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APRESENTAÇÃO

A presente coletânea integra uma coleção de 10 (dez) 
obras publicadas pela Editora D’Plácido com o apoio da 
Funadesp (Fundação Nacional de Desenvolvimento do 
Ensino Superior Particular) e da Fundação Mineira de 
Educação e Cultura. 

O trabalho é fruto do esforço do Programa de Pós-
-Graduação em Direito da Universidade Fumec (PPGD 
– Mestrado em Direito) em consolidar redes de pesquisa 
entre os demais PPGDs brasileiros que atuam nas áreas 
das “Instituições Sociais, Direito e Democracia”, alicerce 
das linhas de pesquisas em desenvolvimento: “Autonomia 
privada, regulação e estratégia” e “Esfera pública, legiti-
midade e controle”. O escopo dessa área de atuação e 
linhas de pesquisa é tratar das interseções entre os setores 
público e privado. 

Os trabalhos foram selecionados pelos docentes coor-
denadores (da Universidade Fumec e de 9 PPGD’s parcei-
ros, de distintas IES) com o apoio do Núcleo de Pesquisa 
do Mestrado em Direito da Universidade Fumec, a partir 
da divulgação de edital de convocação publicado, em abril 
de 2016, em diversos meios de divulgação, entre os quais o 
site do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Direito – CONPEDI. Durante o segundo semestre de 
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2016, os trabalhos selecionados foram devolvidos aos auto-
res para ajustes, complementações e adaptações editoriais.

Participaram da chamada de trabalhos, PPGD’s de to-
das as regiões brasileiras, tendo sido selecionados 56 textos  
para compor as coletâneas, segundo o campo temático res-
pectivo, de IES de 13 estados da federação brasileira (MG, 
RN, SP, PR, RS, RJ, MS, DE, PA, AM, MA, PE e PB). 

Assim, o presente livro constitui-se em um importante 
ponto de debate para discussão referente aos seguintes temas:

• Comunidade de princípios e princípio responsabili-
dade: o juiz hércules confuso diante de uma natureza 
ameaçada. ( Universidade Estadual do Rio de Janeiro)

• A questão da objetividade moral no pensamento 
de Ronald Dworkin. ( PUC-MG) 

• A dimensão estrutural das normas de direito fun-
damental: os critérios tradicionais para a distinção 
entre regras e princípios e a busca pela maior 
racionalidade nas decisões judiciais. ( PUC-MG)

• A importância da pré-compreensão e da compre-
ensão para a adequada interpretação e aplicação 
do direito: uma análise a partir da hermenêutica 
filosófica de Hans-Georg Gadamer. ( Faculdade 
de Ecologia Humana – FASEH)

• As Teorias de Robert Alexy na Jurisprudência Do 
STF nos casos de Direito Administrativo. (FUMEC)

A abrangência e a profundidade do tratamento dado às 
diferentes dimensões que envolvem direta e indiretamente 
a linha de pesquisa Esfera Pública, Legitimidade e Controle 
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farão desta obra uma referência obrigatória para a comu-
nidade acadêmica do Direito de modo a contribuir para a 
construção de um Brasil mais justo e soberano.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2016

Luis Carlos Balbino Gambogi
Universidade FUMEC

Antônio Carlos Diniz Murta
Universidade FUMEC

Vladimir Oliveira da Silveira
Universidade Nove de Julho
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1

A DIMENSÃO ESTRUTURAL 
DAS NORMAS DE DIREITO 
FUNDAMENTAL: 
Os critérios tradicionais para a distinção  
entre regras e princípios e a busca pela  
maior racionalidade nas decisões judiciais

Cristian Kiefer da Silva1

1.1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca realizar uma investigação 
profunda a respeito da estrutura das normas de direitos 

1 Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais. Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais. Especialista em Direito Processual pelo CEAJUFE. 
Bacharel em Administração pela Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais. Bacharel em Direito pela Universidade José do 
Rosário Vellano. Pesquisador em Direito da Faculdade Mineira 
de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
Professor Titular do Centro Universitário NEWTON. Professor 
Adjunto do Centro Universitário UNA. Professor Titular da FA-
MINAS-BH. Professor de Pós-Graduação em Direito da Estácio 
de Sá e do Instituto Universitário Brasileiro. Membro do Conselho 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI). 
Membro da Associação Brasileira de Sociologia do Direito e Filosofia 
do Direito (ABRAFI). Integrante dos Grupos de Pesquisas: Direito, 
Constituição e Processo - Professor Doutor José Alfredo de Oliveira 
Baracho Júnior - e Direito, Sociedade e Modernidade - Professora 
Doutora Rita de Cássia Fazzi. 
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fundamentais. Para tanto, tem como enfoque analisar a 
colisão entre princípios proposta por Robert Alexy, que 
busca uma maior racionalização das decisões em casos 
de colisão entre direitos fundamentais. A relevância da 
temática se debruça na busca pela clareza conceitual das 
normas de direito fundamental, pois através desta tem-se 
elementos para se chegar à solução de conflitos de modo 
mais racional possível.

De acordo com Robert Alexy (2008), a teoria dos 
direitos fundamentais é uma aproximação do ideal teóri-
co de uma teoria jurídica geral dos direitos fundamentais. 
Para este autor, existem primariamente duas teorias dos 
direitos fundamentais, uma unipolar e outra combinada. 
Nesta medida, Robert Alexy explica que a insuficiência 
de ambas as teorias demonstra que uma teoria dos direitos 
fundamentais não pode manter-se na superficialidade de 
ideias básicas e que elaborar um modelo que supere as 
deficiências de ambas é tarefa de uma teoria integrativa.

Nessa perspectiva, busca-se uma teoria estrutural dos 
direitos fundamentais, pois “se não há clareza acerca da 
estrutura dos direitos fundamentais e de suas normas, não 
é possível haver clareza na fundamentação nesse âmbi-
to” (ALEXY, 2008, p. 45). Contudo, a teoria dos direitos 
fundamentais de Robert Alexy, ao buscar a estruturação 
das normas de direitos fundamentais, possui um caráter 
normativo-analítico, pois tem como ideia guia a questão 
acerca da decisão correta e da fundamentação racional no 
âmbito dos direitos fundamentais.

Na atual concepção de Estado democrático de di-
reito no qual os cidadãos são, simultaneamente, autores e 
destinatários da norma, limitar a atuação discricionária do 
magistrado, em especial nos casos de conflito de normas 
de direito fundamental, se faz relevante em busca dos 
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verdadeiros interesses da sociedade. Não obstante, a busca 
pela clareza conceitual da estrutura das normas permite 
uma melhor avaliação dos métodos a serem utilizados nos 
casos entre conflitos de normas de direitos fundamentais.

1.2. UMA INVESTIGAÇÃO A RESPEITO  
A ESTRUTURA DAS NORMAS  
DE DIREITO FUNDAMENTAL

De fato, verifica-se que o conceito de norma de direito 
fundamental é mais amplo do que o conceito de direito 
fundamental em si, isso porque a alguns direitos tidos como 
fundamentais são atribuídas normas às quais não correspon-
de diretamente nenhum direito subjetivo. Portanto, segundo 
Robert Alexy (2008), direitos fundamentais e normas de 
direitos fundamentais seriam sempre dois lados da mesma 
moeda, muito embora tal distinção seja necessária. Preli-
minarmente, cumpre ressaltar que norma não é sinônimo 
de enunciado normativo, posto que a mesma norma pode 
ser expressa por meio de diferentes enunciados normativos. 
Nesse sentido, compreende-se que a norma é o significado 
do enunciado normativo.

Por assim dizer, as concepções doutrinárias mais co-
nhecidas estabelecem que regras e princípios são duas 
espécies de norma independentes entre si, com caracterís-
tica e modos de solução de conflito diversos. Ao analisar 
a estrutura das normas de direitos fundamentais, Robert 
Alexy (2008) considera a distinção entre regras e princí-
pios a mais importante, pois é através dela que se institui 
um ponto de partida para a resposta à pergunta acerca da 
possibilidade e limites da racionalidade no âmbito dos 
direitos fundamentais. 

Através dessa distinção, Robert Alexy busca critérios para 
a solução de conflitos entre normas de direitos fundamentais  
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e o respectivo controle acerca da fundamentação racional 
do magistrado. De acordo com Alexy, tanto regras quanto 
princípios são normas, pois ambos podem ser formulador 
por expressões deônticas básicas de dever. Desse modo, 
direitos fundamentais podem ser assegurados sob a forma 
de princípios ou regras. Vários são os critérios de distinção 
entre regras e princípios, a saber:

Provavelmente aquele que é utilizado com mais 
frequência é o da generalidade. Segundo esse 
critério, princípios são normas com grau de 
generalidade relativamente alto, enquanto o 
grau de generalidade das regras é relativamente 
baixo. [...] Outros critérios discutidos são “a 
determinabilidade dos casos de aplicação”, a 
forma de seu surgimento – por exemplo, por 
meio da diferenciação entre normas “criadas” e 
normas “desenvolvidas” -, o caráter explícito de 
seu conteúdo axiológico, a referência à ideia de 
direito ou a uma lei jurídica suprema e a impor-
tância para a ordem jurídica. Princípio e regras 
são diferenciados também com base no fato de 
serem razões para regras ou serem eles mesmos 
regras, ou, ainda, no fato de serem normas de 
argumentação ou normas de comportamento. 
(ALEXY, 2008, p. 88-89).

