade de que num caso difícil, 
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sempre que valores estejam em jogo, se realize uma ponderação e, por conseguinte, um 

sopesamento. O autor equipara os princípios jurídicos a valores (os quais seriam para eles o 

mesmo objeto, sob a ótica deôntica). Aqui encontra-se uma divergência da concepção de 

Alexy princípios e da concepção de Habermas. Alexy os vê como mandamentos axiológicos, 

valores que devem ser objeto de sopesamento. Habermas os vê como mandamentos deônticos 

condutores de interpretação de regras. Essa divergência será abordada com maiores detalhes 

ao fim do trabalho.  

O Judiciário teria a incumbência de zelar pela ordem de valores no Estado de Direito 

e, por isso, sopesá-los nas decisões de casos concretos em que apareçam e verificar se as 

regras emitidas pelo legislativo os ponderaram de modo adequado. Em sua tese, como os 

princípios morais, por seu conteúdo, estão incorporados ao direito, o juiz que neles se apoia 

decide com base em critérios jurídicos. Para Alexy, nesses casos, com relação ao conteúdo o 

magistrado decide fundamentado em razões morais, enquanto que com relação ao substrato 

formal- jurídico ele decide com base em razões jurídicas
144

. 

Alexy aceita um sistema escalonado de normas em cujo centro está a Constituição. 

Assim, tanto como sistema de resultados e como sistema de procedimento, devem as 

proposições normativas ser resultado ou da interpretação da Constituição ou de normas 

produzidas em conformidade com a Constituição. 

Ao fim de sua obra “Conceito e Validade de Direito”, Alexy apresenta o que entende 

por Direito: 

 

O direito é um sistema normativo que (1) formula uma pretensão à correção, (2) 

consiste na totalidade das normas que integram uma constituição socialmente eficaz 

em termos globais e que não são extremamente injustas, bem como na totalidade das 

normas estabelecidas em conformidade com essa constituição e que apresentam um 

mínimo de eficácia social ou de possibilidade de eficácia e não são extremamente 

injustas, e (3) ao qual pertencem os princípios e outros argumentos normativos, nos 

quais se apoia e/ou deve se apoiar o procedimento de aplicação do direito para 

satisfazer a pretensão de correção. (ALEXY, 2011, p.151) 

 

Passemos a compreensão normativa de Robert Alexy. Nessa oportunidade 

analisaremos a metodologia pregada pelo autor, outro passo que entendemos necessário a 

sistematização da compreensão do autor sobre a racionalidade e correção das decisões 

jurídicas.  
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4.2 A compreensão normativa de Robert Alexy 

 

Conforme analisamos no item anterior, Alexy vê o direito como um sistema normativo 

consistente na totalidade das normas integrantes de uma Constituição e na totalidade de 

normas estabelecidas em conformidade com ela, pertencendo ao direito também os princípios 

e outros argumentos normativos, nos quais se apoia e/ou deve se apoiar o procedimento de 

aplicação do direito para satisfazer a pretensão de correção.  

O direito está vinculado a uma pretensão à correção. O decretado e o eficaz formam o 

lado fático e institucional do direito. O correto, a sua dimensão ideal ou discursiva.  A tese de 

Alexy é a de que um conceito de direito adequado apenas pode nascer quando os dois 

aspectos estão enlaçados de modo a gerar uma teoria ampla do sistema jurídico que une 

pretensão de correção/direito e uma racionalidade discursiva prática e jurídica.  

O direito, então, é visto como um sistema de normas, aferido em uma ótica que abarca 

tanto a de um sistema de resultado, como a de um sistema procedimental.  

A norma jurídica para Alexy possui um significado e um modo de aplicação 

específicos. Alexy parte de uma determinada compreensão normativa, que consolida também 

a sua concepção jusfilosófica. 

Sabe-se que o conceito de norma jurídica e a discussão sobre suas espécies são temas 

de infindáveis controvérsias e os juristas parecem ter dificuldades para chegar a um consenso. 

Qual será, então, a compreensão normativa de Robert Alexy? O que ele entende por normas 

jurídicas e suas espécies? 

De suas obras “Teoria dos Direitos Fundamentais”, “Constitucionalismo discursivo” 

“Razão, Direito e Discurso”, podemos aferir a sua compreensão normativa.
145

 

Na base de sua compreensão normativa está a sua teoria dos princípios, com a 

compreensão metodológica normativo-argumentativa dela decorrente.  

Expliquemos o modo como Alexy compreende as espécies normativas e sua 

metodologia de aplicação. 

A compreensão normativa de Robert Alexy demanda a separação da investigação em 

duas investidas. A primeira investida nos permitirá chegar à apreensão de duas manifestações 

metodológicas de apreensão de significado de enunciado normativo por parte de Alexy: 

normas jurídicas podem ser diretamente aferidas semanticamente de enunciados normativos 

                                            
145

 Ver o capítulo 2 “O conceito de normas de direitos fundamentais” e o capítulo 3 “Estrutura das normas de 

direitos fundamentais” da obra Teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy. ALEXY, Robert. Teoria dos 

Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2011, p.50- 84; p.85-179. 



144 
 

institucionais ou indiretamente atribuídas em decorrência de apreciações interpretativas 

racionais. 

Essa diferenciação entre as normas diretamente aferidas semanticamente e atribuídas 

em decorrência de apreciações interpretativas aparecem em dois momentos de sua obra. Na 

sua obra “Teoria dos direitos fundamentais”, capítulo segundo, no qual trata do conceito de 

norma
146

, e na sua “Teoria da argumentação jurídica” quando trata, na justificação interna (Tx 

---ORx), sobre a fixação de regra semântica a definir o enunciado de estado de coisas (T) 

exigido como condição de aplicação de uma regra
147

. Alexy não faz essa sistematização de 

forma explícita e destacada, mas a menciona. 

A segunda investigação diz respeito a diferenciação qualitativa das duas espécies 

normativas distinguidas por Alexy: os princípios e as regras. A metodologia lógica de 

aplicação desses dois tipos são distinguidas pelo autor e resultam na caracterização de 

princípios como mandamentos de otimização e regras como mandamentos definitivos.   

Comecemos, agora, pela primeira investida na compreensão normativa de Alexy. 

 

 

4.2.1 Normas diretamente aferidas semanticamente e normas indiretamente atribuídas  

 

O ponto de partida da visualização metodológica da compreensão normativa de Alexy 

é a diferenciação entre norma jurídica e enunciado normativo.  

As normas são os mandamentos deônticos do dever ser extraídos do enunciado 

normativo que expressa o proibido, o devido e o permitido. Normas jurídicas são 

mandamentos, comandos, imperativos, permissões que dizem o que dever ser e são obtidas 

diretamente de um enunciado normativo ou indiretamente aferidas por razões. Em um mesmo 

enunciado normativo- enunciado linguístico- podem ser expressas diversas normas. 

Como já destacado no item anterior, Alexy aceita um sistema escalonado de normas 

em cujo ápice está a Constituição. 

Estas normas são extraídas de enunciados normativos constitucionais ou produzidos 

conforme a Constituição. Todos os artigos de uma Constituição, de uma lei contêm 

enunciados normativos ou parte de um enunciado normativo. Destes enunciados extraem-se 

normas (que se subdividem em dois tipos qualitativamente diversos: regras e princípios), 
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diretamente aferidas semanticamente ou indiretamente atribuídas em decorrência de 

apreciações interpretativas decorrente da apresentação de razões (jurídicas e práticas). Um 

exemplo de normas atribuídas são as regras derivadas de colisão de princípios- assunto que 

trataremos mais afrente.   

Dessa visualização de normas atribuídas decorrem consequências importantes. As 

decisões de aferições valorativas pelo Judiciário, seja em situações de conflitos entre 

princípio- que Alexy equipara a um conflito de valores-, seja em situações de extensão ou 

restrição semântica de um texto, deverão expor todas as razões e exaurir todos os argumentos. 

Quando estudarmos a teoria da argumentação jurídica de Alexy veremos como o autor 

entende essa argumentação por formas de argumentos jurídicos (cânones de interpretação, 

argumentos dogmáticos, precedentes) e formas de argumentos práticos (inerente sempre as 

valorações). 

 Estas valorações e extrações de normas atribuídas são realizadas em uma esfera 

discursiva adstrita a uma pretensão de justificabilidade logicamente conectada a elas, 

abrangente além da incumbência de referência ao arcabouço institucional (aspecto do direito 

posto, ditado por autoridade) à justificabilidade prática conectada a uma moralidade 

procedimental universalistas. As razões que ditam a normatividade passam, para Alexy, a 

incorporar o direito. Une-se, assim, um sistema de direito normativo de resultado e 

procedimental
148

. 

Para Alexy, esta visualização permitiria uma concretização normativa axiológica, 

solucionando um dos grandes problemas do positivismo, qual seja, a sua insuficiência para a 

resolução do grande dilema relativo a afetação valorativa a que a experiência jurídica está 

sujeita. 
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Como dito, a compreensão normativa de Robert Alexy demanda duas investidas 

investigatórias. Suplantada a primeira investida, passemos a segunda esfera de pesquisa 

concernente à diferenciação em as duas espécies normativas distinguidas por Alexy segundo 

uma diferenciação lógica-qualitativa. 

Para Alexy, sua teoria dos princípios permitiria conciliar uma abordagem deôntica-

dogmática à uma racionalização axiológica. Ela abrangeria, assim, também uma teoria 

valorativa. 

Passemos ao que Alexy entende por regra e por princípio. 

 

 

4.2.2 Da diferenciação entre regras e por princípios  

 

Tanto regras quanto princípios são normas porque ambos dizem o que deve ser. 

Ambos podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da 

permissão e da proibição. Princípios são tanto quanto as regras razões para juízos concretos de 

dever-ser. Dizer que regras e princípios são normas jurídicas, implica na conclusão que ambas 

são dotadas de normatividade. 

Segundo Alexy, a distinção entre regras e princípios pode ser realizada sob dois 

enfoques:  um enfoque qualitativo e um enfoque de grau. 

Tradicionalmente a distinção entre regras e princípios partia de um único enfoque. 

Distinguia-se estas duas normas de acordo de um critério de grau, seja grau de generalidade, 

de abstração, de fundamentalidade. 

Para Alexy deve-se sustentar uma diferença qualitativa entre estas espécies 

normativas. 

 Robert Alexy se vale de certas reflexões jusfilosóficas de Dworkin. Elabora uma 

visualização sua de obtenção, na ótica analítico-normativa, da integridade de princípios 

salientada por Dworkin, embora este a sustente sob pressupostos de uma teoria de moralidade 

política prévia ao ato hermenêutico. 

Dworkin chama a atenção para a existência de padrões de argumentação, não 

devidamente explicados pelos positivistas, que são utilizados pelos tribunais na resolução de 

problemas práticos, e consagram exigências de alguma esfera da justiça ou equidade. Esses 

padrões são os princípios. Segundo Ronald Dworkin
149

, esses princípios expressam deveres 
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prima facie. Para Dworkin, os positivistas partem de padrões de argumentação de aferição de 

veracidade de uma proposição jurídica (que afere um dever ou direito concreto) que são 

sempre estipulados deves definitivos: as regras. 

Para facilitar a compreensão do que se quer dizer com a diferenciação de deveres 

prima facie e deveres definitivos utilizaremos um exemplo apontado por Virgílio Afonso da 

Silva. Trata-se de um exemplo
150

 de “dever ser” extraído da Moral.  

Nas palavras de Virgílio Afonso da Silva: 

  

O exemplo mais recorrente para ilustrar essa distinção é a seguinte: João promete ir 

à festa de aniversário de seu amigo José. Entrementes, fica João sabendo que seu 

outro amigo, Jorge, está extremamente doente e precisa de sua ajuda. Para João, 

tanto quanto cumprir as promessas feitas, ajudar um amigo também é um dever. 

Nesse caso concreto, contudo, não é possível cumprir ambos os deveres. Após 

ponderação, decide João ajudar seu amigo doente. (SILVA, V., 2003, p.609-630) 

 

Claro que, prima facie, para João, tanto cumprir promessas feitas para um amigo, 

quanto socorrer uma pessoa são deveres. Nesse caso concreto, contudo, não é possível 

cumprir ambos os deveres. Após a ponderação, decide João ajudar o amigo doente e não ir à 

festa de José. Isso não significa que “cumprir promessas” tenha deixado de ser um dever para 

João. 

 Tanto o dever de cumprir promessas, quanto o dever de socorrer uma pessoa são 

deveres prima facie. O que ocorre é que diante das possibilidades do caso concreto, o dever 

pode não se revelar um dever definitivo realizável. No caso concreto, o dever definitivo é 

aquele que é produto de uma ponderação. 

 Alexy transpõe esse modo de aplicação próprio dos valores ao Direito. Assim, no 

âmbito jurídico existem normas, que constituem mandamentos axiológicos, os quais também 

estabelecem deveres prima facie, que, diante das peculiaridades do caso concreto, podem não 

se consubstanciar em deveres definitivos. 

Alexy chama essas normas de princípios e os conceitua como mandamentos de 

otimização- e não deveres prima facie. Achamos por bem iniciar a explicação com os deveres 

prima facie por uma questão auxílio no raciocínio aqui desenvolvido, pois sua ideia de 

sopesamento de princípios e bem similar à ponderação, embora seja uma visão um pouco 

diferente. 

Segundo Robert Alexy
151

, o ponto decisivo da distinção entre regras e princípios é que 

princípios seriam normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível 
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dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Nas palavras do autor, princípios são 

mandamentos de otimização. 

O sentido de mandamento utilizado por Alexy é em sentido amplo, incluindo 

permissões e proibições. 

 Um princípio é um mandamento de otimização, uma vez que deve ser aplicado na 

maior medida possível, isto é, até colidir com outro princípio e segundo a prevalência 

orientada pela situação fática concreta, após o sopesamento entre os princípios colidentes.  

Da mesma forma que na visão de dever prima facie exposta anteriormente, para Alexy 

o fundamental atributo dos princípios é a possibilidade de colisão com outros princípios.  

Princípios são mandamentos de otimização que podem ser satisfeitos em graus 

variados e a medida devida de sua satisfação não depende unicamente das possibilidades 

fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. 

O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras 

colidentes. 

Já as regras são normas que são sempre satisfeitas ou não satisfeitas. Regras contém 

determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. 

 Disso vislumbramos que a convivência dos princípios é conflitual, enquanto  

convivência das regras é antinômica. Os princípios coexistem e as regras antinômicas 

excluem-se
152

.  

Se dois princípios colidem, um dos princípios terá de ceder. Isso não significa  que o 

princípio cedente deva ser declarado inválido. 

Na verdade o que ocorre é um dos princípios tem precedência em face do outro sob 

determinadas condições. Sob outras condições a questão da precedência pode ser resolvida de 

forma oposta.  

Segundo Robert Alexy, a solução para a colisão consiste no estabelecimento de uma 

relação de precedência condicionada entre os princípios, com base nas circunstancias do caso 

concreto. Sob outras condições, é possível que a questão da precedência seja resolvida de 

forma contrária
153

. 

 Buscando tornar mais lógica a técnica do sopesamento, Rober Alexy
154

 cria a “lei das 

colisões”. Em um caso concreto, o princípio P1 tem um peso maior que o princípio P2 sob as 

condições C presentes neste caso concreto.  
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“Lei de colisões” 

(P1 P P2) C 

C---- R 

 

 Dada a importância dos exemplos para a compreensão do raciocínio principiológico, 

mencionaremos um exemplo de colisão de princípios apontado por Robert Alexy
155

. Trata-se 

do “caso Lebach”, decidido pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão. 

 No caso apontado pelo professor alemão, um programa de televisão pretendia contar a 

história de um crime no qual quatro soldados da guarda de sentinela de um depósito de 

munição do Exército Alemão, perto da cidade de Lebach, foram mortos enquanto dormiam e 

armas foram roubadas. Um dos condenados cúmplice desse crime, que, na época prevista para 

a exibição do documentário, estava perto de ser libertado da prisão, entendia que a exibição 

do programa violava certos direitos fundamentais, principalmente porque sua ressocialização 

estaria ameaçada, e, por isso, ingressou com demanda em juízo pretendendo a não veiculação 

do programa. 

 Após indeferimento de seu pleito nas instâncias comuns, a demanda chegou ao 

Tribunal Constitucional Federal via reclamação constitucional
156

.  

 Nesta Reclamação Constitucional, o Tribunal constatou uma situação de tensão entre 

a proteção da personalidade, garantida pelo art. 2º § 1º, combinado com o art. 1º§1º da 

Constituição Alemã, e a liberdade de informação por meio da radiodifusão, prevista no art. 5º, 

§1º, 2 da mesma Carta. 

 Concluiu a Corte que essa situação de tensão não é solucionada pela invalidade de 

uma das normas, mas por meio de sopesamento. 

 Tratava-se de decidir qual interesse deveria ceder, levando-se em conta a configuração 

típica do caso e suas circunstâncias especiais. Duas normas levavam, se isoladamente 

                                            
155

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 100. 
156

 Sobre a Reclamação Constitucional, ver  art. 93 I, no. 4 da Grundgesetz (GG)- Constituição da República 

Alemã-  e §13, no. 11 BVerfGG -  Lei Orgânica do TCF.  Segundo Leonardo Martins : “ A Reclamação 

Constitucional é uma ação extraordinária. Dela pode se valer qualquer pessoa submetida ao poder público 

alemão para suspender medida estatal que represente uma violação de direito fundamental do qual seja titular. 

Competente originário e exclusivo para o julgamento da Reclamação Constitucional é o TCF (...).O objeto da 

Reclamação Constitucional pode ser qualquer ato do poder público alemão, de qualquer dos três poderes, que 

viole direito fundamental (...). A maior parte das Reclamações Constitucionais  ataca decisões judiciais ( 

Urteilsverfassungsbeschwerde), mas pode, sob determinadas condições, atacar também a norma abstrata que 

infrinja diretamente, sem necessidade de um ato executório, direito fundamental(...). Qualquer pessoa pode 

propor a Reclamação Constitucional. Como esta tem por conteúdo a argüição de violação de direitos 

fundamentais, pressupõe-se, tão somente, que a legitimidade processual ativa seja restrita àqueles que podem ser 

titulares de direito fundamental específico cuja violação se afirma.” (IN MARTINS, Leonardo - Organizador. 

Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, p.59) 



150 
 

consideradas, a resultados contraditórios entre si. Ocorre que, nenhuma delas é inválida, e 

nenhuma tem precedência absoluta sobre a outra.  

Para o Tribunal, no caso da “repetição do noticiário televisivo sobre um grave crime, 

não mais revestido de um interesse atual pela informação, que coloca em risco a 

ressocialização do autor” (C), a proteção da personalidade (P1) tem precedência sobre a 

liberdade de informar (P2), o que no caso em questão, significaria a proibição da veiculação 

da notícia (R). 

 E essa precedência é determinada pelas circunstâncias peculiares da situação concreta, 

as quais devem ser motivadas na sentença. Conforme a Corte alemã, uma notícia repetida 

(T1), não revestida de interesse atual pela informação (T2), sobre um grave crime (T3), e que 

põe em risco a ressocialização do autor (T4), é proibida do ponto de vista dos direitos 

fundamentais:  T1 e T2 e T3 e T4 ----R. 

Analisando a decisão judicial do caso aqui apresentado, Robert Alexy 
157

comenta que 

os princípios abstratamente considerados por si não definem um dever ser definitivo. Porém, 

através da observância da situação concreta e da ponderação obtida com os princípios 

colidentes, a definição da relação de preferência gera uma regra, um dever ser definitivo. No 

caso Lebach, a regra foi a proibição da veiculação do programa televisivo. 

Segundo o mesmo autor
158

, o caminho que vai do princípio, isto é, do direito prima 

facie, até o direito definitivo passa pela definição de uma relação de preferência. Mas a 

definição de uma relação de preferência é a definição de uma regra.  Sempre que um princípio 

for uma razão decisiva para um juízo concreto de dever ser, então esse princípio é o 

fundamento de uma regra que representa uma razão definitiva para um juízo concreto. Em si 

mesmos os princípios nunca são regras definitivas, mas mandamentos de otimização 

consubstanciados em deveres prima facie. 

Por configurarem deveres prima facie e um mandamento de otimização, a convivência 

dos princípios é conflitual, e, assim, a configuração do dever ser presente em um determinado 

caso concreto, no qual se vislumbre a incidência abstrata de princípios, demanda uma 

otimização, pois havendo outro dever prima facie (princípio) aplicável à situação, deverá 

ocorrer um sopesamento de interesses conforme as circunstâncias fáticas presentes. Já as 

regras prescrevem imperativamente uma exigência (impõem, permitem, proíbem), que é ou 

não cumprida. 