Como visto, Robert Alexy sustenta a tese de que as 
normas podem ser distinguidas em regras e princípios e 
que entre ambos não existe apenas uma diferença gradual, 
mas uma diferença qualitativa. Princípios são, conforme 
este entendimento, mandamentos de otimização. Por outro 
lado, são normas que ordenam que algo seja realizado na 
maior medida possível dentro das possibilidades fáticas e 
jurídicas existentes. Nesse contexto, as normas de direitos 
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fundamentais prescritas sob a estrutura de princípios podem 
ser satisfeitas em graus variados, levando-se em conta as 
possibilidades fáticas e a colisão entre normas - possibili-
dade jurídica.

Nesse enfoque, as regras, por sua vez, são normas que 
sempre são satisfeitas ou não, impossibilitando uma satisfa-
ção em grau variado.  E mais, as regras sofrem conflitos, 
pois a validade de uma implica na invalidade da outra, a não 
ser que seja adotada uma cláusula de exceção que elimine o 
conflito. Como o conceito de validade jurídica, de acordo 
com Robert Alexy, não é graduável, ou uma regra é válida 
ou não é. Portanto, segundo o autor, regras independem da 
análise do caso concreto para sua aplicação em um deter-
minado conflito, pois tal problema é solucionado mediante 
critérios de validade. Os princípios, no entanto, não sofrem 
conflito, mas colisões. No caso concreto um princípio tem 
precedência em face do outro sob determinadas condições, 
sem que um seja declarado inválido.

É inegável afirmar que, “conflitos entre regras ocor-
rem na dimensão da validade, enquanto as colisões entre 
princípios - visto que só princípios válidos podem colidir 
– ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão do 
peso” (ALEXY, 2008, p. 94). O que Robert Alexy procura 
demonstrar é que cada princípio é válido e aplicável num 
plano abstrato, no entanto, no caso concreto, ao ocorrer 
colisão entre princípios, um deles prevalece mediante 
aspectos que o tornam mais aplicável, pois causará menos 
danos às partes. Alguns doutrinadores sustentam um modelo 
puro de regras com o intuito de propiciar maior segurança 
jurídica e respeito ao conteúdo prescritivo das normas, 
em especial, àquelas relativas a direitos fundamentais. Para 
André Rufino do Vale:
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As objeções ao modelo de regras são óbvias, pois, 
apesar de sua vantagem em proporcionar maior 
previsibilidade quanto ao conteúdo normati-
vo vinculante dos direitos fundamentais, ele se 
mostra incapaz de compreender certas funções 
que as normas de direitos fundamentais desem-
penham na sistematização do ordenamento e 
no raciocínio jurídico.  Esse modelo insiste na 
aplicação técnica e silogística das normas de 
direitos fundamentais, utilizando-se para tanto 
dos vetustos métodos da hermenêutica jurídica, 
desconhecendo que, na maioria dos casos, a 
ponderação é inevitável. (VALE, 2006, p. 143).

Em posição diametralmente oposta, outros doutrina-
dores buscam estabelecer um modelo puro de princípios, 
devido à forte carga axiológica que as normas de direi-
tos fundamentais asseguram, demonstrada pela constante 
presença de generalidade e abstração de tais normas. No 
entanto, como aponta André Rufino do Vale (2006), as 
teorias que identificam nessas normas uma estrutura de 
princípios acabam negando a existência de normas de di-
reitos fundamentais que estabelecem determinações precisas 
e que, não se submetem a ponderações. Nesse contexto, 
o modelo misto de Robert Alexy - e também de outros 
doutrinadores - admite a existência de normas de direito 
fundamental sob a estrutura, ora de regras, ora de princí-
pios. Com efeito, André Rufino do Vale tece considerações 
acerca de tal modelo:

O modelo regras/princípios de Alexy é vantajo-
so, em comparação com o modelo puro de regras 
e com o modelo puro de princípios, na medida 
em que compreende melhor a complexidade 
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estrutural das normas de direitos fundamentais, 
estabelecendo, dessa forma, um modelo conci-
liador que abarca tanto regras como princípios. 
(VALE, 2006, p. 144).

Autores como Robert Alexy e Ronald Dworkin reali-
zam a denominada distinção forte entre regras e princípios. 
Na realidade, ou uma norma é classificada como princípio 
ou como regra, e não haveria possibilidade de atuação 
diversa da mesma norma em decorrência do contexto in-
terpretativo. Nessa perspectiva, admite-se a normatividade 
dos princípios de forma difundida. Contudo, tal não era a 
compreensão no passado ou, como se verá a seguir, tal não 
era a nomenclatura utilizada em determinado momento 
histórico, muito embora a concepção de uma norma mais 
ampla (critério da generalidade) já fosse admitida.

Com claras razões, foi através do trabalho de Ronald 
Dworkin em “Levando os Direitos a Sério” que se elaborou 
um estudo mais aprofundado quanto à estrutura das nor-
mas, difundindo assim, a distinção entre regras e princípios 
e sua existência como espécies normativas. Diante de tais 
constatações, Ronald Dworkin engendra a sua tese a partir 
de uma crítica a Hart, que em sua obra “O Conceito de 
Direito” asseverou que o direito consiste em um conjunto 
de regras primárias e secundárias. Cumpre destacar, de 
acordo com Alexandre Travessoni Gomes (2011), que o 
problema aqui vertido é muito mais terminológico do 
que conceitual.

De mais a mais, a tese de Ronald Dworkin pode ser 
divida em duas: a primeira propugna que o direito é um 
conjunto de regras e princípios e que o sistema proposto 
pelos positivistas é composto apenas por regras. A segunda 
defende que os positivistas pregavam o poder discricionário 
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do magistrado porque o direito seria um conjunto apenas 
de regras. Por outro lado, Alexandre Travessoni Gomes 
(2011) explica que a segunda tese é parcialmente correta em 
virtude da falsidade da primeira. Por sua vez, os positivistas 
preconizavam que o magistrado possuía discricionariedade 
justamente porque constataram que o direito compõe-se de 
normas gerais. Ao contrário do que parece afirmar Ronald 
Dworkin, não é em decorrência do direito ser um sistema 
composto unicamente de regras que leva ao problema da 
discricionariedade do magistrado. O problema apresenta-
do é em decorrência de regras mais gerais, o que Ronald 
Dworkin não enxerga como a denominação dos princípios 
sob o critério da generalidade.

Em verdade, os positivistas já constatavam a existência 
de normas mais gerais e normas menos gerais, entretanto, 
não produziram a diferenciação terminológica entre regras 
e princípios. Diante de tais constatações, segundo Alexandre 
Travessoni Gomes (2011), o equívoco de Ronald Dworkin 
reside em não perceber que as regras de textura aberta - 
terminologia empregada por Hart - são equivalentes ao 
conceito de princípio. Nessa ótica, o erro reside no fato de 
Ronald Dworkin defender que os positivistas pregavam o 
poder discricionário em virtude da ausência de princípios. 
Pelo contrário, as regras não dão poder discricionário ao 
magistrado, isto é, se o direito fosse um conjunto de regras 
- no sentido de Ronald Dworkin - os positivistas não po-
deriam defender que o direito confere discricionariedade 
ao magistrado devido ao fato de que determinada regra 
específica não confere discricionariedade ao magistrado.

Ora, Ronald Dworkin prendeu-se exacerbadamen-
te ao termo princípio e esquivou-se do termo regras de 
textura aberta - proposto por Hart - que reflete a con-
cepção de princípios sob um enfoque de generalidade. 
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Ronald Dworkin oferece outro critério para diferenciar 
princípios de regras. Trata-se do critério da colisão. Para 
este autor, princípios são regras que, quando entram em 
colisão comportam-se de forma diferente do modo que 
ocorre quando as regras colidem entre si. Supondo que o 
critério utilizado por Ronald Dworkin seja diferente do 
critério da generalidade da norma, a argumentação aqui 
vertida é insegura. Por outro lado, se o critério laborado 
por Ronald Dworkin não for diferente do critério clássico 
utilizado pelo positivismo, então este autor não descobriu 
um novo critério, mas conferiu nova roupagem a um cri-
tério já existente. Neste sentido, impõe-se verificar as duas 
hipóteses aqui delineadas.

Pois bem, constata-se na obra de Ronald Dworkin que 
os princípios se comportam de forma diferente, isto é, são 
normas prima facie, ou simplesmente, obrigam na medida do 
possível. Tratam-se de normas que não obrigam segundo o 
critério do tudo ou nada. Robert Alexy beneficia-se desse 
critério de Ronald Dworkin defendendo que havendo a 
colisão entre dois princípios resolve-se a colisão mantendo 
a validade de ambos os princípios, porém a aplicabilidade 
de um dos princípios não pressupõe a invalidade do outro. 
De modo diverso, ocorre na hipótese de colisão entre regras 
que se resolve no critério do tudo ou nada ou, no caso de 
colisão parcial, onde pode solucionar a colisão com uma 
cláusula de exceção.

É preciso reconhecer que devido ao grau elevado 
de generalidade dos princípios, não há como prever suas 
hipóteses de colisão, isto é, há infinitas possibilidades dos 
princípios se colidirem. Motivo pelo qual, não pode apli-
car a cláusula de exceção na colisão entre princípios. Vale 
ressaltar, não há, pois, como prever a possibilidade de cho-
que entre princípios para então instituir uma cláusula de 
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exceção. Sob outro prisma, não se pode aplicar o critério 
do tudo ou nada aos princípios colidentes. Conforme 
assevera Alexandre Travessoni Gomes (2011), para que tal 
hipótese seja viável, seria necessário dois princípios plena-
mente opostos, como por exemplo: é livre a manifestação 
de pensamento e, é vedada a manifestação de pensamento. 
Tal exemplo aqui sinalizado é impossível, posto que em 
determinado ordenamento jurídico não se admite a exis-
tência de princípio e anti-princípio.