Para Alexy a sua proposta metodológica de Alexy permitiria solucionar, com 
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transparência argumentativa, situações de colisões de normas e problemas axiológicos do 

direito. Segundo ele, essa metodologia seria apta a zelar pela transparência argumentativa, 

com a separação de argumentos empíricos e axiológicos, os quais, segregados do conceito de 

norma, e permitiriam aferir as razões que conduzem a uma proposição normativa.  

 De tudo que foi exposto podemos sintetizar: Alexy vê o direito como sistema 

normativo, o qual deve ser aferido tanto como um sistema de procedimento e como de 

resultado. Este sistema é composto tanto pelas normas jurídicas como por argumentos e 

razões.  

As normas para Alexy são mandamentos do dever ser extraídos do enunciado 

normativo que expressa o proibido, o devido e o permitido. Estas normas são extraídas de 

enunciados normativos constitucionais ou produzidos conforme a Constituição. Todos os 

artigos de uma Constituição, de uma lei contêm enunciados normativos ou parte de um 

enunciado normativo. Destes enunciados extraem-se normas (que se subdividem em dois 

tipos qualitativamente diversos: regras e princípios), diretamente aferidas semanticamente ou 

indiretamente atribuídas em decorrência de apreciações interpretativas decorrente da 

apresentação de razões. Um exemplo de normas atribuídas são as regras derivadas de colisão 

de princípios. Em uma segunda ótica de visualização da compreensão normativa de Alexy, 

chegamos a classificação de espécies normativas por ele seguida. As normas jurídicas 

dividem-se em princípios e regras.  O ponto decisivo de sua concepção de regras e princípios 

é que os últimos seriam normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 

possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Nas palavras do autor, 

princípios são mandamentos de otimização. Já as regras seriam normas que são sempre 

satisfeitas ou não satisfeitas, as quais contém determinações no âmbito daquilo que é fática e 

juridicamente possível. Da conceituação dada por Alexy ao signo linguístico princípio emerge 

a sua metodologia do sopesamento, pois vistos como mandamentos de otimização, a sua 

convivência é conflitual, devendo um deles ceder.  

Estas valorações e extrações de normas atribuídas devem ser realizadas em uma esfera 

discursiva adstrita a uma pretensão de justificabilidade logicamente conectadas a elas.  Para 

Alexy, o controle de racionalidade dessas valorações seria alcançado através de uma Teoria 

da Argumentação, a qual, por preconizar uma racionalidade prática procedimental, permitiria 

a satisfação da pretensão de correção. 

Passemos, agora, ao estudo da Teoria da Argumentação Jurídica de Robert Alexy.  
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4.3 Teoria da Argumentação Jurídica de Robert Alexy 

 

Como visto, o direito para Robert Alexy constitui tanto um sistema de procedimento 

quanto de resultados. 

Tanto as proposições normativas abstratas e concretas resultantes das esferas estatais 

competentes, quanto a teia argumentativa de fundamentação das decisões jurídicas 

acompanhada do procedimento de sua constituição, constituem duas dimensões de seu 

conceito de direito. 

Alexy assim compreende o fenômeno jurídico, uma vez que esta visualização constitui 

para ele a maneira adequada de concretizar a pretensão de correção atrelada ao direito e às 

decisões jurídicas.  

Através da incorporação do procedimento argumentativo ao conceito de direito, da 

criação de uma teoria da argumentação estipuladora de regras e formas de regência desse 

procedimento, de uma metodologia de concretização de normas abstratas e de emanação de 

normas jurídicas concreta, Alexy proporá sua teoria da verdade das proposições normativas 

do direito.  

Alexy incorpora a esse procedimento argumentativo, em conjunto com as 

argumentações ocorridas nas esferas processuais do Judiciário, o empreendimento 

argumentativo do direito, como esfera de constante controle de correção das decisões jurídicas 

emanadas de instâncias estatais.  

Quer Alexy propor o que chama de Constitucionalismo discursivo, um 

empreendimento argumentativo de concretização da Constituição orientado pelas premissas 

de sua teoria do discurso e de sua metodologia jurídica, o qual volta-se ao alcance de decisões 

jurídicas justas, corretas. 

Se em Dworkin a correção da decisão advém de um procedimento hermenêutico 

individual, em Alexy ocorre a incorporação do paradigma discursivo, visto em Habermas. 

A argumentação jurídica deve ser orientada pela teoria do discurso. Já se adiante que isso não 

significa a sua execução em um procedimento dialético, entre todos os afetados, sem coerção 

e sem restrição. Contudo, para que se alcance a racionalidade, toda argumentação realizada 

deve ser devidamente fundamentada, com a saturação de todos os argumentos necessários, e 

voltada ao acordo do auditório de todos os seres racionais. Cada argumentação insere-se no 

complexo empreendimento democrático, no qual, por meio de argumentos e contra-

argumentos, busca-se cooperativamente a correção. 

Vimos, ao estudarmos Habermas, que a correção de uma proposição normativa, no 
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paradigma linguístico da pragmática, é passível de obtenção através de um procedimento 

discursivo operado sob circunstâncias ideais, as quais levariam ao acordo racional de 

interesses de afetados através do encontro do compartilhamento linguístico, afeto ao jogo de 

linguagem em questão, no mundo da vida. Através do discurso seria possível o encontro do 

compartilhamento de pretensões universalizáveis na esfera moral e, inclusive, a crítica à 

adequabilidade de padrões de valor no interior de uma forma de vida. Trata-se inicialmente 

em Habermas de um sentido transcendente de correção. Na praxis, contudo, possível a 

obtenção de acordos racionalmente fundamentados, válidos no contexto discursivo concreto 

efetuado. 

Alexy incorpora o paradigma discursivo e propõe que a correção da decisão jurídica 

exige a sua emanação segundo a orientação dos pressupostos da teoria do discurso.  

O cumprimento das exigências da teoria do discurso no procedimento em que ocorreu 

a decisão seria o critério de correção desta. 

Assim, segundo o autor, para que se alcance decisões corretas deve-se seguir o 

paradigma do discurso. Alexy elabora, então, uma teoria do discurso racional. 

 Segundo o autor a argumentação jurídica deve ser compreendida como um caso 

especial do discurso racional prático, já que ambas voltam-se a fundamentações de 

proposições normativas- relativas ao que é permitido, proibido, obrigatório-, atreladas a 

pretensão, embutida no ato de fala, de que elas sejam corretas. 

Nas disputas jurídicas, acerca da proposição normativa correta a solucionar 

determinado caso jurídico, não se submetem todas as questões à discussão. As argumentações 

voltadas à solução correta são feitas com algumas limitações: elas devem operar conforme o 

direito vigente. 

A base da argumentação jurídica é, para Alexy, o discurso prático geral. Assim, deve 

ela obedecer as regras e formas de argumento necessárias que direcionam a correção das 

proposições normativas gerais. Além de obedecer ao regimento do discurso prático, a 

argumentação jurídica deve seguir certas regras e formas, as quais, para Alexy, permitem a 

delimitação da argumentação ao ordenamento jurídico.  

Alexy elabora uma teoria do discurso prático geral e uma teoria do discurso jurídico. 

A argumentação jurídica deve, assim, orientar-se pelo discurso prático, mas com as limitações 

advindas do ordenamento jurídico e conforme as formas e regras próprias ao procedimento do 

discurso jurídico. 

Sustenta Alexy, ademais, que na argumentação jurídica, ao lado do seu regimento com 

as regras e formas de argumentos que lhe são específicas, opera, em certos casos, a 
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argumentação prática geral, a qual ditará a decisão correta. Trata-se de decisões de casos nos 

quais se apresentem os seguintes motivos: imprecisão de linguagem, possibilidade de 

conflitos entre normas, possibilidades de existir casos que requeiram uma regulação jurídica e 

não caiba nenhuma norma válida e na situação especial de exigência de uma decisão que 

contrarie a literalidade da norma
159

. Ademais, de sua metodologia jurídica de classificação de 

normas jurídicas em mandamentos de otimização (sua concepção de princípio) e 

mandamentos definitivos (sua concepção de regras) resultará a necessidade de sopesamento 

de valores, o qual que se realiza sobretudo por argumentos práticos.  

Por isso, para que compreendamos o procedimento de argumentação apto a levar, na 

concepção de Alexy, a decisões jurídicas corretas, iniciemos, agora, o estudo de sua teoria do 

discurso prático geral. 

 

 

4.3.1 A teoria do discurso prático geral de Robert Alexy 

 

Na concepção de Alexy, a argumentação jurídica é dependente da argumentação 

prática geral, embora, como se verá, esta ocorre no discurso jurídico segundo formas, regras e 

condições específicas deste. Assim, segundo esta premissa, necessário se faz estabelecer uma 

proposta teórica acerca do discurso prático. 

Ao formular sua teoria do discurso prático, Alexy investigará diversos autores com a 

finalidade de encontrar regras definidoras na racionalidade do jogo linguístico da moral, no 

qual parece situar por completo o discurso prático para ele, e formas de argumentos de 

racionalidade prática. 

Assim, através do estudo das teorias, no campo da Ética Analítica, de Stevenson, Hare, 

Toulmin e Baier, bem como da teoria consensual da verdade de Habermas, da teoria da Escola 

de Erlangen e da teoria da argumentação de Perelman, Alexy formulará regras, as quais 

devem orientar o procedimento argumentativo de definição da proposição normativa apta a 

solucionar a questão prática, e formas de argumento, as quais devem orientar a estrutura 

lógica dos argumentos apresentados pelos participantes. 
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Através dessa proposta – uma teoria que regeria o discurso moral para o alcance de 

correção no resultado-seria possível propiciar respostas corretas a juízos de valor e de dever. 

Ao contrário de Habermas que separa o discurso de adequabilidade de padrões de valor do 

discurso prático relativo à correção de normas, Alexy agrupa ambos em um único grupo. Os 

juízos de valor e de dever formulam, para ele, uma pretensão de correção da mesma espécie.   

Alexy não separa explicitamente, como faz Habermas em “Verdade e justificação”, os 

dois sentidos da verdade discursiva, o transcendental e o acordo racionalmente fundamentado. 

Alexy emprega o termo correção no último sentido. Utiliza os signos linguísticos “correção” e 

“verdade” como qualidade de proposições normativas emitidas segundo as orientações do 

paradigma do discurso. Ademais, Habermas utiliza o signo “verdade” apenas para 

proposições empíricas. 

Assim, para Alexy, com a orientação das regras do discurso prático, obter-se-ia, então, 

respostas corretas em termos de valor e de dever
160

 para os fins de cumprimento da pretensão 

de correção. Nesse sentido, a decisão jurídica é correta pelo fato de ser fundamentada segundo 

as regras do discurso racional e, por isso, racionalmente justificada, não sendo, todavia, “a 

decisão correta” no empreendimento discursivo abstrato, intersubjetivo, de decisão aceita 

racionalmente por todos os afetados, aberto, da moral. 

Quais são essas regras que definem o jogo linguístico da moral, configuram uma 

situação ideal de fala, estruturam os argumentos de acordo com a lógica da argumentação, de 

modo a permitir decisões corretas acerca de enunciados normativos sobre o que é permitido, 
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formuladas, assim como um quadro de seis formas de argumentos. (...) elas (essas regras) se transformam em um 

certo código da razão prática. A utilidade dessas regras e formas não deve nem ser superestimada nem 

subestimada. Não se trata de axiomas dos quais se possam deduzir determinados enunciados normativos, mas um 

grupo de regras e formas de status lógico completamente diferentes e cuja adoção deve ser suficiente para que o 

resultado fundamentado na argumentação possa estabelecer a pretensão de correção. Essas regras não 

determinam, de maneira nenhuma, o resultado da argumentação em todos os casos, mas excluem da classe dos 

enunciados normativos possíveis alguns (como discursivamente impossíveis) e, por isso, impõem os opostos a 

esses (como discursivamente necessários). Em relação aos numerosos enunciados normativos ocorre que, se se 

parte apenas dessas regras do discurso (são, portanto, enunciados discursivamente possíveis). Isso se explica 

porque que as regras do discurso prático racional não prescrevem quais premissas devem partir os 

participantes do discurso. (...) Tudo isso, no entanto, não torna sem sentido tais regras. É verdade que as regras 

do discurso não podem produzir nenhuma certeza definitiva no âmbito do discursivamente possível, mas são de 

enorme importância como explicação da pretensão de correção, como critério da correção de enunciados 

normativos, como instrumento de crítica de fundamentações não racionais e também como precisão de um ideal 

que se aspira. Isso já demonstra a Teoria do Discurso como recurso interessante para a Teoria do Direito. Uma 

norma ou um mandamento singular que satisfaçam os critérios determinados pelas regras do discurso podem ser 

qualificados de justos. A Teoria do discurso é, portanto, uma das várias formas possíveis para a análise desse 

conceito tão central para a Ciência do Direito. (Grifo nosso). 
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proibido e ordenado a determinadas pessoas? 

Passemos, agora, as regras e formas de argumento da teoria do discurso prático 

racional geral de Robert Alexy. 

 

 

4.3.2 As regras e formas da teoria do discurso prático 

 

Através de um procedimento discursivo operado por regras e formas de argumentos, 

os quais se constituiriam em regras ou critérios aptos a permitir a diferenciação entre as boas 

razões das más, os argumentos válidos dos inválidos, chegar-se-ia a fundamentabilidade ou 

correção de proposições normativas. 

Essas regras e formas resultam da incorporação e sistematização das conclusões que 

vislumbra como corretas nas teorias metaéticas por ele analisadas. No total Alexy formula 

cinco grupos de um total de vinte e duas regras explicitamente elaboradas, assim como um 

quadro de seis formas de argumentos.  

Em uma discussão prática se questionam juízos de valor e de dever de tal forma que se 

questionam acerca de sua justificativa. 

Juízos de valor e de dever se unem, tal como uma proposição descritiva, a uma 

pretensão de validade. Em discurso moral um proponente (P) e um oponente (O) argumentam 

sobre uma proposição normativa (N) alegando razões (G) contra ou a favor. Assim, sendo 

questionada a correção da proposição normativa –sobre o que permitido, ordenado ou 

proibido fazer- alegada para solucionar a questão prática tem o proponente de apresentar as 

justificativas que corroboram a sua validade argumentativa. Alexy inclui nesse discurso os 

juízos de valor, pois ao se afirmar “algo é bom”, há um sentido ilocucionário de dever no 

sentido de que “isso é devido”. 

Assim no discurso prático para Alexy discute-se sobre o que se deve fazer e sobre o 

que é bom. Como nosso trabalho volta-se, ao final, a uma comparação entre os autores 

trabalhados, convém salientar que Habermas separa a argumentação acerca da adequabilidade 

de padrões de valor, pois, para ele, diferente do discurso moral que permite o encontro de 

pretensões universalizáveis, nos juízos de valor pode-se encontrar os compartilhamentos de 

uma forma de vida. 

Para ser correta esta discussão deve seguir certas regras pragmáticas da discussão e 

certas formas de argumento (estrutura lógicas dos argumentos). 

Há, assim, duas divisões de dois grupos de regras: as regras pragmáticas atinentes ao 
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comportamentos dos falantes em uma discussão racional no jogo da linguagem da moral, bem 

como regras sobre como os argumentos devem ser estruturados para serem racionais.  

Através dos estudos de Hare e Toulmin, Alexy chegará as formas de argumento. 

Salienta Alexy que as formas de argumentos também podem formular-se como regras, 

isto é, “como regras que exigem que, em determinadas situações argumentativas, devem ser 

usadas certas formas de argumento”
161

. 

Ao lado das formas de argumento, Alexy elenca regras pragmáticas, referentes ao 

comportamento do falante, as quais visam propiciar racionalidade a discussão e a obediência 

às regras que conduzem o jogo da linguagem da moral. 

Essas regras são de diferentes tipos: algumas regras só regem o discurso prático, outras 

regem também outros jogos de linguagem; há obrigações, proibições e permissões; algumas 

referem-se a exigências que apenas podem ser cumpridas de forma aproximada enquanto 

outras devem ser obedecidas integralmente; há, ainda, regras regulatórias do comportamento 

dos falantes no âmbito do discurso prático e regras que determinam a transição para outras 

formas de discurso
162

.  

 Alexy agrupa essas regras do discurso prático em “regras fundamentais”, “regras da 

razão”, “regras sobre a carga da argumentação”, “regras de fundamentação” e “regras de 

transição”. 

Alexy agrupa suas regras em cinco grupos: 1. As regras fundamentais; 2. As regras de 

razão; 3. As regras de carga de argumentação; 4. As formas de argumento; 5. As regras de 

fundamentação; 6. As regras de transição. 

As “regras fundamentais” são exigências de qualquer discurso, configurando uma 

“condição de possibilidade de qualquer comunicação linguística em que se trate da verdade ou 

correção”
163

. Elas são compostas das seguintes exigências: 

 

(1.1.) Nenhum falante pode contradizer-se;  

(1.2.) Todo falante só pode afirmar aquilo em que ele mesmo acredita; 

(1.3.) Todo falante que aplique um predicado F a um objeto A deve estar disposto a 

aplicar F também a qualquer objeto igual a A em todos os aspectos relevantes; 

(1.4.) Diferentes falantes não podem usar a mesma expressão com diferentes 

significados. (ALEXY, 2011, p.187) 

  

A regra (1.1.) configura uma exigência de aplicação da lógica clássica e deôntica pelos 
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falantes no discurso. A regra (1.2.) exige sinceridade na discussão.  

A regra (1.3.) exige coerência do falante. Alexy formula a regra (1.3.) que configura 

uma especialização de (1.3.) de aplicação a expressões valorativas. Ela enuncia: “(1.3´) Todo 

falante só pode afirmar juízos de valor e de dever que afirmaria dessa mesma forma em todas 

as situações em que afirme que são iguais em todos os aspectos relevantes”. 

Essa regra (1.3´) é uma formulação que Alexy incorpora do princípio da 

universalidade de Hare. 

 A regra (1.4) refere-se a exigência de uso comum da linguagem, já que essencial para 

a comunicação que os falantes estejam se referindo ao mesmo objeto ou fenômeno. 

 Outro grupo de regras pragmáticas do discurso prático é composto pelas “regras da 

razão”, assim chamadas serem fundamentais a racionalidade da discussão.  

A primeira “regra da razão” refere-se a uma exigência geral de fundamentação: (2.) 

Todo falante deve, se lhe é pedido, fundamentar o que afirma, a não ser que possa dar razões 

que justifiquem negar uma fundamentação. 

 Trata-se, aqui, da pretensão de fundamentabilidade atrelada a pretensão de correção do 

ato de fala. 

 Além desta “regra geral de fundamentação”, Alexy indica três regras que 

correspondem a situação ideal de fala habermasiana, as quais asseguram liberdade de 

discussão e atribuem aos participantes igualdade de direitos, o direito à universalidade e não 

coerção. São elas: 

 

(2.1.) Quem pode falar, pode tomar parte no discurso, 

(2.2.) a) Todos podem problematizar qualquer asserção; b) Todos podem introduzir 

qualquer asserção no discurso; c) Todos podem expressar opiniões, desejos e 

necessidades, 

(2.3.) A nenhum falante se pode impedir de exercer seus direitos fixados em (2.1.) e 

(2.2.) mediante coerção interna e externa ao discurso. (ALEXY, 2011, p.287-288) 

 

 

Essas regras definem um ideal ao qual a prática deve se aproximar. Elas devem ser 

cumpridas na medida ótima alcançável na situação a ser julgada, funcionam como critério 

provisório de correção
164

. 

Outro grupo de regras que definem o comportamento dos participantes em um 

discurso racional refere-se as “regras sobre a carga da argumentação”. 

Como já adiantado ao tratar-se das formas de argumento. Em uma discussão racional 
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podem ser levantados questionamentos sobre todas as proposições. Como menciona Alexy, 

sempre se poderia encurralar qualquer falante repetindo mecanicamente a pergunta “Por 

quê?”.  

O meio de se assegurar racionalidade ao discurso, evitando a formação de dogmas, 

premissas inquestionáveis, mas, ao mesmo tempo, assegurar que se evite o regresso ao 

infinito, seria a formulação de regras de carga de argumentação. 

Para haver discussão tem de se pressupor premissas comuns partilhadas pelos 

participantes. Nem tudo pode ser objeto de fundamentação ao mesmo tempo.  

Alexy adota o princípio perelmaniano da inércia, segundo o qual uma proposição que 

tenha sido aceita uma vez apenas pode ser abandonada se houver motivo para isso. Segue, 

ademais, o princípio de Singer, segundo o qual quem almeja dar tratamento diferenciado a 

alguém afirma a existência de uma diferença relevante, devendo esta afirmação ser provada. 

Ademais, não se pode exigir que um falante dê continuamente razões. Caso tenha dado uma 

razão para justificar sua proposição apenas está obrigado a dar uma nova resposta em caso de 

contra-argumento 

As regras de carga de argumentação são as seguintes: 

 

(3.1.) Quem pretende tratar uma pessoa A de maneira diferente de uma pessoa B está 

obrigado a fundamentá-lo; 

(3.2.) Quem ataca uma proposição ou norma que não é objeto da discussão deve dar 

uma razão para isso; 

(3.3.) Quem aduziu um argumento está obrigado a dar mais argumentos em caso de 

contra-argumento; 
(3.4.) Quem introduzir no discurso uma afirmação ou manifestação sobre suas 

opiniões, desejos ou necessidades que não se apresentem como argumento de uma 

manifestação anterior tem, se lhes for pedido, de fundamentar por que essa 

manifestação foi introduzida na afirmação. (ALEXY, 2011, p. 288) 

 

 A regra (3.4) assegura que cabe aos participantes definir quais argumentos são 

relevantes ou não e, por isso, não se deve excluir previamente a possibilidade dos 

participantes manifestarem qualquer opinião, desejo ou necessidade. 

Passemos agora ao quarto grupo de regras formuladas por Alexy: as formas de 

argumento. 

Toulmin apresenta uma estrutura argumentativa que orienta o proponente a 

fundamentar as proposições alegadas e a expressar seus argumentos. Ele apresenta uma teoria 

sobre a lógica dos argumentos. Esta teoria tem como base uma teorização sobre a estrutura da 

fundamentação das proposições e da expressão dos argumentos.  

Como visto, em todos os campos, com as asserções coloca-se a pretensão (claim) de 

que sejam aceitas. Questionadas esta pretensão, de deve-se fundamentá-la aduzindo fatos 
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como razões. 

 Nessa estrutura de fundamentação, quem afirma uma razão G (por exemplo, “A 

mentiu”) para corroborar uma proposição normativa N (por exemplo, “A agiu mal”), 

pressupõe uma regra de inferência R (Mentir é errado). Para fundamentar a proposição 

normativa da regra de inferência R, aduz-se novas razões, as quais seguirão a mesma 

estrutura: para a proposição “mentir é errado” aduz-se uma razão G´ (mentir implica em 

violação de expectativas de comportamento) e uma nova regra de inferência R´ (violar 

expectativas de comportamento é errado).  

Um regresso ao infinito apenas poderá ser evitado caso a fundamentação se oriente por 

uma série de exigências referentes ao comportamento do falante (enquadradas, assim, no 

quadro de regras pragmáticas) atinentes a carga de argumentação. 

Antes de passar às regras pragmáticas, achamos conveniente, para a formação de 

nosso raciocínio, em primeiro lugar considerar as formas de argumento postas como 

características do discurso prático, 

 Em um discurso prático discute-se a correção de proposições normativas simples (N). 

Como visto em Toulmin, há duas maneiras principais de fundamentá-las. Em uma primeira 

forma, aduz-se como razão da proposição normativa (N) a referência uma regra (R) 

pressuposta como válida na comunidade do falante. Um segundo modo de fundamentar 

proposições normativas (N) refere-se a adução de consequências (F) de seguir ou não o 

imperativo implicado (N). 

No primeiro caso, a discussão pode ser operar sobre o cumprimento ou não das 

condições de aplicação da regra. No segundo caso, como exposto, quem apresenta como razão 

para N uma asserção sobre consequências pressupõe uma regra de inferência (R´´), a qual 

expresse ser a produção destas consequências obrigatória ou é boa. 

Alexy sintetiza os resultados da estrutura lógica dos argumentos em regras de formas 

de argumento.  

A primeira forma de argumento corresponde a forma básica de enunciação de uma 

regra válida para fundamentar a proposição normativa (N). “Quem apela a uma regra em uma 

fundamentação pressupõe ao menos que se cumpram as condições de aplicação dessa regra. 

(...) quem aduz uma regra como razão pressupõe como verdadeiro um enunciado (T) que 

descreve tais características, estados de coisa ou acontecimentos.  
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Alexy sintetiza essa forma de argumento na fórmula:   T  (4.1) 

            R    

                                                                  N 

 A segunda forma de argumento mencionada pelo autor ocorre na hipótese de se 

apresentar como razão para a proposição normativa (N) uma asserção sobre consequências 

(F).  Ademais, “quem apresenta como razão para N uma asserção sobre as consequências 

pressupõe uma regra (R) que expressa que a produção destas consequências é obrigatória ou 

boa”
165

. 

 

Ela se sintetizaria na fórmula: F  (4.2) 

      R                    

       N        

 Como afirma, “sobre a verdade de T, assim como sobre se F, é realmente uma 

consequência da ação posta em questão, pode-se desenvolver um discurso teórico”
166

. 

Quando se aduz consequências que justificam a proposição normativa singular, como 

dito pressupõem-se uma regra R que determina ser os estados de coisa indicados uma 

consequência obrigatória ou boa. Se esta regra (R) é posta em dúvida iniciar-se-á a uma 

argumentação em um segundo nível.  

Assim, pode-se fundamentar a proposição normativa (N) “O menino deve estudar para 

as provas”, pela indicação da consequência (F) “estudar lhe fará ir bem nas provas”, a qual 

fundamenta a regra (R) “ir bem nas provas é bom, deve-se ir bem nas provas”. Pode-se 

novamente se questionar acerca da fundamentação dessa regra. Sobre R se indicarão novos 

estados de coisas (Fr), como por exemplo “ter boas notas lhe propiciará o ingresso em uma 

boa Universidade”. Esta fundamentação (Fr) exigirá, por sua vez, uma nova regra (R´´) 

“ingressar em uma boa Universidade é bom, deve-se ingressar em uma boa Universidade”, a 

qual poderá novamente ser objeto de fundamentação. 

 Nas palavras de Alexy: “R pode justificar-se apontando o estado de coisas que se dá 

se R tem vigência (Zr), ou apontando o estado de coisas futuro que se produzirá se se segue R 

(Zf). (...) está justificado por razões de simplificação, tanto nos casos de Zr como de Zf, falar 

de consequências da regra R (Fr)”
167

. O autor prossegue: “Também no caso de justificação de 
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R por meio de Fr, é válida a tese de que a indicação de uma razão para uma asserção 

pressupõe uma regra que diz que a razão indicada é uma razão para essa asserção. É por isso 

necessário uma regra de segundo nível (R´)”
168

.  

Alexy sintetiza essa forma de argumento na seguinte fórmula: Fr (4.3) 

              R´ 

              R 

Ademais, “além da indicação de Fr, também é possível indicar uma regra adicional 

R´que exija R sobre uma condição T’”
169

. Esta outra forma de argumento de segundo nível de 

indicação de uma regra vigente na comunidade do falante seria sintetizada:  T´ (4.4) 

                  R´ 

                                                                                                                   R  

 Quando ocorre de duas regras vigentes na comunidade do falante levar a resultados 

contraditórios, deve-se aplicar regras de prioridade
170

.  

 Há dois tipos de formas de argumento através de regras de prioridades. Em um 

primeiro caso, argumenta-se que algumas regras são preferenciais a outras em qualquer 

condição. Há, também, um modo de argumentar que resulta na regra de prioridade que 

prescreve a preferência de determinadas regras sobre outras em determinadas condições (C).  

Essa forma de argumento será utilizada por Alexy ao tratar da metodologia de aplicação das 

normas chamadas de princípios, às quais ele atribui a concepção de mandamento axiológico 

de otimização. 

 Alexy sintetiza essas duas formas de argumento acerca de regras de prioridade nas 

fórmulas abaixo. Será “P” uma relação de preferência entre duas regras (R). 

 

Ri    P    Rk    ou    R´i    P     R´K      (4.5.) 

 

(Ri    P    Rk) C    ou     (Ri    P    Rk) C    (4.6) 
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As regras de prioridade podem ser justificadas segundo a indicação de consequências 

de segui-la.  

Para isso deve-se fundamentar por uma nova regra R´ que mencione ser consequência 

boa, melhor.  

Trata-se da utilização da forma de argumento: Fr  (4.3) 

             R´ 

     R 

Ou pode-se indicar uma R´ vigente na comunidade do falante que determine a 

preferência, isto é a forma: T´ (4.4) 

                       R´ 

                                             R 

 Toda forma de argumento tem origem na fórmula: G (razões)   (4) 

        R. (regra) 

        N. (proposição normativa) 

 

Outro grupo de regras (quinto) refere-se “as regras de fundamentação”. Aqui Alexy 

capta nas investigações realizadas nas teorias metaéticas por ele estudadas as regras aptas a 

reger o jogo de linguagem da moral. O que define cada jogo de linguagem são as regras que 

os conduzem e os identificam 

Wittegenstein descobriu que a função descritiva da linguagem é apenas uma dentre 

outras. Há diversos jogos de linguagem perceptíveis na esfera pragmática acerca do uso da 

linguagem. O discurso moral e o discurso jurídico são jogos de linguagem específicos. O que 

define cada jogo de linguagem são as regras que os conduzem e os identificam
171

.  Na 

moral há regras que conduzem o conteúdo das argumentações.  

Através de princípios apontados por Hare, a Habermas e Baier (os quais são 

concepções do imperativo categórico kantiano sob o paradigma pragmático), Alexy propõe 

três regras concretizadoras do princípio da generalizabilidade: 

Da junção do princípio da universalidade e do princípio da prescritividade de Hare
172

, 

Alexy formulará sua primeira regra de fundamentação. De Habermas Alexy reformulará seu 
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princípio da universalidade e formulará a segunda regra de fundamentação, a qual se refere a 

exigência de deliberação prática com igualdades de direitos e de obtenção de acordo racional 

apenas das proposições normativas e regras as quais cada um pode aceitar. De Baier 

formulará uma regra que sintetize as exigências de abertura e sinceridade do discurso racional 

sinalizadas por ele 

 São as seguintes as regras viabilizadoras do princípio da generalizabilidade no 

discurso racional: 

 

(5.1.1) Quem afirma uma proposição normativa que pressupõe uma regra para a 

satisfação dos interesses de outras pessoas deve poder aceitar as consequências de 

dita regra também no caso hipotético de ele se encontrar na situação daquela pessoa; 

 (5.1.2) As consequências de cada regra para a satisfação dos interesses de cada um 

devem ser aceitas por todos; 

(5.1.3)Toda regra deve ser ensinada de forma aberta e geral. (ALEXY, 2011, p.289) 

 

Outra exigência do discurso moral e, assim, outra espécie de regra de fundamentação 

refere-se a necessidade de exame da gênese crítica.  

O Programa da gênese crítica foi desenvolvido pela Escola de Erlanger. Ele visa a 

reconstrução pelos participantes no discurso do processo de surgimento da regra, para 

verificar se as razões que a justificaram no momento de sua criação ainda estão presentes, ou 

se é possível verificar outra exigência racional para a sua manutenção. Uma regra moral não 

resiste a sua comprovação de gênese histórico-crítica quando: embora originariamente 

pudesse ser justificada racionalmente, na atualidade perdeu sua justificação; ou quando 

originariamente não possuía nenhuma justificação racional e no momento atual não podem ser 

apresentadas novas razões suficientes.  

 Esse argumento genético é formulado por Alexy nas seguintes regras: 

 

(5.2.1) As regras morais que servem de base às concepções morais do falante devem 

resistir à comprovação de sua gênese histórico-crítica. 

(5.2.2) As regras morais que servem de base às concepções morais do falante devem 

resistir à comprovação de sua gênese histórico-crítica.
 
(ALEXY, 2011, p.289) 

 

A última regra desse grupo refere-se a exigência de realizabilidade: “5.3. Devem ser 

respeitados os limites de realizabilidade faticamente dados.”
173

 

O último grupo é formado pelas regras de transição. Nos discursos práticos surgem 

muitos problemas que não podem ser resolvidos com os meios da argumentação prática e 

pode ser necessário passar para discursos empíricos, para discursos de análise da linguagem 

ou discursos sobre o próprio discurso. Assim, Alexy formula as seguintes regras: 
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(6.1.) Para qualquer falante e em qualquer momento é possível passar a um discurso 

teórico (empírico); 

(6.2.) Para qualquer falante e em qualquer momento é possível passar a um discurso 

de análise da linguagem; 

(6.3.) Para qualquer falante e em qualquer momento é possível passar a um discurso 

de teoria d discurso. resistir à comprovação de sua gênese histórico-crítica. 

(ALEXY, 2011, p.289) 

 

O seguimento das regras e formas expostas aumentam a chance de se obter acordos 

racionais sobre a decisão correta a reger determinada questão prática. 

Como visto em Habermas, há uma suposição teórica abstrata de que se todas as 

circunstâncias ideias ocorressem, inclusive a abstração de participação de todo o auditório 

universal (do presente e do futuro), seria possível alcançar, como que em um sentido 

transcendental a correção e a verdade. Trata-se, na verdade, de uma abstração filosófica.   

 Na prática, pode-se alcançar acordos racionais no contexto em que se argumenta, seja 

no âmbito de uma ciência institucionalizada, seja em uma discussão entre partes. 

De toda forma, uma argumentação para ser racional deve, ao ser efetuada, direcionar-

se ao convencimento do auditório universal e não olvidar as regras pragmáticas. 

 O cumprimento otimizado dessas regras, em todas as situações nas quais haja 

argumentação sobre proposições normativas, não é apto, em todas as questões práticas 

existentes, ao encontro do acordo racional de todos os seres racionais. 

A formulação das regras pragmáticas indicadas permite que se fundamente algumas 

poucas proposições normativas, como discursivamente necessária ou discursivamente 

impossível (por exemplo, a vedação de que uma pessoa possa ser escrava). No âmbito 

pragmático do discurso poder-se-á argumentar acerca de direitos humanos e pretensões 

universalizáveis, mas sempre em caráter abstrato. 

O âmbito do discursivamente possível é amplo, principalmente em uma sociedade 

pluralista e complexa. 

Há casos nos quais é permitido fundamentar, mesmo buscando o compartilhado 

linguisticamente no mundo da vida, duas proposições normativas ou regras incompatíveis 

entre si. 

Por isso, por exigência mesma de racionalidade, em uma comunidade, devem-se 

estabelecer critérios que definam como normas devam ser emitidas. 

 Para Alexy, as debilidades do discurso prático geral exigem o estabelecimento de 

esferas competentes de emissão, revisão, aplicação de normas, bem como a estruturação de 

um ordenamento jurídico. 
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Embora se exija, por questões de racionalidade prática, essa especificação para a 

redução do âmbito do discursivamente possível na solução de questões práticas sobre o que é 

permitido, proibido ou ordenado em uma comunidade, o elo entre argumentação prática e 

argumentação jurídica continua. 

A argumentação prática tece-se ao lado dos argumentos propriamente jurídicos e as 

regras e formas do discurso prático geral são exigidos juntamente com as regras e formas que 

caracterizam especificamente o discurso jurídico. Segundo Alexy, “o uso de argumentos 

especificamente jurídicos deve se unir, em todos os níveis, aos dos argumentos práticos 

gerais”
174

. 

Alexy entende o discurso jurídico como um caso especial do discurso prático geral. 

A racionalidade de proposições jurídico-normativas que solucionam questões sobre o 

que permitido, ordenado ou proibido pelo direito demanda, além da obediência/orientação no 

procedimento argumentativo das regras do discurso prático, o seguimento de regras e formas 

próprias do discurso jurídico. 

Assim, formula Alexy sua teoria do discurso jurídico. Passemos a ela. 

 

 

4.3.3 A teoria do discurso jurídico de Robert Alexy 

 

Conforme mencionado, para Alexy, a argumentação jurídica é um caso especial do 

discurso prático geral.  E assim é pelas seguintes razões. 

Em todas as discussões nas quais se argumenta juridicamente questiona-se o que é 

permitido, ordenado ou proibido e, como característica do ato de fala, ao se emitir as 

proposições jurídico-normativas, estas se atrelam a uma pretensão de correção. 

Segundo o paradigma discursivo, a validade de um ato de fala é aspecto que se verifica 

pragmaticamente, através do encontro, em níveis abstratos de raciocínio, de acordos 

racionalmente fundamentados entre seres racionais que participam do discurso. Aqui, não 

mais como era no paradigma hermenêutico dworkiano, a verdade não está na coerência de um 

sistema de ideias de um ser hermenêutico, mas no compartilhamento no respectivo jogo de 

linguagem, dos acordos no mundo da vida. Em um sentido transcendente, abstrato, de um 

discurso ideal entre todos os seres racionais, sustenta-se que o cumprimento de certa situação 

ideal de fala levaria ao encontro dessa validade. No âmbito da práxis, a orientação da 
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argumentação segundo estas regras pragmáticas aumentaria a possibilidade de encontro de 

acordos racionais entre participantes de um discurso. 

Assim, segundo o paradigma discursivo, a racionalidade e validade de proposições são 

temas afetos a aspectos pragmáticos do discurso. 

Em toda argumentação jurídica, mesmo a presente no processo judicial, quem propõe 

uma proposição normativa, apta a reger determinada situação de fato, deve, para a 

racionalidade da fundamentação, reger-se pelo ideal discursivo, com direcionamento ao 

convencimento do auditório universal e à abertura à crítica.  

Trata-se, desta forma, a argumentação jurídica racional como discurso jurídico.  

No paradigma discursivo, todo discurso voltado a validade de proposições normativas 

configura um discurso prático. 

Embora a argumentação jurídica esteja voltada a racionalidade de proposições sobre o 

que obrigatório, proibido ou permitido
175

, nela, sua pretensão de correção encontra-se limitada 

por uma realidade institucional a que deve vinculação. 

No discurso jurídico, discute-se sobre a correção de proposições normativas voltadas a 

solucionar questões práticas, mas com vinculação ao âmbito do direito vigente. Assim, toda a 

história institucional, com as regras e os princípios emitidos pelas instituições do passado, 

deve ser analisada no momento de se determinar qual enunciado normativo é apto a reger o 

caso. O discurso jurídico é assim um caso especial do discurso prático, pois sua pretensão de 

correção, se se prefere um vocabulário normativo-analítico a um enfoque hermenêutico, 

vincula-se a um ordenamento jurídico. 

Embora a argumentação jurídica ocorra nos quadrantes de uma história institucional, a 

resolução de questões jurídicas, como já fora percebido por Ronald Dworkin, atrela-se, 

também, à racionalidade prática. A argumentação prática geral sobre o que deve ou não ser 

feito entrelaça-se com os argumentos institucionais relativos às regras e aos princípios 

constantes em um ordenamento. 

 Como já visto, em Dworkin esta racionalidade prática é vista no âmbito hermenêutico 

da interpretação construtiva operada em uma história institucional condutora de racionalidade 

jurídica. Em Alexy é ela trabalhada no âmbito pragmático discursivo e analítico-normativo. 

 Robert Alexy elaborará uma teoria voltada a construir regras e formas de argumentos 
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de regência do discurso jurídico capazes de, por um lado, atrelar a argumentação acerca da 

fundamentação de proposições jurídico-normativas ao ordenamento jurídico-positivo e, por 

outro, evidenciar e racionalizar a teia argumentativa prática geral presente na solução dos 

casos jurídicos.  

Sua teoria oferece, assim, uma proposta de como, sob o paradigma discursivo, pode 

ser justificada racionalmente um caso especial de proposições normativas, as decisões 

jurídicas, no contexto de um ordenamento vigente e no âmbito de possibilidades da 

argumentação prática geral a ele atrelado. Vejamos, agora, as regras e formas de argumentos 

elaboradas por Alexy para a consecução desse objetivo. 

 

 

4.3.4 As regras e formas de argumentos do discurso jurídico 

 

As regras e formas do discurso jurídico configuram uma proposta teórica de Aley de 

regência da justificação racional proposições jurídicas. 

A racionalidade da argumentação jurídica, para que cumpra a pretensão de correção 

especial de vinculação ao direito vigente e de justificação prática geral da melhor decisão, 

deve, para Alexy, orientar-se por dois grandes grupos de regras e formas, divididos em vários 

subgrupos. Uma decisão jurídica que se pretenda racional na teoria de Alexy, deve orientar-se 

por estas regras. 

A justificação de uma decisão jurídica tem que voltar-se a dois grandes aspectos de 

fundamentação: decorrer logicamente das premissas expostas na argumentação e ser essas 

premissas corretas. Alexy, assim, distingue dois aspectos de justificação: no primeiro caso, 

referente à relação lógica entre a decisão e as premissas aduzidas na argumentação, o autor 

chama de justificação interna; no segundo caso, quando o objeto da fundamentação é a 

própria correção das premissas, trata-se de justificação externa. 

Comecemos nosso estudo com a justificação interna. 