Verifica-se, portanto, que o critério proposto por 
Ronald Dworkin, e aproveitado por Robert Alexy, não 
é muito diferente do critério utilizado pelos positivistas. 
Como visto anteriormente, o critério de generalidade da 
norma, como demonstra Alexandre Travessoni Gomes 
(2011), característica notadamente perceptível na obra de 
Jürgen Habermas, Ronald Dworkin e Hart, não é uma 
descoberta dos positivistas, mas dos jusnaturalistas. Afinal, 
desde a antiga Grécia, posteriormente no período medieval, 
os filósofos já possuíam a noção de uma norma geral, uma 
lei máxima ou simplesmente na terminologia empregada 
por Santo Agostinho uma lex aeterna (lei eterna).

Nesse sentido, estas normas representam tão somente 
princípios ou regras gerais que posteriormente foram esposadas 
de alguma forma pelo positivismo jurídico. Ocorre que, as 
normas gerais foram positivadas pela teoria positivista. Con-
tudo, pode-se sustentar que houve um rompimento, isto é, os 
positivistas adotaram princípios oriundos do direito natural, 
porém incumbiu a esta vertente jusfilosófica tratar com maior 
ênfase da norma específica - no sentido de norma positiva - 
enquanto a Escola jusnaturalista seguiu por tratar da norma 
geral - no sentido de princípios ou normas não codificadas.

É o caso, por exemplo, de Hart ao tratar das normas 
de textura aberta e as normas que não possuem textura 
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aberta, isto é, são normas cujo grau de amplitude permite 
diversas interpretações. Sem dúvida, é o caso do clássico 
exemplo de Hart (1998, p. 155) onde um pai, antes de 
entrar na igreja fala ao seu filho: “todos os homens devem 
retirar o chapéu antes de entrar na igreja”. Nota-se no 
exemplo em comento o critério de generalidade da norma. 
Esta não determina se o chapéu deve ser retirado com a 
mão esquerda ou direita, nem tão pouco determina se o 
mesmo deve ser retirado por sinal de respeito e novamente 
recolocado na cabeça ou, se deve ser retirado e a pessoa 
deverá permanecer com o mesmo em suas mãos. Caberá 
aqui, ao destinatário ou o intérprete da norma decidir o 
critério a ser adotado.

Desta forma, verifica-se que o grande feito de Ronald 
Dworkin reside numa nova teoria da interpretação, ou seja, 
este autor propiciou ao positivismo um método de solu-
ção para os denominados casos difíceis. Nessa acepção, até 
então, os princípios residiam em um verdadeiro problema 
para os positivistas em virtude do grau de generalidade que 
eles continham. Para Alexandre Travessoni Gomes (2011), 
Ronald Dworkin se aproveita da generalidade da linguagem 
e transforma o problema em solução, ou seja, o mérito da 
teoria da interpretação de Ronald Dworkin, apesar de não 
ser a mais adequada, reside em propiciar estudos posteriores 
acerca das teorias que versam sobre a colisão de princípios, 
como a de Robert Alexy.

1.2.1. O conflito de regras e a colisão  
entre princípios sob a perspectiva  
de Robert Alexy

Segundo Robert Alexy (2008), um conflito entre re-
gras apenas pode ser solucionado mediante a introdução de 
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uma cláusula de exceção que elimine o conflito, ou se pelo 
menos uma das regras for declarada inválida. Ao contrário 
do que sustenta Dworkin, Alexy admite que “as cláusulas 
de exceção introduzidas em virtude de princípios não são 
nem mesmo teoricamente enumeráveis” (ALEXY, 2008, p. 
104). Observa-se, porém, que a introdução de uma cláusula 
de exceção pode ocorrer em virtude de um princípio. Sob 
esse aspecto, as regras nem sempre possuem um caráter 
definitivo, posto que as razões para as cláusulas de exceção 
são incontáveis e também podem advir de princípios, que 
possuem caráter prima facie. No entanto, Robert Alexy 
defende que o caráter prima facie que as regras adquirem 
em razão da perda do caráter definitivo estrito é muito 
diferente daquele dos princípios, pois:

Um princípio cede lugar quando, em um de-
terminado caso, é conferido um peso maior a 
um outro princípio antagônico. Já uma regra 
não é superada pura e simplesmente quando 
se atribui, no caso concreto, um peso maior ao 
princípio contrário ao princípio que sustenta a 
regra. (ALEXY, 2008, p. 105).

Desse modo, um conflito entre regras pode ser solu-
cionado mediante a inserção de uma cláusula de exceção ou 
pela declaração de invalidade de uma das regras. A colisão 
entre princípios, por sua vez, necessariamente depende da 
análise do caso concreto, pois um dos princípios deverá 
ceder conforme as condições específicas do caso. Por outro 
lado, a colisão deve ser resolvida por meio de um sopesa-
mento entre os interesses conflitantes, posto que princípios 
antagônicos não precedem uns aos outros no plano abstrato. 
Todavia, segundo Robert Alexy (2008), a solução para o 
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embate entre princípios consiste no estabelecimento de 
uma relação de precedência condicionada entre eles, com 
base nas circunstâncias do caso concreto. A esse respeito, 
expõe Robert Alexy (2008) de forma matemática a lei de 
colisão, na qual há quatro possibilidades de decisão:
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1
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.

2. P
2
 P P

1
.

3. (P
1
 P P

2
) C.

4. (P
2
 P P

1
) C.

Em tal contexto, P
1 
e

 
P

2
 representam os princípios 

colidentes, ao passo que o símbolo P é utilizado para de-
monstrar a relação de precedência de um em face do outro. 
Verifica-se, pois, que (1) e (2) são relações incondicionadas 
de precedência. Nos casos concretos, essa precedência não 
é, segundo Robert Alexy, usualmente admitida, pois ne-
nhum princípio goza, em si mesmo, de precedência sobre 
outro. Desse modo, as condições do caso concreto sob as 
quais um princípio tem precedência em face do outro, são 
representadas pelo símbolo C. Nesse caso, C é o pressuposto 
do suporte fático de uma regra. Qual seja: “Se uma ação 
tal preenche C, então tal ação é proibida sob o ponto de 
vista dos direitos fundamentais”. Cumpre destacar que C 
desempenha um duplo papel na medida em que é a con-
dição de preferência, bem como a regra que daí pode-se 
extrair. É o que ensina Robert Alexy:

As condições sob as quais um princípio tem pre-
cedência em face de outro constituem o suporte 
fático de uma regra que expressa a consequência  
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jurídica do princípio que tem precedência. 
(ALEXY, 2008, p. 99).

Como se vê, essa lei de colisão é um dos fundamentos 
da teoria dos princípios defendida por Robert Alexy, pois, 
segundo o autor, ela reflete a natureza dos princípios como 
mandamentos de otimização. Vale observar o seguinte: a 
inexistência de relação absoluta de precedência, bem como 
a referência a ações e situações não quantificáveis. 

1.3. CRITICAS À TEORIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS DE ROBERT ALEXY

Longe de esgotar qualquer pretensão a respeito da 
temática, muito embora seja bastante difundida e utilizada 
pelos tribunais, inclusive o Superior Tribunal pátrio, a teoria 
de Robert Alexy não é imune a críticas. Seja acerca de sua 
forte distinção entre regras e princípios, como também 
no que se refere ao sopesamento como um método de 
resolução de conflitos que envolvam direitos fundamen-
tais. Pode-se dizer que a crítica mais notória à teoria de 
Robert Alexy se refere à possível perda da racionalidade 
nas decisões, uma possível subjetividade que aumentaria o 
poder discricionário do magistrado. 

1.3.1. A crítica de Jürgen Habermas

A teoria do discurso racional proposta por Robert 
Alexy consiste em um aprimoramento da Teoria do Dis-
curso Prático engendrada por Jürgen Habermas. Esta, por 
seu turno, remete ao criticismo racionalista proposto por 
Immanuel Kant. Habermas toma como base para a sua 
teoria a obra kantiana intitulada “Crítica da Razão Prática 
e Teoria do Direito”. Segundo Jürgen Habermas (1989, 
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p. 04), o principal aspecto do direito é o fato de cada in-
divíduo poder fazer uso, em momentos diferenciados, da 
razão prática.

A teoria discursiva de Jürgen Habermas teve início 
na década de 1970 em um projeto de pesquisa intitulado 
“Pragmática Universal”, desenvolvido juntamente com 
Karl-Otto Apel. Os filósofos buscavam demonstrar que o 
critério de justificação encontrar-se-ia nos pressupostos 
comunicativos capazes de encetar a busca pelo acordo. No 
momento em que os indivíduos, enquanto seres racionais 
resolvem iniciar uma discussão, assumindo cada um uma 
posição de ouvinte e falante, há um comprometimento 
ético-procedimental recíproco que constitui elemento 
fundamental de toda ação comunicativa. É o que se apre-
ende do artigo originalmente intitulado Zum pragmatischen, 
ethischen und moralise hen gebrauch der praktischen vernunft, em 
bom vernáculo, para o uso pragmático, ético e moral da 
razão prática, a saber:

[...] a razão prática volta-se para o arbítrio do 
sujeito que age segundo a racionalidade de fins, 
para a força de decisão do sujeito que se realiza 
autenticamente ou para a vontade livre do sujei-
to capaz de juízos morais, conforme seja usada 
sob os aspectos do adequado a fins, do bom ou 
do justo. [...] Para o empirismo, a razão prática 
resume-se a seu uso pragmático; com as palavras 
de Kant, ela reduz-se à utilização da atividade do 
entendimento segundo a racionalidade de fins. 
[...] Discursos pragmáticos, nos quais fundamen-
tamos recomendações técnicas e estratégicas, 
têm uma certa afinidade com discursos empí-
ricos. Eles servem para referir saber empírico às 
fixações de fim e às preferências hipotéticas, e 
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valorar as consequências de decisões (informadas 
de modo incompleto) segundo máximas postas 
como fundamento. Recomendações técnicas ou 
estratégicas tiram sua validade do saber empírico 
no qual se apoiam. Sua validade é independente 
de se um receptor decide adotar as indicações 
para a ação. Discursos pragmáticos referem-se a 
contextos possíveis de aplicação. Eles estão em 
contato com a formação fática de vontade dos 
agentes apenas mediante suas fixações de fim e 
de suas preferências subjetivas. (HABERMAS, 
1989, p. 09-10).