 

 

4.3.4.1 Das regras e formas da justificação interna 

 

Para verificar se decisão decorre, segundo a lógica da argumentação, das premissas 

normativas expostas, Alexy elabora duas fórmulas que tem a missão de estruturar logicamente 

a regra regente do  enunciado normativo singular que soluciona o caso. 
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Para explicar essa estrutura, Alexy estabeleceu as seguintes formas de argumento: 

Uma primeira forma de estruturação lógico-argumentativa é uma forma simples, a 

qual pode ser representada da seguinte maneira: 

 

(J.1.1)     . 1) (x) (Tx → ORx)    (premissa maior) 

               . 2) Ta                         (premissa menor) 

                 3) ORa    1), 2)         (conclusão; enunciado normativo singular) 

 

Onde “x” é uma variável de indivíduo no domínio das pessoas naturais e jurídicas; “a” 

é uma constante de indivíduo; “T” é um predicado (tão complexo quanto se queira) que 

representa o suposto de fato (hipótese de incidência) da norma (1)...; e “R” um predicado 

(também tão complexo quanto se queira) que expressa o que o destinatário da norma deve 

fazer e “O” é um operador deôntico (equivalente a “é obrigatório que”). 

 Thomas Bustamente estrutura a justificação interna de Alexy da seguinte maneira: 

 

(J.1.1)  Premissa maior: Sempre que o predicado T puder ser aplicado a "x", então 

deve ser aplicada a regra R, que exige um certo tipo de comportamento. 

Premissa menor: "a" possui o predicado T. 

Enunciado normativo singular: A regra R deve ser aplicada a "a". 

(BUSTAMANTE, 2005, p.104) 

 

A exigência de justificação interna pode ser vista como dotada duas razões. 

Em primeiro lugar, a explicitação de uma regra universal da qual o enunciado singular 

é decorrente torna claro que em casos semelhantes, deve tal regra ser seguida. 

Assim, (j.1.1) satisfaz o que Alexy chama de princípio da universalidade, o qual exige 

a observância de uma regra que proclama a exigência de tratar da mesma maneira todos os 

seres da mesma categoria”
176

 

Alexy formula dentre as regras pragmáticas de regência da utilização das formas de 

argumento da justificação internar dois imperativos direcionados aos participantes da 

argumentação, as quais têm por missão concretizar esta exigência de estipulação de regra 

universal e tratamento igual segundo o princípio da justiça formal
177

: 

 

(j.2.1.) Para a fundamentação de uma decisão jurídica, deve-se apresentar pelo 

menos uma norma universal 

(j.2.2) A decisão jurídica deve seguir-se logicamente ao menos de uma norma 

universal, junto a outras proposições. (ALEXY, 2011, p.291) 
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A justificação interna de Alexy visa, também, estabelecer com clareza qual regra rege 

o caso em questão, de modo que todas as premissas necessárias à fundamentação da decisão 

sejam expostas. Assim se alguma premissa necessária à justificação da decisão não decorrer 

diretamente de uma norma positivada, esta premissa deve ser exposta. Segundo Alexy, “em 

muitos casos, a norma com que se começa não é sequer uma norma de direito positivo”
178

. 

Para que seja assegurada racionalidade à argumentação a justificação interna deve ser 

utilizada para orientar o raciocínio tanto nos casos em que se fundamenta o enunciado 

normativo singular através de uma regra do direito positivo, sobre a qual não pairam dúvidas 

sobre a sua aplicabilidade ao caso concreto, como, e principalmente, nos casos em que a regra 

não decorra diretamente de uma tal norma no direito positivo, devendo a mesma ser 

construída por uma interpretação construtiva.  

Mesmo em casos de aplicação de uma regra do direito positivo- ou de uma regra 

definida por um argumento dogmático, por um precedente-, situações há nas quais a forma de 

argumento (j.1.1) é insuficiente. Assim, em casos complicados como, nos exemplos de Alexy, 

“1) quando uma norma contém diversas propriedades alternativas do fato hipotético, 

2)quando sua aplicação exige um complemento por meio de normas jurídicas explicativas, 

limitativas ou extensivas, 3) quando são possíveis diversas consequências jurídicas, 4) quando 

na formulação da norma se usam expressões que admitem diversas interpretações”
179

 , será 

necessário a utilização de uma outra forma de argumento, a qual deve especificar todas as 

premissas necessárias- as quais devem ser transpostas em regra universal para se assegurar 

racionalidade-  a justificação do enunciado normativo singular.  

Nesses casos de normas indiretamente atribuídas devem ser elaboradas todas as regras 

de inferência (como visto em Toulmin) que conduzam às normas jurídico positivas e às regras 

que resultam de todo o processo de justificação externa. 

Todas as etapas de desenvolvimento, com todo o processo de complementação 

necessário, também podem ser representadas através de formas lógicas e deve ser sua 
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utilização regida por regras pragmáticas. 

Alexy formula esse esquema mais complexo na seguinte estrutura: 

(J.1.2)   . (1) (x) (Tx → ORx) 

             . (2) (x) (M¹x → Tx) 

             . (3) (x) (M²x → M¹x) 

                          . 

                          . 

                          . 

             . (4) (x) (Sx → M 
n
x) 

             . (5) Sa 

               (6) ORa         (1) - (5)  

 

Onde M ¹ a M 
n
 configuram o conjunto de características tidas como relevantes para 

aplicação da regra (R) aos diversos casos "x". (Sa) é a descrição específica dos fatos do caso. 

As premissas (3) e (4), assim como quaisquer premissas adicionais que possam ser 

acrescentadas entre (4) e (5) são os passos de desenvolvimento necessários à aplicação da 

regra jurídica R. 

Trata-se assim de desenvolver grupos menores até chegar à hipótese de incidência da 

regra: M3 caracteriza um estado de coisas que é incluído em M2, M2 constitui um estado de 

coisas que é incluído em M1 e M1 é um estado de coisas que está incluído em T. Define-se T 

por características M. Inclui-se M2 como característica de M e assim por diante. Por meio 

dessas características M¹ a M
x 

são desenrolados os passos de desenvolvimento necessários 

para que T tenha sentido e a regra universal exposta conduza à decisão jurídica. 

Para os casos em que seja necessário recorrer à forma (J.1.2), Alexy fixa as seguintes 

regras pragmáticas a conduzir o comportamento dos participantes no discurso: 

 

(J.2.3) Sempre que houver dúvida sobre se “A” é um T ou um M, deve-se 

apresentaruma regra que decida a questão; 

(J.2.4) São necessários as etapas de desenvolvimento que permitam formular 

expressões cuja aplicação ao caso em questão não seja já discutível; 

(J.2.5) Deve-se articular o maior número possível de etapas de desenvolvimento. 

(ALEXY, 2011, p. 290) 

 

As regras e formas da justificação interna conduzem à estrutura formal da justificação 

do enunciado normativo e ao seu uso pragmático de maneira racional, nada mencionado sobre 

a correção de ser aquela regra universal (e aquela definição de M1, de M2, M3, que também 

exigem regras de inferência) a norma correta a reger o caso.  As formas de argumento da 
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justificação interna, contudo, são imprescindíveis para a correção da decisão jurídica, pois 

possibilitam a visualização das premissas, mesmo- e principalmente- as não diretamente 

inferidas do direito positivo, que exigem justificação.  

Em sua teoria do discurso racional, Alexy separa a estrutura lógica de premissas que 

decorrem uma da outra (conforme a lógica da argumentação, já vista em outros momentos da 

apresentação do pensamento do autor), da argumentação acerca da correção da premissa (de 

serem elas as adequadas a solucionar o caso). A fundamentação das premissas, principalmente 

as não extraídas diretamente do direito positivo, constitui tarefa do âmbito de argumentação 

da justificação externa. Passemos as regras e formas da justificação externa. 

 

 

4.3.4.2 Das regras e formas da justificação externa 

 

A justificação externa constitui âmbito racional da argumentação no qual se 

fundamenta a correção das premissas usadas na justificação interna. Assim, a utilização da 

regra R e a definição de T, de M1, de M2, são as premissas corretas e necessárias à solução da 

questão prática porque a argumentação efetuada na justificação externa assim exige. 

 Segundo Alexy
180

: “o objeto da justificação externa é a fundamentação das premissas 

usadas na justificação interna. Ditas premissas pode ser: “1) regras de direito positivo, 2) 

enunciados empíricos e 3) premissas que não são nem enunciados empíricos nem regras do 

direito positivo”. 

Como já dito, Alexy, ao contrário de Dworkin, é um teórico analítico- normativo, 

aceitando critérios formais e materiais de validade de normas de um ordenamento jurídico. 

Assim, para a fundamentação de uma regra de direito positivo, deve-se mostrar a sua 

conformidade com os critérios de validade do ordenamento jurídico. 

Para a fundamentação de enunciados empíricos, podem ser utilizados desde métodos 

das ciências empíricas, máximas de presunção racional quando não é possível certeza sobre a 

existência do fato, incluindo-se, até mesmo, as regras de ônus da prova no processo. 

Já, para a fundamentação das premissas que não são nem enunciados empíricos nem 

regras do direito positivo, Alexy teoriza certas formas de argumento e certas regras 

pragmáticas. Neste campo, ocorrerá o que ele chama stricto sensu de “argumentação 
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jurídica”
181

. 

Essas três espécies de fundamentação- de premissas constituintes de regras de direito 

positivo, de enunciados empíricos e de premissas que não são nem enunciados empíricos nem 

regras do direito positivo- se entrelaçam.  

Nos casos de fundamentação de premissas que não são nem enunciados empíricos nem 

regras do direito positivo desempenhará papel considerável as regras do direito positivo e os 

enunciados empíricos. 

Será nesses casos que teremos normas indiretamente inferidas, justificadas em sua 

correção pelas regras e formas da justificação externa.  

Alexy prevê seis grupos de regras e formas de justificação externa, os quais são: 1) as 

regras e formas de interpretação jurídica, relacionados a argumentos de justificação externa 

relacionados à vinculação à lei; 2) as regras e forma da argumentação da Ciência do Direito 

(dogmática),  constituinte de proposições sedimentadas como correta por uma Ciência do 

Direito institucionalizada; 3) as regras e formas do uso de precedentes, com a utilização de 

proposições constantes de decisões jurisdicionais anteriores; 4) as regras e formas da 

argumentação prática geral; 5) as regras e formas da argumentação empírica. 

O fornecimento de premissas que conduzem à regra universal utilizada na justificação 

interna pode, na teorização de Alexy, ser oriundo de cânones veiculadores de argumentos de 

interpretação dos enunciados normativos do direito positivo. 

Alexy aceita a aplicação dos cânones interpretativos no curso da argumentação 

jurídica e determina que esta aplicação deve ser feita por segundo as regras e as formas da 

interpretação jurídica. 

Os cânones da interpretação possuem a função primordial de justificar a passagem de 

regra prevista no direito (R) à formulação de uma regra inferida indiretamente (R'), 

constituinte de uma particular interpretação da norma (R). 

Os cânones são vistos por Alexy como estruturas de argumentos, formas de 

argumentação sintetizadas nos argumentos, nos conformes da hermenêutica jurídica clássica, 

relativos à interpretação da legislação. 

Alexy agrupa os cânones em seis grupos: os da interpretação semântica, genética, 

histórica, comparativa, sistemática e teleológica. 

O argumento semântico constitui a forma de argumento pela qual se fundamenta uma 
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interpretação R´ de R através da referência ao uso da linguagem através de uma especificação 

da linguagem natural ou de uma linguagem técnica. 

Alexy estabelece três formas de argumentos semânticos: 

 

(J.3.1) uma interpretação R' é discursivamente necessária; 

(J.3.2) a formulação lingüística da norma R (a ser intepretada) torna discursivamente 

impossível a interpretação R'; e 

(J.3.3) é possível tanto aceitar como rejeitar a interpretação R'. (ALEXY, 2011, p. 

291) 

 

Para Alexy, a utilização pelo proponente das formas (J.3.1) e (J.3.2) conduzem-no a 

uma interpretação definitiva com base no argumento semântico. No caso de conclusão por 

(J.3.3), o interprete terá que justificar a proposição através de outras formas e com outras 

regras de justificação externa. 

O argumento genético refere-se à fundamentação de uma interpretação R´ através da 

argumentação de que R´ constitui a vontade do legislador. 

Há, segundo Alexy, duas formas de argumentos genéticos: em um caso a própria R´ 

corresponderia à vontade do legislador. Na outra forma, argumenta-se que um determinado 

fim (Z) ou certa combinação K ([Z1, Z2, ... ZN]) K de fins teria sido pretendido pelo 

legislador e seria viabilizado pela interpretação defendida R´.  

Esses argumentos genéticos são formulados segundo duas formas de argumento 

sintetizadas pelo autor nas seguintes fórmulas: 

 

(J.4.1) .(1) R´(= IRW) é querido pelo legislador 

(2) R´ 

(J.4.2)  .(1) Com R o legislador pretende alcançar Z 

(2) – R´(= IRW)           –Z  

 (3) R´ 

Tanto no caso de (J.4.1) como no de (J.4.2), R´ não se segue diretamente da ou das 

premissas mencionadas, sendo necessário, por isso, justificar conforme argumento empíricos 

que R´ e Z foram almejados pelos participantes do processo de legislação. 

Segundo Alexy, a vontade do legislador é só uma razão para uma interpretação, 

podendo-se apresentar razões, oriundas de outras formas de justificação externa, que 

defendam a não adequabilidade de R´ para solucionar o caso. 

Ressalta o autor, que frequentemente não é possível determinar precisamente o 

conteúdo desta vontade ou estabelecer quem deva ser considerado como o sujeito da “vontade 

do legislador”. Dworkin, aliás, critica fortemente a utilização deste argumento nas 
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justificações de decisões jurídicas. 

A crítica de Dworkin a um raciocínio jurídico voltado ao modelo semântico centrado 

no texto legal ou à questão psicológica de trazer a trazer à superfície um fato histórico - a 

vontade de legisladores responsáveis- refere-se a inexatidão de tal forma de interpretação para 

representar o que os juízes fazem e devem fazer ao julgar casos jurídicos. Como a emissão da 

proposição jurídica é um problema de solução de questões que, em última instância, abarca a 

problemática da legitimação e do respeito a princípios de moralidade política, a utilização 

desses argumentos semânticos e genéticos não podem ocultar os questionamentos referentes a 

essa problemática. Por isso, Dworkin defende seu método de interpretação construtiva
182

. 

Alexy tenta desviar-se desta crítica ao preconizar a exigência de saturação das formas 

de argumentos representadas pelos cânones, alegando que, havendo argumentos práticos que 

justifiquem a prevalência de uma argumentação teleológica (a qual possui certos aspectos 

semelhantes à interpretação construtiva de Dworkin), deve esta ser utilizada no lugar de uma 

interpretação meramente semântica ou genética. De qualquer forma, importante a ressalva de 

Dworkin de exigência de não ocultamento das verdadeiras razões do intérprete aptas a 

justificar a melhor decisão para o caso, bem como a necessidade de reflexão acerca do 

problema de legitimidade e de moralidade política- já explicado em nosso trabalho no capítulo 

de Dworkin e de Habermas- presente em toda decisão jurídica, que com seus mandamentos 

deonticos, insere-se na esfera de interesses de um ser humano e deve ser justificada com o 

respeito ao sistema de direitos que indivíduos livres iguais atribuem-se reciprocamente entre 

si em uma comunidade jurídica legítima. 

Outro cânone de interpretação elencado por Alexy refere-se ao que ele chama de 

argumento histórico. Nele se aduzem argumentos que se referem à história de regulamentação 

jurídica do problema discutido. Trata-se de uma situação chamada por Alexy como de 

aprendizado da História, pois argumenta-se que: “1-já se deu determinada solução para o 

problema discutido; 2-esta solução conduziu à consequência F; 3-F é indesejável; 4-As 

situações não são entre si tão diferentes para que F não ocorra hoje; 5-A solução em questão 

não é aceitável hoje”
183

. Nesta forma de argumento, deve-se justificar, além de premissas 

empíricas, à proposição normativa “Z é devido” e o juízo de valor “Z é indesejável” através 

de outras formas e regras do discurso jurídico e prático geral. 

Já no caso de utilização de argumentos comparativos, argumentação que determinada 
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solução dada ao problema em outro Estado produziu um estado de coisas bom ou ruim. Trata-

se de argumentação semelhante à argumentação histórica, com a diferença de se invocar a 

solução dada por outro ordenamento jurídico. 

O argumento sistemático refere-se a uma interpretação R´ como exigência da 

consideração de todas as normas do ordenamento jurídico. Trata-se de argumentações 

emitidas através de argumentos relativos às relações lógicas e teleológicas da regra R com 

outras normas, fins e princípios. 

No caso de argumentos sistemáticos referentes às relações lógicas entre norma, 

argumenta-se de modo a evitar ou constatar uma contradição normativa. Assim, utiliza-se um 

argumento sistemático quando se afirma o fato de uma interpretação de uma regra R1 por 

meio de uma interpretação R´ 1 levar a contradição com a norma R2, a qual deve ser 

reconhecida como válida.  

No caso de argumentos teleológicos há a atribuição pelo interprete de fins racionais ou 

prescritos objetivamente no contexto do ordenamento vigente e a defesa de que tal fim se 

realiza mediante a interpretação R´.  Segundo Alexy, deve-se imaginar um sujeito hipotético 

que atribui tal fim racional ao ordenamento
184

. Os fins trazidos pelos argumentos teleológicos 

configuram estados de coisas caracterizados normativamente, como queridos ou bons.  

Os argumentos teleológicos configuram o palco da argumentação prática geral, já que 

é por meio deste tipo de fundamentação que, em última instância, pode ser justificado o 

estado de coisas querido ou devido.  

Vemos o argumento teleológico como o terreno de estruturação lógico-argumentativa 

da interpretação construtiva. Questiona-se se está estratégia de afirmação de uma vontade de 

um sujeito hipotético seja o modo de colocar a argumentação teleológica em sua melhor luz. 

Ao contrário de Alexy, como vimos em Dworkin, este salienta o fato de ser tal fim colocado 

pelo interprete- ser hermenêutico- como aquele visto por ele como apto a colocar o objeto em 

sua melhor luz, exercendo, o objeto limitações a interpretação realizada. Vimos que Dworkin 

desenvolve profundamente reflexões filosóficas acerca desta interpretação.  
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Alexy formula a forma mais simples de expressão do argumento teleológico na 

seguinte estrutura: 

(J.5) 

(1) OZ 

(2) – R´ (= IRW)        - Z 

(3) R´ 

Diferente da forma de argumento genético (J. 4.2), Z não é um estado de coisas 

querido pelo legislador, mas algo afirmado objetivamente. Há casos em que “OZ” é 

fundamentado conforme uma norma jurídico-positiva que estabelece um fim. Contudo, na 

maioria dos casos, porém, Z não se segue logicamente das normas invocadas na sua 

fundamentação. Ademais, muitas vezes as normas do direito positivo não apenas determinam 

um fim Z, mas um grupo de fins. Para Alexy, nesses casos a argumentação prática geral deve 

determinar qual combinação de fins ([Z1, Z2,...Zn]K) é a correta através de regras de 

preferência
185

. É através dessa forma de argumento que Alexy desenvolve sua teoria dos 

princípios, pois a argumentação teleológica corresponde à argumentação operada através dos 

princípios
186

. Vale salientar que a concreção de Z – e dos princípios-demanda a justificação de 

novas proposições normativas, as quais são operadas, em última instância, por argumentos 

práticos gerais. 

Como as formas de argumentos contêm premissas normativas que não se extraem da 

lei, é importante, para a racionalidade da argumentação, a apresentação de todos os 

argumentos necessários, conforme às exigências dos cânones utilizados, para fundamentar o 

enunciado normativo regente do caso. Por isso, deve-se expor as premissas empíricas ou 

normativas necessárias a saturação da forma de argumento expressa no cânone de 

interpretação. 

Alexy formula a seguinte regra pragmática configuradora do requisito de saturação da 

argumentação jurídica
187

: “(J.6) Deve ser saturada toda forma de argumento que houver entre 

os cânones de interpretação, impede por isso, falas vazias”. 

Alexy salienta que argumentos de formas distintas conduzem a proposições 
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normativas voltadas a solucionar o problema jurídico contraditórias entre si
188

. Segundo ele, a 

sua teoria do discurso não pode estabelecer uma hierarquia aos cânones de interpretação, mas 

pode estabelecer regras pragmáticas e formas de argumento que aumentam a probabilidade de 

as próprias partes na discussão chegarem a um acordo sobre qual cânone conduz a melhor 

decisão do caso.  

Para este problema, Alexy confere uma prioridade prima facie aos argumentos 

semânticos e genéticos e formula a seguinte regra de carga da prova na argumentação rege, 

portanto, como regra pragmática
189

: “(J.7) Os argumentos que expressam uma vinculação ao 

teor literal da lei ou à vontade do legislador histórico prevalecem sobre outros argumentos, a 

não ser que se possam apresentar motivos racionais que deem prioridade a outros 

argumentos”. 

Ademais, para este fim de assegurar racionalidade no uso dos cânones, Alexy formula 

as seguintes regras pragmáticas: 

 

(J.8) A determinação do peso de argumentos de diferentes formas deve ocorrer 

segundo regras de ponderação. 

(J.9) Devem-se levar em consideração todos os argumentos possíveis e que possam 

ser incluídos por sua forma entre os cânones de interpretação. (ALEXY, 2011, p. 

246) 

 

Os cânones de interpretação configuram, assim, para Alexy, estruturas de organização 

dos argumentos de interpretação da lei e do ordenamento jurídico, as quais conduzem à 

proposição normativa regente do caso. Saliente-se a sempre necessária exposição dos 

argumentos práticos a embasar a justificação de ser aquela interpretação semântica da lei, 

aquele argumento teleológico, aquele argumento histórico a configuração da melhor decisão 

para o caso. Saliente-se que o respeito à lei também é decorrência de exigência de 

racionalidade prática- e, portanto, de moralidade política e de legitimidade do direito-; por 

isso Alexy preocupa-se em não descartar a utilização dos cânones, devendo estes serem 

saturados, com a exposição de todos os argumentos aptos a solucionar o caso. Deixamos, 

aqui, no entanto, a questão de ser a solução mais correta do caso um problema de ponderação 

de cânones- como sugere Alexy- ou uma questão de reflexão sobre a problemática de 

moralidade política a circular a questão jurídica, como sugere a interpretação construtiva do 
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próprio fenômeno hermenêutico de raciocínio jurídico, realizada por Dworkin, e de submissão 

dessa reflexão ao paradigma discursivo, como quer Habermas. 

Como dito, há seis grupos de regras e formas de justificação externa. Já tecemos 

algumas palavras sobre a argumentação empírica, vimos a argumentação prática geral em 

item anterior e dedicamo-nos intensamente à reflexão dos cânones. Passemos, agora, ao grupo 

referente à argumentação da Ciência do Direito (dogmática).  

A dogmática ocupa posição de destaque na teoria do discurso jurídico de Alexy. Tem 

ela, segundo o autor, três funções: “descrição do direito vigente” (dimensão empírico-

descritiva), “análise sistemática e conceitual” (dimensão lógico-analítico), “elaboração de 

propostas de solução de casos judiciais problemáticos” (dimensão prático-normativa)
190

. 

O destaque atribuído a ela por Alexy decorre, no entanto, de sua importante missão de 

racionalizar, sedimentar e institucionalizar o raciocínio prático, envolto na interpretação do 

ordenamento jurídico voltada à solução de casos práticos. Através da Ciência do direito, os 

acordos oriundos dessas interpretações e desses raciocínios jurídicos/práticos, obtidos no 

empreendimento cientifico institucionalizado e compartilhado entre os juristas, formula-se e 

difunde-se enunciados dogmáticos, os quais constituem de razões de decidir utilizadas na 

fundamentação de proposições jurídico-normativas. 

Os enunciados dogmáticos incluem uma parte normativa, a qual insere-se no grupo de 

premissas que não são nem empíricas nem meramente decorrente da lei. Eles se referem à 

legislação e à aplicação do direito vigente, mas não se podem identificar meramente com a 

sua descrição. Há uma parte criativa, na qual o interprete envolve os argumentos do 

arcabouço institucional estatal com argumentos práticos. Isso porque, como ressalva Alexy, 

somente “com os meios da análise lógica e da dedução lógica não se podem alcançar novos 

conteúdos normativos”
191

 e do trabalho dos juristas emerge esse carga normativa não 
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dedutível diretamente da lei, decorrente, portanto, de raciocínios práticos gerais. 

 Trata-se da institucionalização, através da Ciência do Direito, de enunciados 

decorrentes da já mencionada teia argumentativa de Dworkin, tecida com o enlace de 

argumentos práticos e jurídicos. 

Como salienta Alexy, “os enunciados dogmáticos não podem derivar logicamente nem 

apenas das normas jurídicas vigentes nem somente de enunciados empíricos. Se fosse 

possível o primeiro, não teriam nenhum conteúdo normativo que excedesse o das normas 

vigentes”
192

.  

Os enunciados podem se basear em outros enunciados dogmáticos, mas em última 

instância, eles se fundamentam em argumentos práticos. Nesse sentido, Alexy afirma: 

 

Porém, estes enunciados dogmáticos teriam também de ser fundamentados e assim 

sucessivamente. Em algum momento, os enunciados dogmáticos acabam e se faz 

necessário novos argumentos. Como os enunciados dogmáticos têm conteúdo 

normativo, estes outros argumentos só podem ser argumentos práticos do tipo geral 

(ALEXY, 2011, p. 257) 

 

Alexy, por isso, formula a seguinte regra pragmática
193

: “(J.10) Todo enunciado 

dogmático, se é posto em dúvida, deve ser fundamentado mediante o emprego, pelo menos, 

de um argumento prático de tipo geral”. 

Trata-se nesta regra da junção da exigência de saturação de todos os argumentos 

justificadores da proposição normativa utilizada na decisão jurídica com o princípio da 

inércia.  

Uma exigência de incremento da racionalidade de uso de enunciados dogmáticos posta 

por Alexy refere-se à comprovação sistemática do argumento dogmático utilizado. Deve o 

intérprete, ao utilizar-se da dogmática, verifica se o enunciado em questão se ajusta 

coerentemente à série dos enunciados dogmáticos já aceitos e às normas jurídicas vigentes. 

Ademais, é necessário analisar se o enunciado dogmático em questão pode justificar as 

proposições normativas de resolução do caso e obedecendo, também, as regras do discurso 

prático geral. O primeiro caso Alexy chama de comprovação sistemática em sentido estrito e 

o segundo de comprovação sistemática em sentido amplo
194

. O autor elabora a seguinte regra 

pragmática
195

: “(J.11) Todo enunciado dogmático deve enfrentar uma comprovação 
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sistemática, tanto em sentido estrito como em sentido amplo”. 

A Ciência do direito pode ser vista como um empreendimento argumentativo 

institucionalizado, o qual se volta à coerência mútua entre os enunciados e ao 

aperfeiçoamento da racionalidade e da correção das decisões jurídicas, bem como aos 

resultados desse procedimento. 

 Como se trata, em sua teoria do discurso aqui explanada, de uma ótica voltada à 

justificação de proposições normativas, Alexy preocupa-se com o âmbito do resultado, 

entendendo dogmática jurídica não como o conjunto de atividades, mas de enunciados.  Trata-

se, assim, nos argumentos dogmáticos de proposições relacionadas à legislação e à 

jurisprudência, porém não identificados em sua plenitude com a descrição da lei ou das 

rationes decidendi das decisões judiciais, possuindo conteúdo normativo exigente para sua 

justificação de premissas advindas do raciocínio prático geral. Segundo Alexy, a 

caracterização de um enunciado como dogmático “depende de se o enunciado em questão é 

aceito ou pelo menos discutido no âmbito da Ciência do Direito. (...) Para que se possa 

considerar dogmático um enunciado não é necessário que a maioria dos juristas o considerem 

correto, mas tão somente dogmático”
196

.  

Por serem fundamentados em uma Ciência do direito que funciona institucionalmente, 

com a dogmática incrementa-se a racionalidade do uso de argumentos práticos no raciocínio 

jurídico e permite-se a ampliação da discussão, quanto ao tempo e ao objeto. Torna-se 

possível a elaboração de enunciados novos embasados em uma cadeia de enunciados antigos, 

ocorrendo um aprimoramento científico que não seria possível sem essa institucionalização.  

 Em razão da racionalidade da dogmática, Alexy elabora como última regra pragmática 

da argumentação dogmática
197

: “(J. 12) Se são possíveis argumentos dogmáticos, devem ser 

usados”. 

Outro grupo de regras do discurso jurídico refere-se ao uso de precedentes. Por 

exigência da igualdade de tratamento advinda do princípio da justiça formal, bem como da 

necessidade de estabilização e sistematização dos argumentos jurídicos e da racionalidade do 

princípio da inércia, Alexy valoriza o uso dos precedentes judiciais na argumentação jurídica. 

Os precedentes devem ser utilizados para racionalizar a argumentação, não podendo 

implicar estagnação do raciocínio jurídico-judiciário nem desconsideração das diferenças 
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relevantes existentes entre os diversos casos jurídicos existentes na realidade social. 

Por isso, Alexy adverte que o uso dos precedentes deve sempre estar associado à 

utilização dos instrumentos do distinguish e do overruling. 

Assim, existindo diferenças no tocante às circunstâncias relevantes entre o caso 

analisado e a situação objeto do caso do precedente, deve-se novamente retomar a 

fundamentação da questão jurídica e emitir-se uma nova proposição normativa para 

solucioná-lo. 

Ademais, a fundamentação de uma decisão judicial deve sempre permanecer aberta à 

crítica, podendo-se sempre argumentar pela sua incorreção, por não ser ela a mais justificável 

segundo argumentos jurídicos e práticos geral. 

Assim, realiza-se o distinguish quando se aponta razões para tratar de forma diferente 

casos que, à primeira vista, poderiam ser vistos como semelhantes. O overruling, por sua vez, 

tem lugar quando ocorre a superação de uma proposição normativa anteriormente aceita 

através da aceitação de novas razões que demonstrem ser a decisão incorreta
198

. 

Alexy formula as seguintes regras de uso do precedente
199

: “(J.13) Quando se puder 

citar um precedente a favor ou contra uma decisão, deve-se fazê-lo; (J.14) Quem quiser se 

afastar de um precedente, assume a carga de argumentação”. 

Essas regras resultam do princípio da inercia e da regra de carga de argumentação. 

Mas, como já dito, deve a utilização dos precedentes ser utilizada sempre de forma atenta aos 

instrumentos do distinguish e do overruling, pois não pode a sua utilização implicar 

estagnação do raciocínio jurídico-judiciário nem desconsideração das diferenças relevantes 

existentes entre os diversos casos jurídicos existentes na realidade social. 

Outro grupo de regras e formas de argumento mencionado por Alexy diz respeito ao 

uso de certos argumentos prático-gerais que sempre foram utilizados na metodologia jurídica, 

como como o argumento a contrario, o argumento a fortiori, a analogia e o argumento ad 

absurdum. Trata-se, aqui, do que Alexy chama regras de uso de formas de argumentos 

jurídicos especiais. 

Embora esses argumentos sejam expressos como formas de inferência logicamente 

válidas, trata-se de formas de argumento atrelados à lógica da argumentação, não sendo 

suficiente para analisá-los a lógica clássica. Compreender sua estrutura lógico-argumentativo 

permite aclara o conteúdo normativo de suas premissas. 
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Alexy elabora fórmulas para a utilização desses argumentos especiais, para que 

aplicação das formas logicamente válidas estabelecidas por Alexy as premissas necessárias à 

justificação, que em algumas situações permanecem implícitas, venham à tona. 

Alexy expõe a fórmula do chamado argumento a contrario: 

 

(J.15)    . (1) (x) (OGx → Fx) 

              (2) (x) ( -Fx → -OGx) (1) 

 

A ocorrência da hipótese de incidência, por x nela se enquadrar, deve levar à 

consequência jurídica F.  No argumento a contrario, presume-se que o caminho inverso-  se 

não há a consequência jurídica, não se tem o estado de coisas x- também seja verdadeiro. 

Pode ocorrer, no entanto, que a junção de outras normas ou razões ao caso em análise 

resultem em inadequação do argumento a contrario. É necessário ser estabelecido que 

somente se x for F, deve seguir-se a conseqüência jurídica em questão (G), podendo-se, 

também, argumentar sobre isso. 

Outro argumento jurídico especial elencado por Alexy é a analogia. Para ela o autor 

estabelece a seguinte fórmula, na qual “F sim x” significa “x é semelhante a F”: 

 

(J.16)    . (1) (x) (Fx v F sim x  → OGx) 

             . (2) (x) (Hx  → F sim x) 

               (3) (x) (Hx  → OGx) (1), (2) 

 

Assim, se um estado de coisas para o qual se estabelece determinada consequência 

jurídica é semelhante a outro em todos os seus aspectos relevantes, deve a este último ser 

atribuído o mesmo tratamento jurídico. As maiores dificuldades surgem na determinação das 

semelhanças relevantes dos casos, para o fim da regulamentação jurídica igual, podendo-se 

divergir quanto ao que seja semelhança relevante para aquele determinado estado jurídico. A 

analogia pressupõe uma valoração. Segundo Alexy deve-se admitir para isso a utilização de 

toda sorte de argumentos práticos. 

O último argumento jurídico especial abordado por Alexy refere-se ao argumento ad 

absurdum (redução ao absurdo). Em tal argumento, afirma-se que determinada interpretação I 

de uma norma R conduz a resultados inaceitáveis, absurdos.  Alexy designa esse resultado 

inaceitável como um estado Z que- pelo menos segundo a opinião de quem argumenta- é tido 

como proibido (O – Z). Ele tem a seguinte estrutura formulada pelo autor: 
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(J.17)  .(1) O – Z 

            .(2) R´- Z 

            .(3) – R´ 

 

Este argumento também exige valorações que não podem ficar camufladas. Deve-se 

mostrar que Z é considerado proibido e que R´ tem realmente Z como consequência.  

Saliente-se que o uso de argumentos consequencialistas na ciência do direito deve ser 

feito de maneira comedida. Há divergências entre quais consequências podem ser objeto de 

reflexão judicial. Dworkin, por exemplo, como visto, sustenta a inadequação de argumentos 

utilitaristas e da necessidade do Judiciário deter-se em argumentos de princípios e não de 

política. Um jurista adepto da análise econômica do direito teria uma compreensão diferente. 

De qualquer forma, como exigência de saturação, todos os argumentos possíveis na 

argumentação devem ser expostos e abertos à crítica.  

Alexy estabelece a seguinte regra
200

: “(J.18) As formas de argumentos jurídicos 

especiais devem ser saturadas.” 

A justificação de todas as premissas necessárias à decisão jurídica deve ser exposta 

com clareza, seja utilizando-se cânones, argumentos especiais, argumentos dogmáticos. As 

valorações efetuadas devem poder ser objeto de crítica e a problemática de moralidade 

política e de legitimidade envolta na decisão jurídica não pode ficar ocultada. A racionalidade 

e a correção do enunciado normativo singular apto a decidir o caso demanda a sua vinculação 

ao ordenamento jurídico positivo (com exposição das razões jurídicas), bem como clareza e 

racionalidade das valorações e dos argumentos práticos gerais (exposição da correção- 

fundamentação- das razões práticas) necessários como premissa do juízo. Acompanhando a 

exigência de saturação, integra a racionalidade da argumentação as regras de carga de 

argumentação, pois para que haja fundamentação há de se partir de premissas tidas como 

aceitas, as quais, contudo, permanecem em constante tensão entre facticidade e validade. 

A argumentação prática geral, base do discurso jurídico, não pode ficar oculta. 

Segundo Alexy
201

, esta pode ser necessária para: (1) a fundamentação das premissas 

necessárias à saturação das distintas formas de argumentos, (2) a fundamentação “da escolha 

das diversas formas de argumentos que conduzem a diferentes resultados”, (3) a 

fundamentação e comprovação de enunciados dogmáticos, (4) a fundamentação das razões do 

                                            
200

 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 

fundamentação jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 276. 
201

 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 

fundamentação jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 276. 



185 
 

distinguish e do overruling, (5) a fundamentação das premissas a serem utilizadas na 

justificação interna. Estes são exemplos. 

Como o próprio direito abarca uma pretensão de legitimidade, não podendo olvidar-se 

de sua problemática de moralidade política, para que esta pretensão se cumpra, necessário se 

faz que a melhor decisão para o caso esteja atenta à racionalidade prática geral, sem, todavia, 

descuidar-se da história institucional jurídico-positiva, a qual é capaz tanto de atribuir decisão 

e segurança nas situações de divergência argumentativa entre diversos seres racionais, 

simbólicos, culturais e hermenêuticos, sobre o modo correto de agir, no contexto de um 

mundo da vida, como também de evitar a sucumbência diante de uma realidade social 

complexa e implacável. 

A proposta de Alexy de sua teoria do discurso jurídico, como caso especial da teoria 

do discurso prático geral, fomenta, assim, a racionalidade e a correção das decisões jurídicas, 

tornando clara a necessidade de saturação de todos os argumentos que conduzam a proposição 

normativa apta a solucionar o caso, propondo um modelo lógico de estruturação dos 

argumentos, estabelecendo regras pragmática que permitam o encontro das premissas 

compartilhadas intersubjetivamente de racionalidade prática e jurídica, bem como ressaltando 

a necessidade de vinculação da argumentação ao direito vigente.  

Em conjunto com sua teoria da argumentação jurídica, sua proposta metodológica e 

seu conceito de direito, há de destacar o seu Constitucionalismo discursivo, como último 

ponto a ser mencionado nesta dissertação como aspecto do pensamento do autor para a 

concretização de decisões legítimas.  

 

 

4.4 A Constituição como uma ordem valores assegurada pelo Tribunal Constitucional 

através da ponderação 

  

A Constituição carregada está de princípios. Os direitos fundamentais veiculam-se 

através deles. Alexy, aceitando o posicionamento difundido pelo Tribunal Constitucional 

Federal alemão, entende que, por esses princípios consagrarem valores, deve a Constituição 

ser vista como uma Ordem de valores, que como tal deve ser concretizada. Os valores 

aplicam-se no raciocínio prático por ponderação e, portanto, deve o jurista aplicar os 

princípios da mesma maneira.  

Alexy é adepto de uma metodologia e de uma determinada visualização normativa, já 

trabalhada nesta dissertação. As normas subdividem-se, para ele, em mandamentos definitivos 
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(o que chama de regra) e mandamentos de otimização (o que chama de princípios). 

Assim, para ele, as normas principiológicas da Constituição, por configurarem 

mandamentos axiológicos, serão concretizadas através de uma determinada estrutura de 

raciocínio, a ponderação.  

A ordem concreta de valores constitucionalmente emanada em cada situação da vida 

será aferida pelo Tribunal Constitucional caso por caso. Todas as normas do sistema, segundo 

esta visualização, demandam acordo a esta ordem de valores.  

Sejam as sentenças, sejam as leis advindas do Legislativo ou a normatividade emanada 

do Executivo, para todas as proposições normativas deve ser exigido a valoração dos 

princípios constitucionais de forma ponderada, de acordo com o peso que cada qual merece na 

situação específica. O peso de cada princípio, em cada situação especifica de aplicação, seria 

argumentativamente definido. O Tribunal Constitucional teria a função de fiscalizar se o peso 

dos princípios na normatividade seria o adequado. Quando o peso dos princípios incidentes no 

fato social for igual, caberá ao legislador decidir  qual deve prevalecer.  

Como vimos, na visão de Alexy, princípios configuram mandamentos de otimização 

que devem ser aplicados em sua medida ótima, segundo as limitações fáticas e jurídicas da 

situação.  

Por serem mandamentos de otimização, a convivência dos princípios é conflitual. A 

configuração do dever ser presente em determinada situação, no qual se vislumbre a 

incidência abstrata de princípios, demanda uma otimização, pois havendo outro dever prima 

facie (princípio) aplicável, deverá ocorrer um sopesamento de interesses conforme as 

circunstâncias presentes. Assim, no caso de colisão de princípios deve se estabelecer uma 

relação de precedência condicionada entre eles. Essa relação de precedência condicionada 

deve, para Alexy, ser averiguada pela aplicação do princípio da proporcionalidade.  

 Para Alexy, a natureza dos princípios como mandamentos de otimização implica a 

máxima da proporcionalidade como exigência para sua a aplicação
202

. 

A proporcionalidade compõe-se de três máximas parciais: a exigência da adequação, 

da necessidade (mandamento do meio menos gravoso) e da proporcionalidade em sentido 

estrito (mandamento do sopesamento propriamente dito). 

Princípios são mandamentos de otimização que podem ser satisfeitos em graus 

variados e a medida devida de sua satisfação depende das possibilidades fáticas e 

possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios 
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e regras colidentes (proporcionalidade em sentido estrito). O âmbito das possibilidades fáticas 

é determinado pelas máximas da adequação e da necessidade. 

Essas três sub-regras da proporcionalidade (adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito) constituem uma ordem pré-definida. Assim, a análise da 

adequação precede a da necessidade, que, por sua vez, precede a da proporcionalidade em 

sentido estrito.  

A análise da adequação refere-se a verificação de se o meio fomenta a realização do 

objetivo almejado. Quanto à necessidade, refere-se a inexistência de outro meio que promova 

o objetivo perseguido, com a mesma intensidade, mas limite o princípio em tela em menor 

intensidade. 