Como corolário, é preciso sublinhar que Jürgen Ha-
bermas aprimora a sua teoria ao publicar “Direito e De-
mocracia: entre a facticidade e validade”. Nesta obra, ele 
tenta diferenciar princípio da moral e princípio do direito, 
o que distancia a sua linha de pensamento da tese apeliana. 
Em linhas gerais, a teoria capitaneada por Jürgen Habermas 
busca pressupostos contra-fáticos a partir de condições 
ideais de fala, situação ideal pressuposta nas sociedades 
democráticas em que cada indivíduo teria o direito de se 
manifestar sobre qualquer tema. Com efeito, a liberdade 
e a igualdade seria o elemento de amparo destes, uma vez 
que eles possuiriam o direito de intervir nas discussões da 
esfera pública.

Em outros termos, a validade do direito positivo se-
gundo Jürgen Habermas (1997, p. 50) seria, pois, deter-
minada sob o prisma tautológico, isto é, somente vale 
como direito aquilo que obtém força de direito por meios 
juridicamente válidos, muito embora, o próprio direito 
apresente a possibilidade de derrogação. Inclusive, esta va-
lidade dar-se-ia através do grau de aceitabilidade da norma 
jurídica por parte da sociedade, ou seja, tratar-se-ia de uma 
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validade fática estribada na autonomia e na equidade entre 
os cidadãos.

Note-se, porém, que a validade do direito na visão 
habermasiana tem como ponto basilar os princípios norte-
adores da democracia. Princípios estes que, possibilitam os 
cidadãos pleitearem direitos e exercerem suas obrigações. 
Este é sem dúvida o elemento que legitima as normas 
jurídicas, isto é, em uma sistemática jurídica, as normas 
não devem limitar-se somente a garantir o reconhecimen-
to de direitos de determinados indivíduos pelos demais, 
mas a reciprocidade do reconhecimento; no sentido de 
uma liberdade equânime, onde a liberdade do arbítrio de 
determinado indivíduo possa manter-se com a de todos.

Sem dúvidas, a liberdade equânime preconizada por 
Jürgen Habermas em sua Teoria do Discurso Prático, bali-
za-se em valores morais, isto é, muito embora haja distinção 
entre o direito positivo e a moral não há de se negar a in-
fluência e a importância desta para aquele. Jürgen Habermas 
ressalta esta distinção e importância ao definir o direito e 
diferenciá-lo da moral:

[...] O direito não representa apenas uma forma 
de saber cultural, como a moral, pois forma, 
simultaneamente, um componente importante 
do sistema de instituições sociais. O direito é um 
sistema de saber e, ao mesmo tempo, um sistema 
de ação. Ele tanto pode ser entendido como 
um texto de proposições e de interpretações 
normativas, ou como uma instituição, ou seja, 
como um complexo de reguladores da ação. E, 
dado que motivos e orientações axiológicas en-
contram-se interligados no direito interpretado 
como sistema de ação, as proposições do direito 
adquirem uma eficácia direta para a ação, o que 
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não acontece nos juízos morais. [...] (HABER-
MAS, 1997, p. 110-111).

Apenas reiterando, mediante tal definição pode-se 
classificar a teoria habermasiana como uma teoria da vin-
culação, ou seja, que admite relação entre direito e moral, 
muito embora como já ressaltado, ambos sejam distintos. 
No entanto, a moral, o direito, as instituições jurídicas e 
a teoria do agir comunicativo somente tornam-se pos-
síveis dentro de uma categoria de indivíduos racionais, 
pois todos pertencem ao mundo inteligível. Desta feita, o 
direito e as ações jurídicas de um modo geral, formam um 
liame com as instituições do direito e a tradição jurídica, 
no sentido de interferir seja de forma direta ou indireta, 
no processo de interpretação das normas jurídicas. Desse 
modo, o direito é um elemento discursivo que atua na 
transformação não somente do próprio sistema normativo 
que o compõe, como sobretudo da sociedade, como bem 
leciona Jürgen Habermas:

[...] Do direito participam todas as comunicações 
que se orientam por ele, sendo que as regras do 
direito referem-se reflexivamente à integração 
social realizada no fenômeno da institucionali-
zação. [...] Nesta medida, a linguagem do direito 
pode funcionar como um transformador na 
circulação da comunicação da comunicação 
entre sistema e o mundo da vida, o que não é o 
caso da comunicação moral, limitada à esfera do 
mundo da vida. (HABERMAS, 1997, p. 112).

Compreende-se, segundo Jürgen Habermas, que 
o direito reside em um elemento do discurso prático e 
a sua validade lastreia-se em uma liberdade equânime. 
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Cumpre indagar, porém, o seguinte: como Jürgen Haber-
mas trabalha a ideia de conflitos normativos? Devido ao 
caráter contra-fático e universal da Teoria do Discurso 
Prático, Jürgen Habermas consegue justificar a teoria 
acerca dos princípios constitucionais não reduzindo-a 
a valores, pelo contrário, distinguindo os princípios 
constitucionais dos valores através da prioridade do justo 
sobre o bem. Tal posição é denominada “distinção forte” 
entre princípios e valores.

A prioridade do justo sobre o bem, ideia também 
esposada por Ronald Dworkin, fundamenta-se sob dois 
aspectos: I) princípios da justiça aceitáveis por todos para 
regular a vida social e, II) valores defendidos pelos in-
divíduos e comunidades que compõem uma sociedade 
pluralista. Como dito, esta é a base da teoria dos princípios 
constitucionais habermasiana. Segundo Jürgen Habermas 
(1997, p. 316), princípios ou normas mais elevadas possuem 
caráter deontológico, enquanto valores possuem aspecto 
teleológico. A validade deontológica das normas tem caráter 
absoluto de uma obrigação incondicional e universal, isto 
é, aquilo que deve ser, pretende ser igualmente bom para 
todos, razão pela qual as normas são válidas ou inválidas.

No tocante a isso, as normas compõem um sistema 
válido, e em virtude disso, salienta Jürgen Habermas que 
elas “[...] não podem contradizer umas as outras, caso pre-
tendam validade dentro do mesmo círculo de destinatários 
[...]” (HABERMAS, 1997, p. 317). Verifica-se que perante 
uma norma deve ser feito um juízo de valor sobre o que 
deve ser feito, ou seja, sobre a ação. Como supracitado, 
segundo Jürgen Habermas, não podem coexistir normas 
contraditórias pelo simples fato de que elas prescrevem 
determinada conduta. De modo diverso ocorre com os 
valores que, “determinam relações de preferência, as quais 
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significam que determinados bens são mais atrativos do que 
outros; por isso, nosso assentimento a proposições valorativas 
pode ser maior ou menor” (HABERMAS, 1997, p. 316).  
Neste sentido, esclarece Jürgen Habermas que:

[...] normas e valores distinguem-se, em primei-
ro lugar, através de suas respectivas referências 
ao agir obrigatório ou teleológico; em segundo 
lugar, através da codificação binária ou gradual 
de sua pretensão de validade; em terceiro lugar, 
através de sua obrigatoriedade absoluta ou re-
lativa e, em quarto lugar, através dos critérios 
aos quais o conjunto de sistemas de normas ou 
de valores deve satisfazer. Por se distinguirem 
segundo essas qualidades lógicas, eles não podem 
ser aplicados da mesma maneira. (HABERMAS, 
1997, p. 317).

Em face desta distinção entre normas e valores, Jürgen 
Habermas estabelece uma crítica conceitual, isto é, não se 
pode conceber como sinônimos princípios fundamentais 
e bens otimizáveis do direito - terminologia empregada 
por Robert Alexy. Para Jürgen Habermas (1997), Ronald 
Dworkin entende direitos fundamentais como princípios 
deontológicos e Robert Alexy os considera como bens 
otimizáveis do direito. Destarte, eles não estão se referin-
do a mesma coisa. Ora, segundo Jürgen Habermas, bens 
otimizáveis - entendidos no sentido de normas - regulam 
uma matéria no interesse simétrico de todos, porém no 
sentido de valores, expressam a identidade e a forma de 
vida particular de uma comunidade jurídica.

A rigor, Jürgen Habermas pretende demonstrar que 
os conflitos morais devem ser solucionados a partir de 
princípios constitucionais aceitáveis por todos os cidadãos 
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e não por meros valores. Ora, se por um lado os princípios, 
devido à sua dimensão deontológica, não admitem a solução 
gradual como a categoria dos valores. Logo, os princípios 
não podem colidir, mas devem ser afastados no momento da 
sua aplicabilidade, ou seja, trata-se da utilização do método 
binário: ou o princípio é valido ou é inválido.

Com efeito, segundo Jürgen Habermas, torna-se in-
viável estabelecer uma hierarquia sólida de valores, como 
pretende Robert Alexy, a partir de jurisprudências extra-
ídas da Corte Constitucional. Tal assertiva deve-se ao fato 
de que a própria hierarquia iria pressupor a imposição de 
uma ordem de valores, razão pela qual Jürgen Habermas 
distingue normas e valores e estabelece a referida crítica 
em face de Robert Alexy.

1.3.2. Críticas quanto à distinção  
entre regras e princípios

Como visto anteriormente, Robert Alexy realiza uma 
distinção forte entre regras e princípios no que tange às 
normas de direitos fundamentais, pois não admite que tais 
normas se comportem de determinado modo, ora como 
regra, ora como princípio, em decorrência do contexto de 
interpretação. Juristas como Aulis Aarnio e Klaus Gϋnther 
tecem críticas à distinção forte entre regras e princípios. 
Para tais autores a tese da distinção forte ignora a chama-
da “zona de penumbra”, na qual regras e princípios não 
podem ser claramente diferenciados não sendo possível, 
portanto, realizar uma distinção entre essas duas espécies 
normativas. Aulis Aarnio compreende que seja do ponto 
de vista linguístico, estrutural, da validez, ou do nível de 
posição das normas na argumentação jurídica, princípios 
não podem ser distinguidos das regras. Nesse sentido, dis-
serta André Rufino do Vale:
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A partir dessas análises, Aarnio considera que 
entre regras e princípios não existem diferen-
ças qualitativas. A distinção só seria válida se a 
análise recaísse apenas sobre os limites extremos 
da escala entre regras e princípios (R, RP, PR, 
P), ou seja, tomando-se em consideração apenas 
as regras propriamente ditas (R) e os princí-
pios propriamente ditos (P). Porém, como visto, 
existem regras que são ou atuam como princí-
pios (RP) e princípios que são ou atuam como 
regras (PR). Essa zona intermediária faz com 
que não haja qualquer diferença na formulação 
lingüística das normas, na estrutura normativa, 
no plano da validez e no papel que cada tipo 
de norma cumpre na argumentação jurídica. 
(VALE, 2006, p. 104). 

Verifica-se que Aulis Aarnio contradiz a clássica dis-
tinção qualitativa promovida por Robert Alexy, não po-
dendo, assim, separar as normas em regras e princípios. 
Klaus Gϋnther, em posição semelhante à de Aulis Aarnio, 
defende que o modo de aplicação de uma norma não está 
vinculado à sua estrutura, como afirma Robert Alexy, mas 
“depende de circunstâncias especiais de uma determinada 
situação concreta” (VALE, 2006, p.105). Em resumo, para 
tais autores, uma concepção de normas funcionando como 
regras ou princípios seria advinda de “condições de con-
versação”, ou seja, fruto de uma interpretação, da análise 
da situação e não de sua estrutura normativa.

De fato, como afirma André Rufino do Vale (2006), 
a distinção forte encontra como forte obstáculo a consta-
tação de que certas características estruturais e funcionais 
supostamente exclusivas das regras podem ser achadas nos 
princípios, e vice-versa. Tais teorias são pautadas na tese 
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da conformidade que é diametralmente oposta à distin-
ção forte ou qualitativa entre regras e princípios. Essa tese 
defende que o sistema jurídico é formado por normas 
em um sentido genérico, não havendo distinção entre 
elas. Contudo, segundo André Rufino do Vale, tais teses 
também são defeituosas. No entanto, basicamente seriam 
três as falhas, quais sejam: I) realismo extremo ao tratar os 
enunciados normativos como meros tópicos, cujo conteúdo 
apenas pode ser decido em face do caso concreto; II) o fato 
de que a estrutura de uma norma ainda pode estabelecer 
se esta terá um caráter de razão definitiva ou de prima facie; 
III) o fato de que há enunciados que não geram dúvida de 
seu significado normativo.

Acerca do tema, André Rufino do Vale (2006), con-
sidera que existem motivos para não se abandonar a dis-
tinção entre regras e princípios, muito embora seja preciso 
abandonar conceitos fortes para adoção de uma concepção 
mais maleável quanto ao papel que cada norma de direito 
fundamental exerce no caso concreto. Em linhas gerais, é a 
chamada “teoria da distinção dúctil das normas de direitos 
fundamentais”. Essa teoria defende que não existe uma 
diferença lógica entre regras e princípios, posto que uma 
mesma norma possa atuar como regra ou como princípio 
dependendo do contexto interpretativo. Nessa concepção, 
a norma de direito fundamental é dotada de uma estrutura 
flexível, capaz de classificar uma mesma norma como regra 
(R), regra que atua como princípio (RP), princípio (P) ou 
como princípio que atua como regra (PR).  S e gundo 
André Rufino do Vale (2006), conceituar uma norma de 
direito fundamental como regra ou princípio dependerá 
também da utilidade teórica ou prática que se queira em-
prestar à norma. Nesse sentido, é importante observar que:



34

Qualificar uma norma de direito fundamental 
como regra ou como princípio constitui um 
recurso utilizado pelo intérprete/aplicador para 
justificar o manuseio de certas técnicas de inter-
pretação e de argumentação ou para fundamen-
tar determinados usos teóricos ou dogmáticos 
da norma. (VALE, 2006, p. 147).

 
Ademais, essa teoria visa suprir as falhas das teorias da 

distinção forte e da tese da conformidade, ou seja: o desco-
nhecimento da zona de penumbra, na distinção forte; e a 
desconsideração de haver uma zona de certeza semântica, 
na tese da conformidade. 

1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das considerações brevemente tecidas nesse 
trabalho, é possível se chegar a algumas conclusões. A pri-
meira delas consiste na concepção de que as normas de 
direitos fundamentais possuem uma estrutura complexa, 
impossibilitando de antemão que seja considerada uma 
norma como regra ou princípio, sem que se analise o âm-
bito jurídico e fático de aplicação da mesma.

Nesse contexto, conclui-se também que a distinção 
entre regras e princípios é necessária como um elemento 
norteador do papel que cada norma de direito fundamental 
exercerá no caso concreto. Porém, a preocupação com a 
estrutura das normas realizada por Robert Alexy não é, de 
modo algum, irrelevante para os conflitos entre normas de 
direitos fundamentais, pois possibilita um exercício racional 
por parte do julgador.

Nesse sentido, adota-se a posição de que uma distinção 
forte entre princípios e valores, como a estabelecida por 
Jürgen Habermas, não pode prosperar. Ambos funcionam 
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como razão justificadora de uma decisão que apenas se 
distinguiriam pelo caráter axiológico de um em detrimento 
do caráter deontológico de outro. Compreende-se, pois, 
que por não ser possível afastar o caráter axiológico dos 
princípios e seu papel de otimização conforme os interesses 
da sociedade, princípios e valores não são idênticos, mas 
também não são fortemente dissociáveis entre si.

Por fim, muito embora a teoria dos princípios de 
Robert Alexy seja alvo de acusações de propiciar maior 
insegurança e discricionariedade. Compreende-se aqui que, 
ao contrário, o grande mérito de seus estudos consiste na 
busca pela maior racionalidade nas decisões judiciais. Isso 
se torna claro na lei da colisão que, por ter sua aplicação 
ligada ao procedimento da proporcionalidade, estabelece 
que a fundamentação da decisão percorra todos os passos 
de adequação, necessidade, e proporcionalidade (sopesa-
mento) para justificar a decisão mais correta no âmbito 
dos direitos fundamentais. 
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2

A IMPORTÂNCIA DA PRÉ-
COMPREENSÃO E DA COMPREENSÃO 
PARA A ADEQUADA INTERPRETAÇÃO 
E APLICAÇÃO DO DIREITO: 
Uma análise a partir da hermenêutica 
filosófica de Hans-Georg Gadamer 

Daniela Rezende de Oliveira1

2.1. INTRODUÇÃO

A ciência hermenêutica, através de Heidegger, deixa 
de ser equiparada a uma simples metodologia científica 
para tornar-se uma ontologia, uma vez que traz para o 
campo das reflexões hermenêuticas a ideia de que as coisas 
são fenômenos, que independentemente da subjetividade 
humana, possuem a potencialidade de se apresentar como 
são. Assinala Camargo:

Para Heidegger, a compreensão consiste no mo-
vimento básico da existência, no sentido de que 
compreender não significa um comportamento 

1 Doutora em Direito e Justiça; mestre em Filosofia do Direito e 
bacharela em Direito – todos pela Faculdade de Direito e Ciências 
do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora no 
Cursos de Direito da Fundação Mineira de Educação e Cultura 
(FUMEC) e da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH). 
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do pensamento humano entre outros que se 
possa disciplinar metodologicamente e, portanto, 
conformar-se como método científico. Cons-
titui, antes, o movimento básico da existência 
humana. (CAMARGOS, 2003, p. 29). 

Através da hermenêutica fenomenológica desenvol-
vida por Heidegger a perspectiva hermenêutica moderna/ 
tradicional é substituída por uma analítica filosófica, uma 
vez que a compreensão deve ser entendida como categoria 
fundante da existência humana, sendo essa perspectiva on-
tologicamente essencial a qualquer ato do ser. (FALCÃO, 
2000, p. 176) 

Heidegger entende a hermenêutica como fenome-
nologia da existência, tendo em vista que todo objeto a 
ser interpretado (seja ele um texto, uma obra de arte, uma 
partitura musical, etc.) deve ser visto e analisado de acordo 
com suas possibilidades de existir e de se manifestar por 
meio das alternativas que se dão em cada tempo histórico. 
Além disso, vale destacar que Heidegger foi o primeiro 
filósofo a demonstrar que o processo de compreensão é 
composto de preconceitos.