Ocorrendo a necessidade de aplicação da do princípio da proporcionalidade em 

sentido estrito para a solução da colisão de princípios, deve ser aplicada a “lei da 

ponderação”. Segundo esta, “quanto mais alto é o grau de não cumprimento ou prejuízo de 

um princípio, tanto maior deve ser a importância do cumprimento do outro”
203

. Para a 

determinação do peso de cada princípio na aplicação dessa “lei da ponderação”, Alexy propõe 

que se utilize de sua fórmula do peso. 

A ponderação compõe-se de três passos. Em um primeiro passo, deve ser comprovado 

o grau do não cumprimento ou prejuízo de um princípio. Isto é, quando se trata da dimensão 

de defesa, a intensidade da intervenção. Em um segundo passo, a comprovação da 

importância do cumprimento do princípio em sentido contrário deve ser averiguada. Em um 

terceiro passo, deve-se verificar se a importância do cumprimento do princípio em sentido 

contrário justifica o prejuízo ou não cumprimento do outro. 

Alexy cria uma escala com os graus "leve"(1), "médio" (2) e "grave" (3). A 

intensidade de intervenção ou grau de não cumprimento de um dos princípios, bem como os 

graus de importância, devem ser classificados pelo intérprete segundo os níveis dessa escala 

triádica. 

Desta forma, em determinada circunstância, para determinar se o princípio P1 

prevalece perante ao princípio P2, deve se verificar:  O grau de não cumprimento ou 

intervenção em P2 é leve, médio ou grave? A importância de P1 é leve, média ou alta? Há 

uma proporcionalidade entre a intervenção ou não cumprimento de P2 e a importância de P1? 

Assim, por exemplo, se P1 tiver importância leve e o grau de não cumprimento de P2 

for alto, P1 não pode prevalecer sobre P2. Já se P1 tiver importância leve e o grau de 
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importância de P2 for leve ou P1 tiver importância grave e o grau de importância de P2 for 

grave, teremos um empate de peso, cabendo ao legislativo decidir a questão de qual princípio 

deve ceder.  

Alexy entende que, com essa ponderação de princípios, o Tribunal Constitucional 

Federal zelaria pela proporcionalidade dos pesos dos princípios contidos nas regras emitidas 

pelas demais instâncias do poder estatal. A atribuição dos graus da escala seria feita pelos 

julgadores através da argumentação.  

Para Alexy a ponderação garantiria racionalidade à concretização da ordem de valores 

expressa na Constituição através dos princípios. 

 

 

4.5 O Constitucionalismo Discursivo 

 

Através da visualização da concretização da Constituição como empreendimento 

argumentativo-discursivo, advinda de sua teorização do constitucionalismo discursivo, Robert 

Alexy consagra sua teoria do discurso no âmbito legitimador do Estado de Direito 

Constitucional Democrático.  

É do estudo dele, em conjunto com às análises dos outros autores nesta dissertação 

abordados, que extrairmos a nossa visualização da concretização da Constituição como 

empreendimento discursivo, argumentativo, irradiador de racionalidade prática por todo 

direito.  

É a partir do Constitucionalismo discursivo que se viabiliza o processo de tecer, a 

partir do fio estrutural do núcleo dos direitos fundamentais e dos princípios fundamentais da 

democracia, um tecido argumentativo legitimador de racionalidade a todas as normas 

jurídicas. É deste fio que as certezas do mundo da vida relativas à correção normativa no 

âmbito do discursivamente necessário enlaçam-se com os fios institucionais do ordenamento 

jurídico-positivo e se transfiguram em proposições normativas. É, também, justamente dele 

que as tensões entre facticidade e validade a pulsarem no mundo da vida de uma sociedade 

plural enodam nos limites da argumentação prática e justificam a necessidade do direito 

positivo. 

 Como já mencionado, a concepção de direito de Robert Alexy abarca uma dimensão 

ideal e uma dimensão institucional. Todas as proposições normativas devem voltar-se à 

satisfação da pretensão de correção, a qual se cumpre, para o autor, através de uma pretensão 

de fundamentabilidade. Nesta fundamentação, a ser operada através da teoria do discurso, 
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destaca-se a concretização da Constituição, a qual constitui o cerne legitimador de todas a 

normatividade. A Constituição também é vista por Alexy como que dotada de duas óticas, 

uma normativa, institucional-positiva, e uma visualização de sua concretização 

argumentativa, procedimental, discursiva levada a cabo pelo Tribunal Constitucional.  

 Alexy busca aplicar o paradigma do discurso habermasiano à concretização de um 

Estado constitucional democrático cuja vontade racional é dependente da argumentação 

discursiva para a emanação da normatividade correta em todos os planos. A concretização da 

Constituição passa a ser vista como empreendimento discursivo, no qual cada participante 

alega argumentos e cooperam conjuntamente na busca da verdade. 

Em alguns casos elementares pode ser dito, com segurança suficiente, o que é 

necessário ou impossível discursivamente, exercendo uma solução discursiva para problemas 

políticos papel fundamental para realização dos direitos humanos. 

 

4.6 A Jurisdição e a aplicação de princípios: a crítica de Habermas a Alexy 

 

Jürgen Haberm tece fortes críticas ao modo de compreensão metodológica do Tribunal 

Constitucional Federal alemão e à proposta de Alexy de conceituação de princípios jurídicos 

como mandamentos de otimização.  

A chamada “doutrina da ordem de valores”, desenvolvida pelo próprio tribunal e 

dogmatizada por Alexy, implicaria uma compreensão metodológica com consequências de 

desgaste à racionalidade da atuação da jurisdição constitucional, bem como compromete à 

legitimidade das decisões judiciais. 

Para Habermas, direitos não podem ser assimilados a valores e deve a sua aplicação 

ocorrer por meio da interpretação construtiva-já explicada neste trabalho. Ressalta que quando 

princípios colocam um valor esse mandamento não pode ser extraído da própria norma. O 

Judiciário, ao transformar princípios em mandamentos de otimização, tomam para si a 

competência que é própria do legislador, direcionando o comportamento obrigatório conforme 

a fixação de sua escolha valorativa. A compreensão de constituição como ordem de valores 

leva a uma autofixação da competência dos juízes de emitir legislação constitucional diante 

dos casos que se apresentam. A adaptação dos princípios a valores resultará na não mais a 

competência de aplicação normativas prevista constitucionalmente, mas em uma autofixação 

de competência através de uma autocompreensão metodológica. 

Normas são mandamentos deônticos que fixam comportamentos. Princípios jurídicos 

fundamentam regras, as quais fixam o que se deve fazer. Valor, por sua vez, orientam o agir 
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de maneira teleológica e são próprios de outra forma de raciocínio prático que não a fixação 

dos comportamentos devidos num Estado Democrático de Direito que atribui competência à 

legislação política de emitir normas.  

Segundo Habermas, “os valores configuram preferências tidas como dignas de serem 

desejadas em determinadas coletividades, podendo ser adquiridas ou realizadas através de um 

agir direcionado a um fim”
204

. Não possuem eles a validade deontológica das normas, as quais 

carregam o sentido absoluto de uma obrigação incondicional e universal. Pode-se criticar a 

adequabilidade do padrão de valores de normas, mas isso não intervém em seu caráter lógico 

de aplicabilidade. A atratividade dos valores tem o sentido relativo de uma apreciação de 

bens, adotada ou exercitada no âmbito de formas de vida ou de uma cultura. Em sociedades 

plurais, na qual o ethos compartilhado se difundiu, o sentido relativo de uma apreciação de 

bens, adotada ou exercitada no âmbito de formas de vida ou de uma cultura, se torna ainda 

mais evidente.  

As decisões valorativas exprimem aquilo que é bom para nós, que acordamos 

intersubjetivamente certa preferência e que seguimos aquela constelação de valor, ou o que é 

bom para mim. Segundo Habermas, “valores distintos concorrem para obter a primazia; na 

medida em que encontram reconhecimento intersubjetivamente no âmbito de uma cultura ou 

forma de vida, eles formam configurações flexíveis e repletas de tensões”
205

. É a 

racionalidade do direito positivo que permite a domesticação das orientações axiológicas. Nas 

palavras de Habermas, “o direito definido através do sistema de direitos, é capaz de 

domesticar as orientações axiológicas e colocações de objetivos do legislador através da 

primazia estrita conferida a pontos de vista normativos”
206

.  

Ademais, segundo Habermas: 

“Do ponto de vista da análise conceitual, a distinção terminológica entre normas e 

valores somente perde seu sentido nas teorias que pretendem validade universal para 

os bens e valores supremos. (...) sob condições do pensamento pós-metafísico, elas 

não são mais defensáveis (...).Em teorias contemporâneas desse tipo, os pretensos 

bens ou valores universais assume uma forma a tal ponto abstrata, que é possível 

reconhecer facilmente princípios deontológicos, tais como dignidade humana, 

solidariedade, autorrealização e autonomia. A transformação conceitual de direitos e 

valores fundamentais significa um mascaramento teleológico de direitos, que 

encobre a circunstância de que, no contexto de fundamentação, normas e valores 

assumem papéis diferentes na lógica da argumentação. (HABERMAS, 2012, p. 

319) 
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 Por isso Habermas critica a autocompreensão da jurisdição constitucional como 

realizadora, através de ponderações, de uma ordem de valores. Nesse sentido, Habermas tece 

os seguintes comentários: 

Tal jurisprudência de valores levanta realmente o problema da legitimidade, que 

Maus e Böckenförde analisam, tomando como referência a prática de decisão do 

Tribunal Constitucional Federal. Pois ela implica um tipo de concretização de 

normas que coloca a jurisprudência constitucional no estado de uma legislação 

concorrente. (...)Ao deixar-se conduzir pela ideia de realização de valores materiais, 

dados preliminarmente no direito constitucional, o tribunal constitucional 

transforma-se numa instância autoritária. No caso de uma colisão, todas as razões 

podem assumir o caráter de argumentos de colocação de objetivos, o que faz ruir a 

viga mestra introduzida no discurso jurídico pela compreensão deontológica de 

normas e princípios do direito. A partir do momento em que direitos individuais são 

transformados em bens e valores, passam a concorrer em pé de igualdade, tentando 

conseguir primazia em caso singular. Cada valor é tão particular como qualquer 

outro, ao passo que as normas devem sua validade a um teste de universalização. 

Nas palavras de Denninger: ‘Valores só podem ser relativizados através de valores. 

Porém o processo através do qual valores são preferidos ou rejeitados escapa à 

conceituação lógica’. (...) Na medida em que um tribunal constitucional adota a 

doutrina da ordem de valores e a toma como base de sua prática de decisão, cresce o 

perigo dos juízos irracionais, porque, neste caso, os argumentos funcionalistas 

prevalecem sobre os normativos. (HABERMAS, 2012, p. 321 e 322) 

 

Normas diferentes não podem contradizer umas às outras, pois ou algo é devido ou 

não é. Devem elas estar inseridas num contexto coerente, Porém o direito definido através do 

sistema de direitos, é capaz de domesticar as orientações axiológicas e colocações de 

objetivos do legislador através da primazia estrita conferida a pontos de vista normativos. 

Conforme explana Habermas: 

Uma jurisprudência orientada por princípios precisa definir qual a pretensão e qual 

ação deve ser exigida num determinado conflito- e não arbitrar sobre o equilíbrio de 

bens ou sobre o relacionamento entre valores.  É certo que normas válidas formam 

uma estrutura relacional flexível, na qual as relações podem deslocar-se segundo as 

circunstâncias de cada caso; porém este descolamento está sob a reserva da 

coerência, a qual garante que todas as normas se ajuntam num sistema afinado, o 

qual admite para cada caso uma única solução correta – entendido para Habermas 

no sentido ordenador do procedimento hermenêutico cristalizado na figura de 

Hércules, agora sob o paradigma discursivo, como já explicado neste trabalho. A 

validade jurídica do juízo tem o sentido deontológico de um mandamento, não o 

sentido teleológico daquilo que é atingível no horizonte de nossos desejos, sob 

circunstâncias dadas. Aquilo que é o melhor para cada um de nós não coincide eo 

ipso com aquilo que é igualmente bom para todos. (HABERMAS, 2012, p. 323) 

 

A alternativa da interpretação construtiva permite o encontro de incoerências na 

adequabilidade de valores incorporados na normatividade, sem que com isso uma instância 

não competente decida externamente qual preferência de bens lhe é mais atrativa e merece 

foro na normatividade que está a emitir. 

 No que pese esta divergência de posicionamento entre Habermas e Alexy, a teoria do 

discurso jurídico deste último é de utilização compatível por quem almeje a utilização do 
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paradigma discursivo para a argumentação da correção da decisão jurídica, com a ressalva, 

todavia, da divergência metodológica entre os autores, a qual provoca, para os adeptos da 

teoria de Habermas a rejeição de certos aspectos da teoria do discurso jurídico e do 

Constitucionalismo alexyano.  

Cremos que a harmonização da teoria do discurso de Alexy com o posicionamento de 

Habermas é possível desde que se rejeite a conceituação de princípios como mandamentos de 

otimização, com sua aplicação operada por ponderação, bem como se reestruture a utilização 

das formas de argumentos jurídicos (cânones de interpreação) apontadas por Alexy. Em 

Alexy a interpretação da legislação se realizaria através dos clássicos cânones de interpretação 

e a escolha entre eles seria efetuada por ponderação. Em Habermas, embora nada impeça que 

argumentos por meio deles sejam emitidos, a interpretação do ordenamento assumirá os ares 

dworkinanos da interpretação construtiva. No próximo capítulo, realizaremos uma reflexão 

mais detida sobre a interconexão entre as teorias de Dworkin, Habermas e Alexy no tocante a 

racionalidade e correção da decisão jurídico. Passemos, agora, a ele. 
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5. UMA REFLEXÃO SOBRE A RACIONALIDADE E A CORREÇÃO DAS 

DECISÕES JURÍDICAS NAS TEORIAS DE RONALD DWORKIN, JÜRGEN 

HABERMAS E ROBERT ALEXY 

 

Trabalhamos na presente dissertação três autores centrados no tema da racionalidade e 

da correção das proposições normativas, cada qual com seu arsenal teórico próprio e os seus 

posicionamentos. Todos, porém, atentos estão à problemática da legitimidade das decisões 

jurídicas, a qual adstrita está à necessidade de concretização de um sistema de direitos 

fundamentais em uma sociedade pluralista e à preservação da dignidade humana. 

 Há entre esses três autores uma interconexão recíproca e progressiva de saber, na qual, 

ideias constantes da teorização de um são canalizadas, criticadas, reestruturadas e readaptadas 

ao arcabouço teórico do outro. 

Ronald Dworkin representa um marco de ruptura de paradigmas na teoria do direito 

contemporânea. Ao trazer ao âmbito jurídico às inovações filosóficas da guinada 

hermenêutica, o autor põe em relevo a necessidade de se buscar uma análise do fenômeno 

jurídico apta a propiciar proposições normativas corretas, atentas à problemática de 

moralidade política afeta ao direito legítimo, a partir de raciocínios jurídicos ao mesmo tempo 

corretos e seguros.  

 A chamada “ótica do participante”, trilhada em Habermas para análise da ciência 

social, é incorporada por Dworkin para a criação de uma concepção do direito na visualização 

de um insider, de um participante do empreendimento da prática jurídica, o qual decide 

questões jurídicas interpretando-as de modo a colocá-las em sua melhor luz, no contexto 

jurídico, político e moral em que estão inseridas. O momento das justificações, da 

argumentação, da apresentação dos padrões argumentativos do raciocínio prático, será 

captado pelo autor  e esse novo paradigma será oposto ao que chama de “direito como simples 

fato”. 

Será por meio desta visualização do direito, sob o ponto de vista do insider, que a 

prática jurídica passará a ser também vista como empreendimento argumentativo, 

hermenêutico, no qual participantes refletem sobre qual a melhor solução para problemas 

prático-jurídicos, levando-se em conta os questionamentos de moralidade política de fundo a 

uma comunidade jurídica dotada de uma história institucional. 

O pensamento de Dworkin revela o caráter hermenêutico da análise do fenômeno 

jurídico e de como questionamentos de moralidade política fazem parte de nossas reflexões 

sobre o que é o direito e sobre como devemos decidir casos. 
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Dworkin chegará à sua teoria do direito como integridade, a qual cumpre a importante 

missão de revelar a teia argumentativa de racionalidade prática existente em uma prática 

jurisdicional propiciadora de correção e, ao mesmo tempo, da preservação de uma história 

institucional jurídica sempre carente de legitimação estatal. 

O autor almeja construir uma teoria do direito capaz de propiciar a resposta correta a 

casos jurídicos. 

Ao captar a problemática da legitimidade do direito e da decisão jurídica, com sua 

associação à necessidade de utilização justificada da coerção estatal em face de seres 

humanos livres e iguais, os quais compartilham uma associação fraterna fincada em princípios 

de justiça, Dworkin centra seus esforços no estudo da hermenêutica e da filosofia política. 

Para ele, através de uma teoria do direito holística, da hermenêutica construtiva, com sua 

metodologia interpretativista voltada à colocação do objeto cultural analisado em sua melhor 

luz, e dos esforços de reflexão da base prévia de teoria de moralidade política presente no 

raciocínio do intérprete, seria possível defender a existência de respostas corretas para 

raciocínios morais e jurídicos. 

Dworkin capta a pretensão de legitimidade a que o direito está envolto ao perceber as 

implicações de moralidade política que toda proposição jurídica revela. Ao trazer o problema 

da legitimidade e da correção da decisão jurídica ao âmbito da teoria do direito, Dworkin 

rompe os paradigmas positivistas da discricionariedade judicial e da desconsideração da teia 

argumentativa tecida entre razões jurídicas e razões práticas na emissão de uma decisão sobre 

o que é permitido, proibido ou ordenado pelo direito. 

Dworkin, todavia, ainda se encontra preso ao paradigma da filosofia da consciência do 

indivíduo que sozinho interpreta a realidade e tem, em seu âmbito interno de análise, a sua 

verdade- com o sentido transcendente inserto nela- na coerência do seu sistema de ideias 

oriundos de sua tradição. Contudo, no âmbito da legitimidade da convivência comunitária e 

do sistema de direitos reciprocamente entrelaçados de indivíduos livre e iguais, precisaremos 

do aspecto da verdade aqui chamado de externo, da verdade compartilhada por seres 

hermenêuticos no mundo da vida comum. A objetividade da correção da decisão jurídica 

necessitará do paradigma discursivo e do retorno da visão analítico-normativa, agora atenta à 

teia argumentativa e à racionalidade prática.  

Da hermenêutica filosófica passamos à pragmática universal. Do direito como 

integridade do juiz Hércules chegamos à hermenêutica construtiva sob o paradigma 

discursivo. Da visão puramente procedimental do direito voltamo-nos a uma ótica conjugada, 

na qual a análise normativo-analítica, agora, conjuga-se à teia argumentativa carregada de 
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racionalidade prática de uma história institucional carente de legitimação. 

Em nossa interpretação construtiva do empreendimento científico de desenvolvimento 

teórico voltado à racionalidade e à correção da decisão jurídica, a qual exige legitimação por 

razões jurídicas e práticas, entendemos a pragmática de Habermas como uma corrente a mais 

na corda do desenvolvimento científico do direito. 

A pragmática universal da Habermas configurará passo importante rumo à defesa da 

objetividade da correção do raciocínio prático. De seres humanos que buscam sozinhos a 

verdade no emaranhado de seus juízos singulares justificados, passaremos a indivíduos que 

cooperam entre si para o encontro dos acordos racionais compartilhados na experiência 

linguística comum. 

Habermas também está preocupado com a emancipação humana e com a 

concretização de uma estrutura política que lhe propicie. O autor desenvolve uma teoria sobre 

a fundamentação de proposições normativas, sua Ética do Discurso, e, após grande 

repercussão de sua obra no meio científico do direito, elabora sua obra “Direito e Democracia: 

entre facticidade e validade”, direcionada propriamente a veicular a sua análise do fenômeno 

jurídico e da racionalidade da decisão judicial. 

Em Dworkin, a correção da proposição normativa é vista de forma atenta ao ser 

hermenêutico, que sozinho reflete sobre a sua representação de mundo e sua linguagem. Em 

Habermas, o foco desloca-se à análise pragmática da linguagem.  

A inserção da correção normativa através do paradigma discursivo ingressou ao 

campo de análises dos juristas. 