Contudo, apesar da relevante contribuição do pensa-
mento de Heidegger para a hermenêutica, o surgimento da 
hermenêutica contemporânea é atribuído a Hans-Georg 
Gadamer, em razão do giro hermenêutico produzido por 
seus estudos. Em Gadamer, a hermenêutica é compreendida 
como hermenêutica filosófica, pois, além de possuir um 
foco epistemológico, também estuda o fenômeno da com-
preensão por si mesmo.

Gadamer, na esteira de Heidegger, posiciona-se con-
tra a concepção – típica da Hermenêutica tradicional 
do século XIX – de que toda verdade é consequência 
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lógica da aplicação de um método científico (clássico). Para 
Gadamer, a hermenêutica deve se preocupar não apenas 
com o fenômeno em tese, mas, também, com a operação 
intelectiva humana do compreender. Por isso, o ponto cen-
tral da hermenêutica fenomenológica de Gadamer está na 
experiência (STEIN, 1996, p. 74), que deve ser entendida 
como a totalidade da inserção da existência do homem no 
mundo, ou seja, é a existência humana como ser-no-mundo 
(STRECK, 2001, p. 187). É nesse sentido que Stein afirma 
que a compreensão constitui um elemento que integra o 
modo de ser-no-mundo, inserida na própria estrutura do 
ser humano (STEIN, 1996, p. 45). 

Nesse contexto, a hermenêutica gadamerana deve 
ser considerada hermenêutica fenomenológica, visto que 
só por meio dela é possível a compreensão do Dasein, 
pois a compreensão não está relacionada com a questão 
do reencontro com o outro, mas com a situação do 
Dasein no mundo2.

Para Gadamer, a compreensão possui uma estrutura 
espiralar, tendo em vista que o intérprete não sai do mo-
vimento hermenêutico da mesma maneira como entrou. 
No momento do processo interpretativo, o intérprete 
sempre traz para dentro da atividade interpretativa as suas 
impressões e pré-compreensões, obtendo um resultado que 

2 A hermenêutica como dimensão da existência, antes de tudo, está 
voltada para o mundo do eu. É nesse sentido que Megale afirma que 
o Dasein é preeminente sobre todos os demais entes e nos revela que 
ele “compreende a si mesmo a partir da existência, entendida esta não 
como uma existência determinada, mas como possibilidade, isto é, o 
poder-ser-si mesmo do Dasein. É próprio do Dasein não formar um 
todo acabado. Isto é certo uma vez que na sua temporalidade e no seu 
estar sendo, que pressupõe uma imersão no mundo, o seu destino é a 
finitude.” (MEGALE, Maria Helena Damasceno e Silva. Hermenêu-
tica jurídica: interpretação das leis e dos contratos, p. 35) 
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precisa ser permanentemente analisado, pois a cada nova 
interpretação, novos sentidos são dados ao objeto. Esses 
novos sentidos superam e ultrapassam as pressuposições 
anteriores, pois todo processo de compreensão continua 
dialeticamente a determinar-se e formar-se no outro.

Por isso, a hermenêutica, para Gadamer, jamais poderá 
ser entendida como simples metodologia científica, eis 
que o método nunca constituirá modo inequívoco para 
a aferição da verdade. Devemos ressaltar, também, que do 
ponto de vista das ciências do espírito, a obtenção de uma 
verdade absoluta (correta, exata) é inalcançável para o ser 
humano. Em Gadamer, a hermenêutica está desvencilhada 
de qualquer metodologia científica, e por isso a verdade é 
sempre discutível e depende, obrigatoriamente, da situação 
hermenêutica do intérprete que esteja aplicando o método.

Para Gadamer, o intérprete e o objeto a ser interpre-
tado não podendo ser vistos como duas coisas isoladas em 
razão de sua coexistência num mesmo mundo no momento 
da intepretação. Portanto, o ser do intérprete jamais poderá 
se dissociar daquilo que se dá à interpretação3, não havendo 
objetividade absolutamente neutra em nenhum processo 
hermenêutico. Nesse sentido, Bleicher esclarece que:

A filosofia hermenêutica alertou-nos para o 
perigo do objetivismo subjacente à abordagem 

3 Ferreira esclarece que, na hermenêutica gadamerana, “não se ve-
rifica a cisão epistemológica sujeito-objeto, pois está se contrapõe 
ao paradigma da filosofia da consciência, segundo o qual o sujeito 
observador situa-se frente a um mundo entendido como totalidade 
dos entes. Em sua concepção, o sujeito já se encontra situado em 
um mundo simbolizado, portanto, por meio da linguagem, o sujeito 
e o objeto estão juntos.” (FERREIRA, Nazaré do Socorro Conte. 
Da interpretação à hermenêutica jurídica: uma leitura de 
Gadamer e Dworkin, p. 40, nota 36). 
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metódica, objetivamente, da interpretação das 
expressões humanas. Ao desenvolvermos o nosso 
conhecimento da ‘pré-estrutura’ da compreen-
são, excluímos ainda a pressuposição simplista da 
possibilidade de um conhecimento totalmente 
objetivo ou neutro, dado o fato de termos já 
interpretado um objeto ‘como’ algo, antes mes-
mo de o chegarmos a investigar.(BLEICHER, 
1980, p. 353)

Nesse entendimento, a hermenêutica filosófica de 
Gadamer demonstra que toda interpretação é o resultado 
de uma compreensão histórica e é por isso que toda in-
terpretação se situa na história, o que revela a existência 
de uma relação dialógica entre hermenêutica e história. É 
nesse sentido que Lopes, ao analisar Gadamer, afirma que 
“toda compreensão é histórica e todo entender se incor-
pora ao processo histórico, independente da vontade do 
intérprete”. (2000, p. 107).

Neste trabalho, analisar-se-á a hermenêutico-filosófica 
de Gadamer – em especial, em Verdade e método – apresen-
tando as  estruturas fundamentais da pré-compreensão e 
da compreensão, demonstrando seu papel e importância 
para a atividade jurídico- hermenêutica.

2.2. A PRÉ-COMPREENSÃO E A 
COMPREENSÃO NA TEORIA 
HERMENÊUTICA DE GADAMER

O novo paradigma hermenêutico trazido pelas filo-
sofias hermenêuticas de Heidegger e Gadamer traz uma 
nova maneira de compreender e interpretar. A partir de 
então, o processo interpretativo não é mais visto como re-
sultado do correto e verdadeiro sentido absoluto do objeto  
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interpretado, mas como produto do minucioso exame das 
condições existenciais em que ocorre a compreensão.

A hermenêutica heideggero-gadamerana nos remete 
a um universo em que a reflexão hermenêutica está rela-
cionada ao mundo da experiência, revelando um mundo 
em que nós somos e nos compreendemos como seres 
racionais com base na estrutura prévia de sentido. É por 
meio dessa estrutura prévia de sentido que somos capazes 
de compreender o mundo que nos cerca, demonstrando 
que a interpretação é a revelação fenomênica do homem 
enquanto ser no mundo. Nesse entendimento, a compreen-
são se conecta ao contexto vital da existência humana, de 
modo que o ato de compreender torna-se uma realidade 
existencial através do processo reflexivo em que o intérpre-
te volta a sua consciência sobre si mesmo. É por isso que 
Gadamer afirma que a interpretação não é uma questão 
de método, mas algo que está intrinsecamente relacionado 
à existência daquele que interpreta (isto é, o intérprete). 
Nesse sentido, Stein leciona que:

o conceito central de Verdade e método é a ex-
pressão experiência. O problema na experiência 
é desenvolvido de várias maneiras, mas sempre 
dando ao conceito de experiência uma ampli-
tude que substitui de certo modo aquilo que 
no universo lógico-semântico se chamaria o 
processo dedutivo. A experiência é justamente a 
expressão com que Gadamer procura nos sugerir 
que temos uma possibilidade de representação 
ou descrição de uma totalidade da experiência 
de mundo. (1996, p. 74 – grifos do autor) 

A hermenêutica filosófica gadamerana traz uma valo-
rosa contribuição para o desenvolvimento da hermenêutica 
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contemporânea, pois o ser é linguagem (GADAMER, 
1999) e o desenvolvimento do fenômeno da linguagem é 
o que revela e transmite a experiência humana no mundo. 
É por meio da linguagem que o homem representa o seu 
próprio ser no mundo, ser que só pode ser compreendido 
na linguagem. Segundo Lopes, em Verdade e método:

A hermenêutica deixa de ser um método para 
tornar-se uma ontologia, o modo de “ser do 
homem”, o modo de “compreender”, de “co-
nhecer”, desvalorizando, dessa maneira, a teoria 
positivista, derivada da rígida posição objetivista 
a absolutista da Ilustração, que eleva a razão a um 
status de inquestionabilidade e intangibilidade. 
Para Gadamer, entender e compreender um 
texto é um modo de contribuir à cultura da 
humanidade e até mesmo à autocompreensão 
do próprio indivíduo. (LOPES, 2000, p. 102)

Em estreita relação com a filosofia hermenêutica de 
Heidegger, Gadamer entende que a atividade interpre-
tativa inicia-se sempre com “conceitos prévios que serão 
substituídos por outros mais adequados” (GADAMER, 
1999, p. 42). Assim, a cada interpretação, os preconceitos 
vão sendo gradativamente substituídos por conceitos mais 
adequados, em que os sentidos vão ser confirmados, se 
compatíveis com o objeto interpretado, e afastados, se 
forem insuficientes ou inadequados.4

4 Necessário esclarecer que existem diferenças entre a experiência 
hermenêutica de Heidegger e Gadamer, em especial, no que se 
refere a pré-estrutura da compreensão. Nesse sentido, Gadamer 
adverte que: “Heidegger somente entra na problemática da her-
menêutica e das críticas históricas coma a finalidade ontológica de 
desenvolver, a partir delas, a pré-estrutura da compreensão. Já nós, 
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Todavia, necessário esclarecer que a atividade de com-
preender/ interpretar5 não consiste em inserir no texto (ou 
qualquer objeto sob análise), de maneira direta e acrítica, 
nossos próprios hábitos linguísticos; o que é exigido é tão 
somente “a abertura à opinião do outro ou à do texto” 
(GADAMER, 1999, p. 404). Para que o processo interpre-
tativo se realize, o intérprete deve estar disposto a abrir-se à 
opinião do texto, o que Gadamer entende como alteridade 
do texto. Segundo Gadamer:

Quem quer compreender um texto, em prin-
cípio, tem que estar disposto a deixar que ele 
diga alguma coisa por si. Por isso, uma consci-
ência formada hermeneuticamente tem que 
se mostrar receptiva, desde o princípio, para a 
alteridade do texto, Mas essa receptividade não 
pressupõe nem neutralidade em relação à coisa 
nem tampouco auto-anulamento, mas inclui 
a apropriação das próprias opiniões prévias e 
preconceitos, apropriação que se destaca destes. 
(GADAMER, 1999, p. 405).

Dessa forma, a alteridade pressupõe não apenas 
a inclusão das concepções prévias do intérprete (pré-
-compreensões e pré-juízos), mas também requer que 
o intérprete se relacione e interaja com o objeto que 
está sendo interpretado. O intérprete, pois, deve permi-
tir que o texto lhe diga algo por si, sem lhe impor sua 
pré-compreensão.

pelo contrário, perseguimos a questão de como, uma vez liberada 
das inibições ontológicas do conceito de objetividade da ciência, 
a hermenêutica pôde fazer jus à historicidade da compreensão.” 
(Conf.: GADAMER, 1999, p. 400.). 

5 Gadamer não faz distinção entre compreensão e interpretação.
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Todo processo interpretativo tem como ponto de 
partida os preconceitos do intérprete (pré-juízos). Os pré-
-juízos são muito mais do que simples juízos individuais; 
constituem a realidade histórica do ser. Gadamer nos escla-
rece que, em si mesmo, “ ‘preconceito’ (Vorurteil) quer dizer 
um juízo (Urteil) que se forma antes da prova definitiva 
de todos os momentos determinantes segundo a coisa” 
(1999, p. 407). 

A interpretação sempre começa com a elaboração de 
um projeto preliminar, sendo que num primeiro instante, 
o intérprete capta o sentido imediato do objeto a ser in-
terpretado, com base na conjugação de suas concepções 
prévias (visão prévia, posição prévia e opinião prévia) com 
o que o objeto lhe oferece, fazendo com que se delimite 
um significado preliminar do todo. Portanto, segundo 
Gadamer, toda interpretação começa a partir de uma pré-
-compreensão, uma vez que não há compreensão que seja 
livre de todo preconceito “por mais que a vontade de nosso 
conhecimento tenha de estar sempre dirigida, no sentido de 
escapar ao conjunto dos nossos preconceitos” (1999, p. 709).

Os preconceitos que dão estrutura e forma à com-
preensão, não são arbitrários. A compreensão somente é 
possível quando as opiniões prévias, com as quais ela tem 
seu início, não são arbitrárias (GADAMER, 1999, p. 403), 
ou seja, quando puderem ser desconsideradas ao se obter 
uma interpretação mais adequada para o objeto interpre-
tado, tendo em visa que “faz sentido que o intérprete não 
dirija aos textos diretamente, a partir da opinião prévia 
que lhe subjaz, mas que examine tais opiniões quanto a 
sua legitimidade, isto é, quanto a sua origem e validez” 
(GADAMER, 1999, p. 403).

De todo modo, o intérprete durante o processo in-
terpretativo pode incorrer em erros, em face da adoção 
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de pressupostos que não encontram sustentação no objeto 
interpretado. Assim, o projeto preliminar será submetido a 
análise, o que possibilitará a elaboração de um novo projeto 
que, ao ser comparado com o anterior, elucidará cada vez 
mais o sentido do objeto que, por sua vez, será submetido 
à reiteradas apreciações críticas em virtude da penetração 
mais profunda no texto do intérprete. Assevera Lopes que:

A pré-compreensão, constituída por precon-
ceitos, será a condição prévia para a compre-
ensão de um texto, ou seja, o “pano de fundo” 
(background) que permitirá compreender. Nesse 
sentido, cada vez que um texto seja compreen-
dido, a pré-compreensão se modificará. Cada 
nova leitura de um texto será diferente, não 
necessariamente melhor, senão simplesmente 
diferente, devido não só a que a compreensão 
se modifica a cada leitura, senão que a própria 
história efetual do texto é, por sua vez, modi-
ficada.(LOPES, 2000, p. 107)

É exatamente aqui que se faz necessário abordar 
a noção de tradição, exposta por Gadamer, pois, 
conforme Oliveira,

compreendemos e buscamos a verdade a partir 
das nossas expectativas de sentido que nos diri-
gem e provêm de nossa tradição específica. Essa 
tradição, porém, não está a nosso dispor: antes de 
estar sob nosso poder, nós é que estamos sujeitos 
a ela. Onde quer que compreendamos algo, nós 
o fazemos a partir do horizonte de uma tradi-
ção de sentido, que nos marca e precisamente 
torna essa compreensão possível. (OLIVEIRA, 
1996, p. 228)
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Segundo Gadamer, o círculo hermenêutico não é nem 
subjetivo e nem objetivo, visto que não possui natureza 
formal. Ele tão somente descreve a compreensão como a 
interpretação do movimento da tradição e do movimento 
do intérprete. Assim, o círculo hermenêutico descreve a 
compreensão considerando a dialética entre o movimento 
da tradição e o movimento do intérprete (1999, p. 439).  

A relação entre intérprete e tradição, segundo Gada-
mer, é instaurada por ele mesmo enquanto compreende, no 
momento em que participa do acontecer da tradição, que 
é permanentemente determinada pelo próprio intérprete. 
Portanto, a compreensão se dá no interior de um conjunto 
relacional manifestado na forma de transmissão da tradição 
por meio da linguagem. 

Segundo Gadamer, toda interpretação está inserida 
no processo de transmissão da tradição. Esclarece, ainda, 
que o momento da pré-compreensão é imprescindível ao 
fenômeno hermenêutico e é impossível que o intérprete 
consiga se desvencilhar do círculo hermenêutico.

Gadamer, analisando o papel da e do horizonte histó-
rico na atividade hermenêutica, demonstra que o horizonte 
do presente não se forma à margem do passado, mesmo 
porque não se pode falar em horizonte do presente por si 
mesmo ou, ainda, em horizontes históricos a serem ganhos, 
eis que o passado, de alguma forma, sempre se apresenta no 
presente. Portanto, o ato de compreender deve ser sempre 
entendido como o processo de fusão desses horizontes – 
passado e presente – presumivelmente dados por si mesmos 
(1999, p. 457-458). A partir desse entendimento, Streck 
observa que:

O acontecer da interpretação ocorre a partir de 
uma fusão de horizontes (Horizotenverschmelzung),  
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porque compreender é sempre o processo de 
fusão dos supostos horizontes para si mesmos. 
Para interpretar necessitamos compreender; para 
compreender, temos que ter uma pré-compre-
ensão, constituída de estrutura prévia do sen-
tido – que se funda essencialmente em uma 
posição prévia (Vorhabe), visão prévia (Vorsicht) 
e a compreensão prévia (Vorgirff) – que já une 
todas as partes do “sistema”, bem como ressaltou 
Gadamer. (STRECK, 2005, p. 575) 

A fusão de horizontes se apresenta constantemente na 
vigência da tradição, pois nela “o velho e o novo crescem 
sempre juntos para uma validez vital, sem que um e outro 
cheguem a se destacar explicitamente por si mesmos” 
(GADAMER, 1999, p. 457). Nesse sentido, Falcão assevera:

A História é compreendida apenas e sempre à 
luz de uma consciência que se situa no presente. 
Mas existe uma operacionalidade do passado no 
presente, pois este só é visto e compreendido 
através da quadratura herdada do passado. No 
entanto, o passado é um fluxo no qual nos mo-
vemos, sem que a tradição se revele contraria-
mente a nós. Antes, é algo em que nos situamos 
e pelo qual existimos. É todo compreensão. O 
receptáculo e o meio de comunicação da tra-
dição é a linguagem. Tanto a linguagem, como 
a dimensão histórica, quanto o ser estão intei-
ramente mesclados, a ponto de afirmar que a 
lingüisticidade do ser é a sua realidade ôntica e 
o meio de sua historicidade. Tornar-se ser é um 
acontecimento da linguagem na história e da 
história. A historicidade da compreensão consiste 
naquela temporalidade intrínseca da compreen-
são mesma, que encara o mundo sempre numa 
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visão de passado, presente e futuro. Dessa forma, 
o sentido de uma obra do passado não há de ser 
buscado somente nos seus próprios termos, po-
rém à vista dos questionamentos que se ponham 
sob o ângulo do presente, os quais, a seu turno, 
se focalizados como juízos próprios, são também 
juízos prévios e, mais do que isso, constituem 
a realidade histórica do ser. Daí a importância 
que esses juízos prévios têm na interpretação. 
Não nos impede acolhê-los, da mesma forma 
não nos compete rejeitá-los, pois são o substrato 
de nossa capacidade de compreensão histórica 
(FALCÃO, 2000, p. 177-178) 