 Sua Teoria Consensual da Verdade e de sua Ética do Discurso provocaram grande 

repercussão no meio jurídico. Em 1976, Robert Alexy apresenta tese, sob a epígrafe “Teoria 

da Argumentação Jurídica: A Teoria do Discurso Racional como Teoria da Fundamentação 

Jurídica” à Faculdade de Direito da Universidade de Georg-August de Göttingen, na qual, 

valendo-se, em grande medida, da teoria discursiva de Habermas, defende a transposição, 

com complementações, da ética discursiva à fundamentação das decisões jurídicas. 

Diante da grande repercussão que suas ideias provocaram, Habermas desenvolve em 

1992 a obra “Direito e Democracia, entre facticidade e validade”, na qual apresenta sua teoria 

do direito e dialoga com Dworkin e Alexy. 

Habermas também estará preocupado com problemática de fundo ao direito referente 

aos questionamentos de moralidade política.  Ele, no entanto, reanalisará este problema nos 

quadrantes de seu arsenal teórico. Pelo caráter linguístico-ilocucionário do direito, sustentará 

a afetação do fenômeno jurídico a uma pretensão de legitimidade, a qual, posta em sua melhor 
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luz, deve, em uma sociedade complexa e plural, cumprir-se por aplicação de seu princípio da 

democracia, uma re-interpretação sob o paradigma discursivo do imperativo kantiano do 

direito.  

 Em Dworkin vimos que o Estado e o Direito para serem legítimos devem zelar pela 

autonomia do indivíduo e a igual consideração e respeito de todos. Dworkin oferece uma 

interpretação deste ideal de legitimação através de sua teoria política liberal.  

 Em Habermas a concretização do ideal legitimador do Estado, de respeito ao indivíduo 

e à sua autonomia, e de um direito que realiza este ideal, será feito através de uma teoria do 

direito discursiva e de uma teoria da democracia que cumpre esses ideais sem, contudo, 

descuidar do caráter comunitário e solidário da convivência humana, com atenção à 

implicação que um agir individual gera no interesse alheio e de todos. 

 A legitimidade do Estado será, então, viabilizada através da razão comunicativa 

emergida através de uma determinada estrutura sócio-democrática e de um direito 

fundamentado através desta razão e aplicado por meio uma interpretação construtiva, do 

material positivo decorrente do discurso de fundamentação, atenta, igualmente, aos ideais 

comunicativos. O autor reestrutura o direito e o sistema de direitos- este base da legitimidade 

estatal e referente aos direitos fundamentais que indivíduos livres e iguais tem de se atribuir 

reciprocamente em um Estado Legítimo). 

Habermas reinsere o ideal iluminista do autogoverno, antes criticado por Dworkin, sob 

a perspectiva de uma teoria da democracia e do direito atenta ao princípio do discurso e à 

necessidade de fomento de intercâmbio comunicacional entre núcleo do poder e esfera 

pública, pois somente assim o potencial de racionalidade (e correção normativa) presente na 

linguagem poderá eclodir e ser incorporado institucionalmente de forma segura. Se em 

Dworkin esse potencial de racionalidade estava no juízo individual de um ser hermenêutico, 

em Habermas ele estará na fase de emissão, crítica e reestruturação desse juízo na rede 

comunicacional da esfera pública capaz de ressoar a facticidade (sempre em constante tensão 

com sua pretensão de validade) do mundo da vida.  

Habermas resgata a ótica analítico-normativa, de visualização do direito como um 

sistema de normas postas por uma legislação política, como exigência da própria legitimidade 

estatal e por razões de moralidade política de fundo à prática jurídica. Como para ele a 

averiguação da correção da adequabilidade de um sistema de valores, embora possa ser sujeita 

à análise racional, encontra o limite do intersubjetivamente compartilhado por uma forma 

vida. Assim, em uma sociedade plural como a contemporânea os valores devem ingressar no 

direito por meio da positivação. Devem os parceiros de direito que compartilham um mundo 
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da vida encontrarem em seu discurso a superação de suas desavenças argumentativas. 

Ademais, em uma sociedade complexa o aspecto social de base não pode ser olvidado e o 

papel de racionalidade do direito positivo no direcionamento das contingências sociais é 

tamanho. Por isso, Habermas reúne em suas análises tanto uma ótica de filosofia prática como 

de sociologia para a abordagem do problema da satisfação da pretensão de legitimidade afeta 

ao direito e à sua vinculação democrática. 

Habermas reinterpreta o princípio da igual consideração e respeito de Dworkin e 

reanalisa as considerações do autor norte-americano sobre a problemática de moralidade 

política do direito sob novos paradigmas. 

 Defende Habermas também a necessidade de legitimação do direito e da decisão 

judicial. Contudo, em sua visualização do sistema de direitos basilar do Estado Legítimo, ele 

não será mais interpretado conforme a ideologia liberal dworkiana.  

Para nós, Habermas e Dworkin partem de uma interpretação neokantiana da 

legitimidade, embora o autor norte americano não seja expresso nesse sentido e ao contrário 

de tecer sua teoria no aspecto da liberdade, transmuta esta ao princípio da igual consideração 

e respeito de incumbência estatal, o qual, em sua essencial, visa proteger interferências 

ilegítimas no âmbito da atuação individual do ser humano autônomo. 

 Em Dworkin, uma ordem legítima é a apta a garantir o primado da igual consideração 

e respeito pelo indivíduo.  Habermas partirá de um enfoque semelhante, substituindo, porém, 

a interpretação liberal antes dada, por um enfoque discursivo, comunicativo e democrático de 

concretização de um sistema de direitos configurador do imperativo kantiano do direito sob o 

paradigma discursivo. 

No pensamento pós-metafísico, a crença no imperativo categórico desvincula-se dos 

primados da filosofia da consciência e adere-se ao campo pragmático da filosofia da 

linguagem. Habermas o vê como paradigma compartilhado intersubjetivamente de uma 

consciência comum acerca da condução de nossas ações morais. A aferição da máxima capaz 

de adquirir universalidade é realizada no âmbito discursivo segundo pressupostos pragmáticos 

e não mais como ideias inerentes a uma esfera transcendental alcançada pela razão prática. O 

imperativo do direito também sofre uma re-interpretação segundo pragmática universal. 

Para Habermas, nem a interpretação tradicional do autogoverno, nem a interpretação 

liberal conseguem integrar uma sociedade de forma legítima, de modo a respeitar a autonomia 

individual e política do ser humano. Se a primeira peca por ser apenas um embuste semântico 

voltado ao domínio social de uma classe detentora de poder sobre uma minoria representada 

politicamente, a segundo não leva em conta os aspectos comunitários de uma convivência, a 
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tensão entra facticidade e validade a que está sujeito o entendimento humano linguístico e a 

neutralidade ético-moral de um sistema econômico e político que se orientam por códigos 

próprios.   

A resposta de Habermas, ao contrário de seguir a ótica iluminista tradicional do 

autogoverno e da universalização concretizados através de uma representação parlamentar em 

uma democracia indireta e de uma compreensão semântica de uma lei geral e abstrata 

emanada por esta faceta do poder estatal, terá em Habermas uma teorização através do agir 

comunicativo e de uma teoria do direito e da democracia aberta a ele. 

 Da mesma forma, ao contrário de visualizar a integração social como decisões 

descentralizadas de sujeitos orientados pelo sucesso próprio, a universalidade da lei geral do 

imperativo do direito será interpretada como entendimento entre parceiros, com valores 

morais, éticos, considerações pragmáticas, interesses, os quais através do compartilhamento 

linguístico do mundo da vida visualizam as máximas que devem orientar o seu agir em 

comunidade no exercício de sua autonomia política discursiva, a qual deve perpassar ao nível 

institucional. O imperativo do direito, interpretado desta forma, geraria um sistema de 

coordenação de arbítrio, o qual resultaria em um sistema de direitos subjetivos.  

Esse sistema de direito encontra sua positivação inicial em uma Constituição 

(podemos, cremos, transpor essa ideia também para os planos dos tratados internacionais de 

direitos humanos). Esse sistema pode ser interpretado segundo diversos paradigmas. Em uma 

Constituição compromissória de diversos valores não se pode extrair com clareza uma 

ideologia a servir de parâmetro de teoria da justiça para a extração de posição políticas em 

casos individuais, como quer Dworkin com o liberalismo. Habermas defende, então, para 

racionalidade da jurisdição uma interpretação construtiva do direito vigente segundo o 

paradigma do discurso.  

O sistema jurídico forma-se, assim, para Habermas por normas abstratas postas por um 

parlamento. Essas normas serão executadas por uma administração e aplicadas por um 

Judiciário. Contudo, à clássica tripartição dos poderes impõe-se sua teoria sociológica da 

democracia e sua teoria do discurso. 

A concretização do sistema de direitos através do princípio do discurso é vista como 

incumbência de todos os órgãos do Estado. Todas as instâncias de poder, assim, estão 

atreladas ao agir comunicativo, devendo buscar as decisões jurídicas mais racionais, no 

sentido de compartilhamento de razões aferidas pelo cumprimento de pretensões de validade 

normativa através da argumentação. Cada qual, contudo, possui sua competência fixada 

constitucionalmente, estando adstrita a ela. No exercício de sua competência, todas estão 
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incumbidas de concretizar a Constituição e o sistema de direitos nela previsto conforme a 

racionalidade do entendimento. 

Habermas reinsere a problemática de moralidade política, levantada pelo autor norte-

americano, na teoria sobre a legitimidade estatal que elabora (e do sistema de direitos sob o 

princípio do discurso e da democracia a ela conjugada) e, em sua teorização sobre a 

racionalidade da jurisdição, recoloca-a sob uma reinterpretação do juiz Hércules dworkiano 

agora visualizado no paradigma discursivo.  

Em Habermas, o Estado democrático de direito é posto no paradigma procedimental, 

passando a ser visto como um empreendimento hermenêutico, discursivo- argumentativo e 

normativo- institucional, atrelado ao sentido da autoconstituição de uma comunidade de 

parceiros do direito livres e iguais, colocando-se para cada geração a tarefa de interpretação e 

de configuração do sistema dos direitos. Mas, para que a tensão entre segurança e correção 

seja administrada, a concretização do direito pelo Judiciário deverá ocorrer de forma atenta ao 

direito positivo em um discurso de aplicação. Essa vinculação, no entanto, não será nos 

ditames do convencionalismo, apontado por Dworkin, de repetição de decisões tomadas no 

passado, mas através de uma interpretação construtiva, na linha de uma teoria do direito como 

integridade, mas agora sob os pressupostos ideais da teoria do discurso e sob o enfoque 

analítico-normativo. 

Habermas reinterpretará a teoria do direito como integridade de Dworkin, substituindo 

a caráter monológico da interpretação construtiva e o paradigma liberal orientador da teoria 

normativa prévia de Hercules por uma teoria discursiva. 

Ele capta os avanços propiciados por Dworkin, mas os readapta a uma visualização 

que permita conciliar a teia argumentativa do direito, com sua vinculação ao Estado de 

direito, visualizada pelo autor norte americano, a uma abordagem sistêmico-normativa, 

positivada e concretizada de modo atento ao agir comunicativo e à teoria do discurso. 

Habermas transpõe as idealizações de Hércules para as exigências ideias da teoria 

discursiva, a qual, em seu ver, é o único modo de realizar fundamentações de moralidade 

política em um contexto pós-metafísico de sociedades plurais, no qual todas as “certezas” do 

mundo da vida tornaram-se temas abertos à discussão. 

Ao contrário de uma teorização de um juiz, o qual tece sozinho princípios e objetivos 

na interpretação construtiva que em melhor luz coloque o todo composto pelas decisões 

institucionais do passado, cuja racionalização da decisão judicial pode dissimular pré-

conceitos, a idealidade do direito como integridade a ser buscado pela jurisdição ganha ares 

de procedimento argumentativo discursivo no contexto do direito vigente.  
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Hércules passa a ser visto como uma ideia reguladora desse empreendimento, o qual 

deve concretizar a autocompreensão normativa de uma comunidade jurídica formada por 

parceiros do direito que se reconhecem reciprocamente como livres e iguais, conforme as 

ordens do Estado de direito inscritas na realidade constitucional e concretizadas pelas 

instituições do estado.  

Essa autocompreensão inicia-se com o direito vigente democraticamente instituído e 

com uma interpretação construtiva desse arsenal normativo voltada à concretização do 

sistema de direitos, agora sob o princípio do discurso. 

A problemática de moralidade política atrelada ao direito deixa de ser orientada 

conforme a racionalidade de uma teoria encontrada por um juiz e torna-se tema de discussão 

frente a diversos paradigmas concretizadores de um sistema de direitos previsto em um 

ordenamento jurídico. Nesse sentido, mesmo um juiz individual deve orientar sua decisão de 

forma atenta a possíveis contra-argumentos e as diversas interpretações oriundas de 

paradigmas opostos. 

A hipótese política torna-se, assim, o paradigma procedimental discursivo orientador 

da concretização de um sistema de direitos previsto em um ordenamento jurídico. 

O que Dworkin captou como teoria de moralidade política prévia orientadora de uma 

interpretação construtiva do direito, Habermas visualiza sob o rótulo de paradigma orientador 

da concretização de um sistema de direitos.  

A proposta de Habermas é, assim, a realização da integridade de princípios, com a 

concretização de um sistema de direitos apto a zelar pela autonomia política e privada do 

indivíduo, sob o paradigma do princípio do discurso afeto a uma teoria da democracia e do 

direito e não mais ao paradigma liberal. 

 Em Habermas, o direito é visto como um sistema de normas fixadas e aplicadas pelo 

Estado de forma atenta ao princípio do discurso- este sob a imagem do princípio da 

democracia. 

O sistema normativo para cumprir a pretensão de legitimidade- e, portanto, a 

integridade de uma comunidade através de um sistema de direitos- deve ser fixado por uma 

legislação política, atenta ao poder comunicativo- daí a teorização social da democracia feita 

pelo autor alemão- e aplicado por uma jurisdição, através de uma interpretação construtiva do 

direito vigente, sob o paradigma procedimentalista do discurso.  

A legislação, a administração pública, o judiciário, todos, no exercício de sua 

competência, devem zelar pela concretização desse sistema de direitos.  

Para que se cumpra o respeito à autonomia política e privada do indivíduo, além dos 
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mecanismos de democracia direita e indireta previstos em um ordenamento, o Estado 

democrático de direito exige o respeito ao princípio do discurso. 

As proposições normativas emanadas pelo Estado apenas serão legítimas se se 

ativerem ao fim maior de uma organização política, qual seja, o zelo pela dignidade humana. 

Uma comunidade política deve guardar o igual respeito e consideração por todos os 

indivíduos. Essa esfera da justificação de moralidade política do direito- que entabula o nexo 

interno entre moral, direito e política- é captada pelo autor norte americano e desenvolvida 

sob o prisma da teoria discurso e da democracia por Habermas. 

Habermas avança neste desenvolvimento da administração da tensão de correção e 

certeza afeta ao fenômeno jurídico, reintroduzindo a crença no poder legitimador da 

visualização do direito como sistema normativo- aumentando balizas de certeza limitativas da 

argumentação, as quais cumprem função administrativa das divergências axiológicas 

externas- e exigindo a transposição da teoria de Hércules aos parâmetros da teoria do 

discurso, de modo a desenvolver, sob estes pressupostos discursivos, o aspecto correção das 

proposições normativas, as quais se abrem à refutabilidade e à coerção do melhor argumento 

em um empreendimento de interpretação aberto. 

Habermas atenta ao fato da existência de mais de um paradigma orientador da 

concretização racional do sistema de direitos. Dependendo do paradigma tomado para a 

reconstrução racional do direito, mais de uma sistematização racional poderá ser encontrada.   

Por isso, ressalta Habermas a necessidade da reconstrução racional do direito dar-se 

através de um discurso de aplicação normativa. Tecendo-se a argumentação em um direito 

vigente- o qual já reduz a amplitude dos paradigmas admissíveis em uma argumentação 

racional- de maneira procedimental discursiva- e, portanto, de abertura reflexiva a 

argumentações oriundas de paradigmas opostos- concretiza a jurisdição um sistema de direito 

segundo o princípio da democracia, sem opor-se as exigências de fundamentação pós-

metafísica da realidade filosófico-cientifica atual, no qual todas as “certezas” do mundo da 

vida, muitas vezes colocadas como pano de fundo para teorizações, devem ser sempre abertas 

a crítica. 

A aplicação do paradigma discursivo na busca de correção da decisão jurídica apta a 

solucionar casos práticos- no caso, inseridas no discurso de aplicação normativa, na 

terminologia da teoria de Habermas- será desenvolvida por Robert Alexy. Embora Habermas 

e Alexy divirjam no modo como compreendem a concepção das normas principiológicas, 

podemos considerar, ressalvando esta divergência, que a teoria de Alexy pode ser vista como 

um desenvolvimento desta ideia habermasiana, uma teoria que visa o aprimoramento da 
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aplicação do paradigma procedimental discursivo às decisões jurídicas de solução de caso 

concreto.  

Robert Alexy também prega a necessidade de correção do direito e da decisão jurídica. 

O autor incorpora o paradigma discursivo de Jürgen Habermas e propõe uma teoria do 

discurso racional como teoria da decisão jurídica. 

Alexy também absorve a visualização de Dworkin do direito como empreendimento 

argumentativo, a ótica procedimental de um insider, bem como a exigência de legitimidade 

afeta ao fenômeno jurídico. O autor alemão também vislumbra o aspecto de legitimidade 

política a que está sujeita a normatividade (seja a normatividade abstrata e geral, advinda 

principalmente do legislativo; seja a normatividade –concreta ou as vezes também abstrata e 

geral- dos tribunais), adstrita que está a uma pretensão de correção decorrente do próprio 

contexto racional de um Estado Democrático de Direito e de um patamar civilizatório racional 

alcançado na proteção global de direitos humanos. 

Alexy também como Habermas pregará a necessidade de visualizar o direito em sua 

ótica analítico-normativa. Contudo, sem olvidar o aspecto argumentativo prático inserirá o 

procedimento argumentativo ao conceito de direito, incorporará o paradigma discursivo de 

Habermas e se debruçará na criação de uma teoria da argumentação estipuladora de regras e 

formas de regência desse procedimento.  

Alexy criará uma teoria do discurso prático, aperfeiçoando, através do estudo de outras 

teorias metaéticas, a situação ideal de fala habermasiana. O autor além de aperfeiçoar as 

regras pragmáticas de regência do comportamento dos participantes de discussões práticas, 

também realiza um estudo profundo sobre a estruturação lógico-argumentativa das formas de 

argumento. 

A argumentação jurídica, por ser voltada a racionalidade e a correção de proposições 

normativas, também deve ser posta no paradigma discursivo. Contudo, o discurso jurídico não 

é idêntico ao prático geral, pois deve obediência ao direito vigente. O discurso jurídico é, para 

Alexy, um caso especial do discurso prático geral, pois, embora exija obediência as regras e 

formas deste último, demanda também regras e formas especificas que garantam a vinculação 

da argumentação ao ordenamento jurídico positivo. Alexy quer também propiciar uma 

visualização da argumentação que una a teia argumentativa de racionalidade prática geral ao 

plano institucional do direito vigente. 

Outro ponto a ser mencionado como interconexão entre os pensamentos dos autores 

trabalhados refere-se a defesa de Dworkin da integridade de princípios a ser zelada pelo 

Judiciário. Esta também será objeto de teorização por Alexy em sua teoria do direito e do 
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modo de se operar com ele.   

Alexy elaborará uma metodologia de visualização dos princípios como mandamentos 

de otimização a serem ponderados nos casos concretos pelo Judiciário. Sua intenção com essa 

metodologia é que fomentar o objetivo dworkiano. Em Dworkin, todavia, o peso dos 

princípios e sua integridade adviria de uma teoria de moralidade política a ser encontrada pelo 

intérprete, a qual forneceria a resposta ao caso como decorrência das estruturas políticas 

oriundas da teoria da justiça verificada. Alexy, ao contrário, pregará uma visualização 

analítico-normativa do direito e a integridade dos princípios seria propiciada uma metodologia 

específica de aplicação de normas. Alexy não fala em interpretação construtiva de uma 

história institucional, como faz Dworkin e Habermas. Alexy, aceitando o posicionamento 

difundido pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, entende que a Constituição deve ser 

vista como uma Ordem de valores, que como tal deve ser concretizada. Embora Dworkin se 

refira a “peso de princípios”, quando assim faz não quer dizer como Alexy que eles 

configuram bens otimizáveis a serem ponderados pela Suprema Corte. Para Alexy, os 

princípios seriam equiparados a valores e como estes se aplicam no raciocínio prático por 

ponderação deve, portanto, o jurista aplicar os princípios da mesma maneira 

Sejam as sentenças, sejam as leis advindas do Legislativo ou a normatividade emanada 

do Executivo, para todas as proposições normativas deve ser exigido a valoração dos 

princípios constitucionais de forma ponderada, de acordo com o peso que cada qual merece na 

situação específica. O peso de cada princípio, em cada situação especifica de aplicação, seria 

argumentativamente definido. O Tribunal Constitucional teria a função de fiscalizar se o peso 

dos princípios na normatividade seria o adequado. Quando o peso dos princípios incidentes no 

fato social for igual, caberá ao legislador decidir qual deve prevalecer. Os direitos 

fundamentais veiculam-se segundo normas princípiologicas e, portanto, para Alexy o sistema 

de direitos previsto constitucionalmente, garantidor de legitimidade e justificativa de 

moralidade política ao ordenamento, deve ser realizado segundo a ponderação. 

Habermas, contudo, como visto, não aceitará a metodologia de aplicação de princípios 

de Alexy.   

Habermas não crê na objetividade de padrões de valores e teme que o raciocínio 

funcionalista a decorrer de uma ponderação efetuada pelo tribunal constitucional ponha em 

risco o próprio sistema de direitos consagrado constitucionalmente. Ademais, a 

autocompreensão metodológica do tribunal constitucional com consequências de desgaste à 

racionalidade da atuação da jurisdição constitucional, bem como compromete à legitimidade 

das decisões judiciais. Segundo entende, a compreensão de constituição como ordem de 
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valores leva a uma autofixação da competência dos juízes de emitir legislação constitucional 

diante dos casos que se apresentam. A adaptação dos princípios a valores resultará na não 

mais a competência de aplicação normativas prevista constitucionalmente, mas em uma 

autofixação de competência através de uma autocompreensão metodológica. Para Habermas, 

tribunal constitucional transforma-se numa instância autoritária ao aplicar princípios como 

mandamentos de otimização, realizando padrões de valor não dados preliminarmente no 

direito constitucional.  

Para ele, a alternativa da interpretação construtiva seria mais adequada ao zelo pelo 

sistema de direitos e aplicação da Constituição, pois permitiria o encontro de incoerências na 

adequabilidade de valores incorporados na normatividade, sem que com isso uma instância 

não competente decida externamente qual preferência de bens lhe é mais atrativa e merece 

foro na normatividade que está a emitir. 

Além de incorporar o paradigma discursivo à teoria do direito que elabora, Alexy o 

aplica à concretização da Constituição. Assim, busca aplicar o paradigma do discurso 

habermasiano à concretização de um Estado constitucional democrático cuja vontade racional 

é dependente da argumentação discursiva para a emanação da normatividade correta em todos 

os planos. Através da abstração de visualização da concretização da Constituição como 

empreendimento argumentativo-discursivo, advinda de sua teorização do constitucionalismo 

discursivo, Robert Alexy consagra sua teoria do discurso no âmbito legitimador do Estado de 

Direito Constitucional Democrático.  

Alexy capta o papel da concretização da Constituição como fonte de dimensão de 

correção e de legitimidade na argumentação a ser tecida na fundamentação de todas 

proposições normativas a serem emitidas no Estado Democrático de Direito. 

 No que pese esta divergência de posicionamento entre Habermas e Alexy, a teoria do 

discurso jurídico deste último é de utilização compatível por quem almeje a utilização do 

paradigma discursivo para a argumentação da correção da decisão jurídica, com a ressalva, 

todavia, da divergência metodológica entre os autores, a qual provoca, para os adeptos da 

teoria de Habermas a rejeição de certos aspectos da teoria do discurso jurídico e do 

Constitucionalismo alexyano.  

Cremos que a harmonização da teoria do discurso de Alexy com o posicionamento de 

Habermas é possível desde que se rejeite a conceituação de princípios como mandamentos de 

otimização, com sua aplicação operada por ponderação, bem como se reestruture a utilização 

das formas de argumentos jurídicos (cânones de interpreação) apontadas por Alexy. Em 

Alexy a interpretação da legislação se realizaria através dos clássicos cânones de interpretação 
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e a escolha entre eles seria efetuada por ponderação. Em Habermas, embora nada impeça que 

argumentos por meio deles sejam emitidos, a interpretação do ordenamento assumirá os ares 

dworkinanos da interpretação construtiva. 

A justificação de moralidade política inerente ao fenômeno jurídico ganha foros de 

execução em um Constitucionalismo Discursivo empreendido na hermenêutica construtiva, 

Nele tece-se, a partir do fio estrutural do núcleo dos direitos fundamentais e dos princípios 

fundamentais da democracia, uma teia argumentativa legitimadora de racionalidade a todas as 

normas jurídicas, por meio de uma interpretação construtiva do direito positivo vigente. É 

deste fio que as certezas do mundo da vida relativas à correção normativa no âmbito do 

discursivamente necessário enlaçam-se com os fios institucionais do ordenamento jurídico-

positivo e se transfiguram em proposições normativas. É, também, justamente dele que as 

tensões entre facticidade e validade a pulsarem no mundo da vida de uma sociedade plural 

enodam nos limites da argumentação prática e justificam a necessidade do direito positivo. 
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CONCLUSÃO 

 

Com as transformações operadas através da guinada linguística e hermenêutica, a 

conscientização do caráter interpretativo do conhecimento de objetos culturais, como é o caso 

do direito, e do papel da linguagem na compreensão humana de mundo gerou uma crise 

paradigmática sobre o modo de se compreender o direito e de como se operar com ele.  

Neste cenário, enfoques pregando novas relações entre direito e moral, ética, política, 

passam a constituir objeto de análise dos estudiosos do direito. Dentro deste complexo campo 

da teoria do direito, autores que pregam a necessidade de um entrelaçamento entre direito e 

racionalidade prática, agora sob novas premissas, não mais afetas à filosofia da consciência, 

ganham destaque. Autores com posicionamentos teóricos distintos preocupam-se com a 

elaboração de teorias aptas a visualizar o Direito de modo a perquirir a racionalidade de um 

raciocínio jurídico atrelado a uma “correção”, exigida das decisões de um Estado legítimo, 

ocupando-se, assim, da perspectiva de um participante do empreendimento jurídico.  

Passa-se a se sustentar que o direito e as decisões jurídicas estão entrelaçados com a 

moralidade política através de uma pretensão de legitimidade e de correção. Essas 

transformações na teoria do direito conduzem a modificações diretas no Constitucionalismo. 

Se o modo de compreender e operar o direto devem voltar-se ao cumprimento da 

pretensão de correção, a qual está envolta ao fenômeno jurídico na ótica de um participante do 

empreendimento; se esta pretensão de correção tem seu cerne na legitimidade de um Estado 

de Direito voltado à preservação da dignidade humana e à concretização de um sistema de 

direitos; se Estado legítimo e direito legítimo são duas faces da mesma moeda; se a 

Constituição constitui a ordem jurídica fundamental desse Estado e tem ela, também sob o 

ponto de vista de um participante, o sentido ilocucionário de ser fonte institucional da 

adstrição estatal à preservação da dignidade humana e à concretização de um sistema de 

direitos, também em sentido ilocucionário, que indivíduos livres e iguais atribuem-se 

reciprocamente entre si; então o cumprimento da pretensão de correção da decisão jurídica, 

acompanhada da concretização que lhe é intrínseca do sistema de direitos de irradiação 

compulsória por toda a normatividade do Estado Democrático de Direito, tem seu fio 

legitimador no tecido institucional-jurídico na concretização de uma Constituição e dos 

direitos humanos-fundamentais nela instituídos. Como veremos ao longo desse trabalho, com 

a abordagem dos autores escolhidos, Constitucionalismo, filosofia política, filosofia moral, 

teoria do direito (e até sociologia jurídica em Habermas), entrelaçam-se para concretização de 

uma decisão jurídica legítima e para o cumprimento da pretensão de correção. A interpretação 
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da Constituição tornou-se filosofia aplicada. 

Buscamos neste trabalho contribuir para esse debate, estudando a problemática da 

racionalidade e da correção da decisão jurídica, a partir das abordagens teóricas de três 

autores de grande difusão no meio acadêmico do direito, quais sejam, Ronald Dworkin, 

Jürgen Habermas e Robert Alexy.  

Vimos que as ideias de Ronald Dworkin configuram um legado à filosofia jurídica, 

política e moral contemporânea. Suas teses são originais e surpreendentes e provocaram uma 

ruptura no modo de entender o direito e sobre como se operar com ele. Incorporando os 

ensinamentos oriundos da hermenêutica filosófica, Dworkin procura uma nova objetividade 

para o discurso jurídico, ao mesmo tempo em que luta contra uma concepção cética do direito 

e postula a existência de uma aproximação indeclinável entre direito e moralidade política. 

Dworkin elabora a sua teoria do direito como integridade, a qual busca revelar a teia 

argumentativa propiciadora de correção numa prática jurisdicional, ao mesmo tempo em que 

se preserve a adstrição de decisões jurídicas à uma história institucional sempre afeta à 

necessidade de legitimação estatal. 

Dworkin capta a pretensão de legitimidade a que o direito está envolto ao perceber as 

implicações de moralidade política que toda proposição jurídica revela. Ao trazer o problema 

da legitimidade e da correção da decisão jurídica ao âmbito da teoria do direito, Dworkin 

rompe os paradigmas positivistas da discricionariedade judicial e da desconsideração da teia 

argumentativa tecida entre razões jurídicas e razões práticas na emissão de uma decisão sobre 

o que é permitido, proibido ou ordenado pelo direito. 

Dworkin, todavia, ainda se encontra preso ao paradigma da filosofia da consciência do 

indivíduo que sozinho interpreta a realidade e tem, em seu âmbito interno de análise, a sua 

verdade- com o sentido transcendente inserto nela- na coerência do seu sistema de ideias 

oriundos de sua tradição. Contudo, no âmbito da legitimidade da convivência comunitária e 

do sistema de direitos reciprocamente entrelaçados de indivíduos livre e iguais, precisaremos 

do aspecto da verdade aqui chamado de externo, da verdade compartilhada por seres 

hermenêuticos no mundo da vida comum. A objetividade da correção da decisão jurídica 

necessitará do paradigma discursivo e do retorno da visão analítico-normativa, agora atenta à 

teia argumentativa e à racionalidade prática. 

Da hermenêutica filosófica passamos à pragmática universal. Do direito como 

integridade do juiz Hércules chegamos à hermenêutica construtiva sob o paradigma 

discursivo. Da visão puramente procedimental do direito voltamo-nos a uma ótica conjugada, 

na qual a análise normativo-analítica, agora, conjuga-se à teia argumentativa carregada de 
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racionalidade prática de uma história institucional carente de legitimação. 

Em nossa interpretação construtiva do empreendimento científico de desenvolvimento 

teórico voltado à racionalidade e à correção da decisão jurídica, a qual exige legitimação por 

razões jurídicas e práticas, entendemos a pragmática de Habermas como uma corrente a mais 

na corda do desenvolvimento científico do direito. 

A pragmática universal da Habermas configurará passo importante rumo à defesa da 

objetividade da correção do raciocínio prático. De seres humanos que buscam sozinhos a 

verdade no emaranhado de seus juízos singulares justificados, passaremos a indivíduos que 

cooperam entre si para o encontro dos acordos racionais compartilhados na experiência 

linguística comum. Sua Teoria Consensual da Verdade e de sua Ética do Discurso 

provocaram grande repercussão no meio jurídico. 

Em Habermas, o Estado democrático de direito é posto no paradigma procedimental, 

passando a ser visto como um empreendimento hermenêutico, discursivo- argumentativo e 

normativo- institucional, atrelado ao sentido da autoconstituição de uma comunidade de 

parceiros do direito livres e iguais, colocando-se para cada geração a tarefa de interpretação e 

de configuração do sistema dos direitos. Mas, para que a tensão entre segurança e correção 

seja administrada, a concretização do direito pelo Judiciário deverá ocorrer de forma atenta ao 

direito positivo em um discurso de aplicação. Essa vinculação, no entanto, não será nos 

ditames do convencionalismo, apontado por Dworkin, de repetição de decisões tomadas no 

passado, mas através de uma interpretação construtiva, na linha de uma teoria do direito como 

integridade, mas agora sob os pressupostos ideais da teoria do discurso e sob o enfoque 

analítico-normativo. 

Habermas reinterpretará a teoria do direito como integridade de Dworkin, substituindo 

a caráter monológico da interpretação construtiva e o paradigma liberal orientador da teoria 

normativa prévia de Hercules por uma teoria discursiva. 

Ele capta os avanços propiciados por Dworkin, mas os readapta a uma visualização 

que permita conciliar a teia argumentativa do direito, com sua vinculação ao Estado de 

direito, visualizada pelo autor norte americano, a uma abordagem sistêmico-normativa, 

positivada e concretizada de modo atento ao agir comunicativo e à teoria do discurso. 

 Em 1976, Robert Alexy apresenta tese, sob a epígrafe “Teoria da Argumentação 

Jurídica:  A Teoria do Discurso Racional como Teoria da Fundamentação Jurídica” à 

Faculdade de Direito da Universidade de Georg-August de Göttingen, na qual, valendo-se, em 

grande medida, da teoria discursiva de Habermas, defende a transposição, com 

complementações, da ética discursiva à fundamentação das decisões jurídicas. 
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A aplicação do paradigma discursivo na busca de correção da decisão jurídica apta a 

solucionar casos práticos- no caso, inseridas no discurso de aplicação normativa, na 

terminologia da teoria de Habermas- será desenvolvida por Robert Alexy. Embora Habermas 

e Alexy divirjam no modo como compreendem a concepção das normas principiológicas, 

podemos considerar, ressalvando esta divergência, que a teoria de Alexy pode ser vista como 

um desenvolvimento desta ideia habermasiana, uma teoria que visa o aprimoramento da 

aplicação do paradigma procedimental discursivo às decisões jurídicas de solução de caso 

concreto.  

Alexy elaborará uma metodologia de visualização dos princípios como mandamentos 

de otimização a serem ponderados nos casos concretos pelo Judiciário. Sua intenção com essa 

metodologia é que fomentar o objetivo dworkiano. Em Dworkin, todavia, o peso dos 

princípios e sua integridade adviria de uma teoria de moralidade política a ser encontrada pelo 

intérprete, a qual forneceria a resposta ao caso como decorrência das estruturas políticas 

oriundas da teoria da justiça verificada. Alexy, ao contrário, pregará uma visualização 

analítico-normativa do direito e a integridade dos princípios seria propiciada uma metodologia 

específica de aplicação de normas. Alexy não fala em interpretação construtiva de uma 

história institucional, como faz Dworkin e Habermas. Alexy, aceitando o posicionamento 

difundido pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, entende que a Constituição deve ser 

vista como uma Ordem de valores, que como tal deve ser concretizada. Embora Dworkin se 

refira a “peso de princípios”, quando assim faz não quer dizer como Alexy que eles 

configuram bens otimizáveis a serem ponderados pela Suprema Corte.  

Para Alexy, os princípios seriam equiparados a valores e como estes se aplicam no 

raciocínio prático por ponderação deve, portanto, o jurista aplicar os princípios da mesma 

maneira. de moralidade política ao ordenamento, deve ser realizado segundo a ponderação. 

Habermas, contudo, como visto, não aceitará a metodologia de aplicação de princípios 

de Alexy.   

Habermas não crê na objetividade de padrões de valores e teme que o raciocínio 

funcionalista a decorrer de uma ponderação efetuada pelo tribunal constitucional ponha em 

risco o próprio sistema de direitos consagrado constitucionalmente. Ademais, a 

autocompreensão metodológica do tribunal constitucional com consequências de desgaste à 

racionalidade da atuação da jurisdição constitucional, bem como compromete à legitimidade 

das decisões judiciais. Segundo entende, a compreensão de constituição como ordem de 

valores leva a uma autofixação da competência dos juízes de emitir legislação constitucional 

diante dos casos que se apresentam. A adaptação dos princípios a valores resultará na não 
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mais a competência de aplicação normativas prevista constitucionalmente, mas em uma 

autofixação de competência através de uma autocompreensão metodológica. Para Habermas, 

tribunal constitucional transforma-se numa instância autoritária ao aplicar princípios como 

mandamentos de otimização, realizando padrões de valor não dados preliminarmente no 

direito constitucional.  

Para ele, a alternativa da interpretação construtiva seria mais adequada ao zelo pelo 

sistema de direitos e aplicação da Constituição, pois permitiria o encontro de incoerências na 

adequabilidade de valores incorporados na normatividade, sem que com isso uma instância 

não competente decida externamente qual preferência de bens lhe é mais atrativa e merece 

foro na normatividade que está a emitir. 

Para Habermas, as divergências de cunho axiológico de fundo no caso devem 

resolver-se conforme a intencionalidade valorativa aferida em um ordenamento, através de 

uma interpretação construtiva que zele pela coerência do sistema de regras e princípios 

jurídicos deontológicos nele contida e apta a consagrar a concretização de um sistema de 

direitos através do qual participantes de uma comunidade jurídica se reconhecem 

reciprocamente como livres e iguais. 

Através desse discurso de coerência normativa acompanhado de uma teia 

argumentativa tecida numa interpretação construtiva permite-se uma justificação realizada 

internamente- no âmbito da aplicação normativa-, sem, todavia, deixar-se abster das 

justificativas fundamentadas externamente no mundo da vida- com abertura a razões 

substanciais de princípios e políticas trazidas por argumentos pragmáticos, éticos e morais-, as 

quais são necessárias à legitimidade de um Estado de direito. 

Além de incorporar o paradigma discursivo à teoria do direito que elabora, Alexy o 

aplica à concretização da Constituição. Assim, busca aplicar o paradigma do discurso 

habermasiano à concretização de um Estado constitucional democrático cuja vontade racional 

é dependente da argumentação discursiva para a emanação da normatividade correta em todos 

os planos. Através da abstração de visualização da concretização da Constituição como 

empreendimento argumentativo-discursivo, advinda de sua teorização do constitucionalismo 

discursivo, Robert Alexy consagra sua teoria do discurso no âmbito legitimador do Estado de 

Direito Constitucional Democrático.  

No que pese esta divergência, não se pode negar que a aplicação do paradigma 

discursivo na busca de correção da decisão jurídica apta a solucionar casos práticos será 

aprimorada por Robert Alexy. As regras e formas de argumento que desenvolve são 

desenvolvimentos da ideia habermasiana da situação ideal de fala. 
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Ademais, Alexy capta o papel da concretização da Constituição como fonte de 

dimensão de correção e de legitimidade na argumentação a ser tecida na fundamentação de 

todas proposições normativas a serem emitidas no Estado Democrático de Direito. 

 Cremos que embora haja esta divergência de posicionamento entre Habermas e Alexy, 

isto não impede a utilização da teoria do discurso jurídico deste último nos pontos em que são 

compatíveis. Para nós a harmonização da teoria do discurso de Alexy com o posicionamento 

de Habermas é possível desde que se rejeite a conceituação de princípios como mandamentos 

de otimização, com sua aplicação operada por ponderação, bem como se reestruture a 

utilização das formas de argumentos jurídicos (cânones de interpreação) apontadas por Alexy. 

Em Alexy a interpretação da legislação se realizaria através dos clássicos cânones de 

interpretação e a escolha entre eles seria efetuada por ponderação. Em Habermas, embora 

nada impeça que argumentos por meio deles sejam emitidos, a interpretação do ordenamento 

assumirá os ares dworkinanos da interpretação construtiva. 

A justificação de moralidade política inerente ao fenômeno jurídico ganha foros de 

execução em um Constitucionalismo Discursivo empreendido na hermenêutica construtiva, 

Nele tece-se, a partir do fio estrutural do núcleo dos direitos fundamentais e dos princípios 

fundamentais da democracia, uma teia argumentativa legitimadora de racionalidade a todas as 

normas jurídicas, por meio de uma interpretação construtiva do direito positivo vigente. É 

deste fio que as certezas do mundo da vida relativas à correção normativa no âmbito do 

discursivamente necessário enlaçam-se com os fios institucionais do ordenamento jurídico-

positivo e se transfiguram em proposições normativas. É, também, justamente dele que as 

tensões entre facticidade e validade a pulsarem no mundo da vida de uma sociedade plural 

enodam nos limites da argumentação prática e justificam a necessidade do direito positivo. 

De tudo o que foi exposto, podemos concluir: para que se cumpra a justificativa de 

moralidade política a que está entrelaçado o direito, deve a concretização da Constituição ser 

vista como empreendimento argumentativo-discursivo e hermenêutico-construtivo, atento ao 

compartilhamento intersubjetivo do acordado racionalmente no mundo da vida. Com isso, 

torna-se possível concretizar a ideia ordenadora de um sistema de direitos que seres humanos 

livres e iguais atribuem reciprocamente entre si em uma associação fraterna de princípios, 

base da legitimidade estatal; sem, todavia, a redução a um paradigma específico de 

moralidade política não intersubjetivamente compartilhado ou à subjetividade de uma ordem 

de valores concreta arbitrariamente estipulada. 
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