Desse modo, compreender uma tradição significa 
projetar um horizonte histórico, abrindo-se espaço para o 
surgimento de um novo horizonte presente. Nesse sentido, 
Camargo afirma:

O horizonte do presente encontra-se em cons-
tante formação, na medida em que colocamos 
constantemente em prova os pré-juízos forma-
dos sob as bases da tradição. O horizonte do 
presente não se forma à margem do passado; 
ao contrário, é a fusão desses horizontes que 
possibilita a compreensão. O novo e o velho 
fundem-se em um novo horizonte que se su-
pera, à medida que acompanha um processo de 
crescimento até atingirem uma validez nova e 
significativa. (CAMARGOS, 2003, p. 32-33)

Assim, somente com base na historicidade do intér-
prete é que é possível interpretar um texto histórico. Isto 
porque, o texto normativo, principal objeto de interpre-
tação do direito, é sempre histórico, uma vez que a norma 
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jurídica é elaborada para regulamentar comportamentos 
futuros, ou seja, não existentes no momento de sua criação. 

A fusão de horizontes históricos é “tarefa da cons-
ciência da história efeitual” (GADAMER, 1999, p. 451), 
entendida como a consciência de uma situação hermenêu-
tica – ou seja, de uma situação em que nos encontramos 
em face da tradição que queremos compreender. É nesse 
sentido que Gadamer, tratando da importância da tradição 
e da consciência histórica para a tarefa hermenêutica, nos 
esclarece que:

Todo o encontro com a tradição realizado com 
consciência histórica experimenta por si mes-
mo a relação de tensão entre texto e presente. 
A tarefa hermenêutica consiste em não ocultar 
esta tensão em uma assimilação ingênua, mas 
em desenvolvê-la conscientemente. Esta é a 
razão por que o comportamento hermenêutico 
está obrigado a projetar um horizonte que se 
distinga do presente. A consciência histórica é 
consciente de sua própria alteridade e por isso 
destaca o horizonte da tradição com respeito 
ao seu próprio. Mas, por outro lado, ela mesma 
não é, como já procuramos mostrar, senão uma 
espécie de superposição sobre uma tradição 
que continua atuante, e por isso ela recolhe em 
seguida o que acaba de destacar, com o fim de 
intermediar-se consigo mesma na unidade do 
horizonte histórico que alcança dessa maneira.
O projeto de um horizonte histórico é, portan-
to, só uma fase ou momento na realização da 
compreensão, não se prende na auto-alienação 
de uma consciência passada, mas se recupera no 
próprio horizonte compreensivo do presente. Na 
realização da compreensão tem lugar uma ver-
dadeira fusão horizôntica que, com o projeto do 
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horizonte histórico, leva a cabo simultaneamente 
sua suspensão. Nós caracterizamos a realização 
controlada dessa fusão com a tarefa da consciên-
cia histórico-efeitual. Enquanto que, na herança 
hermenêutica romântica, o positivismo estático-
-histórico ocultou essa tarefa, temos de dizer que 
o problema central da hermenêutica se estriba 
precisamente nela. (GADAMER, 1999, p. 458)

Necessário esclarecer que, conforme adverte Gadamer, 
a fusão de horizontes só é possível por meio da interpre-
tação, em que o a atividade interpretativa implica a pro-
dução de um texto novo, que é obtido mediante a adição 
de sentido que é dada pelo intérprete em uma concepção 
dialógica – ou seja, por meio de uma interação entre passado 
e presente. Esse acréscimo de sentido feito pelo intérprete 
ao desenvolver sua atividade é consequência da consciência 
da história efeitual do intérprete.

 É por isso que a hermenêutica deve dar atenção ao 
aspecto construtivista da história, uma vez que, ao nos de-
pararmos com um texto, não podemos apenas nos limitar 
a buscar a intenção do autor ou o significado originário 
de sua obra, mas levar em consideração todos os eventos 
históricos vivenciados tanto pelo autor quanto pelo intér-
prete da obra. No que se refere ao direito, vale esclarecer 
que, segundo Gadamer, a interpretação adequada da norma 
é aquela resultante entre a interação do texto normativo 
(passado) e do caso concreto a ser interpretado. 

2.3. A PRÉ-COMPREENSÃO, A COMPREENSÃO 
E A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO

Para Gadamer, “todo compreender acaba sendo um 
compreender-se” (1999, p. 394), o que nos revela que 
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somente é possível a partir do momento em que o intér-
prete está disposto a conhecer a si mesmo, sendo capaz de 
perceber-se como ser no mundo e produto da história de 
seu tempo. Portanto, compreender e interpretar um ob-
jeto (seja ele um texto normativo, uma obra de arte, uma 
partitura musical, etc.) vai muito além da mera tarefa de 
apreender e conhecer um objeto, pois implica, inclusive, 
numa auto-reflexão, eis que a interpretação é a própria 
inter-relação do ser com o mundo.

Gadamer não diferencia a interpretação da com-
preensão, pois, compreender é sempre interpretar, tendo 
em vista que a interpretação não é um ato posterior e 
complementar à compreensão, mas a forma explícita da 
compreensão (1999, p. 459).  

Em síntese, compreender, interpretar e aplicar cons-
tituem em um processo hermenêutico unitário6, sendo 
que a atividade interpretativa se dá por meio da fusão de 
horizontes, porque a compreensão é sempre um processo de 
fusão de horizontes presumivelmente dados por si mesmos. 
Nesse entendimento, Lopes nos esclarece que:

Compreensão, interpretação e aplicação não 
são três momentos independentes, senão que 
formam parte de um processo unitário; a apli-
cação é tão essencial e integral como as outras 
duas. Assim, uma norma adquire todo o seu 
sentido apenas quando é aplicada, pois só nesse 

6 Gadamer, respeito da unidade do processo de compreensão, interpretação 
e aplicação assinala: “Nesse sentido nos vemos obrigados a dar um 
passo mais além da hermenêutica romântica, considerando como 
um processo unitário não somente a compreensão e interpretação, 
mas também a aplicação... a aplicação é um momento do processo 
hermenêutico, tão essencial e integrante como a compreensão e a 
interpretação.” (GADAMER, 1999, p. 460)
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momento é que sua validade pode ser avaliada. 
(LOPES, 2000, p. 110)

Dessa forma, sob a perspectiva da realidade jurídica e 
de sua evolução histórica, constatamos que o processo de 
elaboração das normas e o momento de sua aplicação não 
são momentos diversos, mas momentos que se fundem 
“segundo a dialética da fusão dos horizontes culturais de 
Gadamer” (SALGADO, 2005, p. 128).

É justo dizer, pois, que a interpretação do direito é 
a conjunção entre o texto normativo e o caso concreto 
analisado e, para tanto, deve o intérprete considerar todos 
os elementos envolvidos no processo hermenêutico (o 
que implica em considerar as suas experiências de vida, 
seus pré-conceitos, pré-juízos e opiniões prévias, além de 
sua vivência social e política, etc.). Desse modo, inevitável 
concluir que a hermenêutica jurídica é responsável por fazer 
a ponte entre o passado (momento da formação e criação 
do texto normativo) e o presente (momento da aplicação 
do direito). Em outros termos, a tarefa da hermenêutica 
jurídica, segundo Gadamer, é realizar a aproximação entre 
o texto normativo (regras e princípios de direito) com a 
situação concreta analisada em determinado momento, 
integrando-se o texto normativo com o contexto fático-
-jurídico (OSUNA, 1992, p. 90). Osuna assevera que:

 Todo interpretación jurídica es una fusión de 
horizontes y una mediación de la distancia en el 
tiempo. Excluyendo a ésta, no es imaginable uma 
interpretación pura. Al contrario, a verdadera 
interpretación se hace en clave de experiência 
de la tradición y en un movimiento circular que 
va del intérprete al texto y de este al intérprete. 
(OSUNA, 1992, p. 67)
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A ideia de alteridade permeia todo o processo inter-
pretativo, tendo em vista que para que ocorra a fusão de 
horizontes, e via de consequência a própria compreensão, 
o intérprete deve estar aberto e receptivo em relação ao 
objeto, permitindo que o estranho universo que se lhe 
apresenta penetre em seu mundo interior. 

Ademais, a aplicação dos cânones hermenêuticos da 
atualização, da autonomia, da totalidade e da coerência 
utilizam diretamente as categorias do preconceito e da 
pré-compreensão, bem como a fusão dos horizontes e da 
efeitualidade histórica, expostas por Gadamer (SALGADO, 
2005, p. 128). Nesse entendimento, Salgado afirma:

Tudo isto forma a compreensão da norma jurí-
dica, que envolve tanto o momento analítico da 
explicação da norma jurídica nos seus conceitos, 
como o momento da compreensão propriamente 
dita (Ricouer, Larenz), que capta imediatamente 
numa visão de totalidade do fato, da norma, do 
seu contexto, do intérprete, e do objeto da inter-
pretação, na busca não de um conceito analítico, 
mas do sentido da norma, que está sempre ligado 
à noção de fim. (SALGADO, 2005, p. 128)

 
Ao tomarmos a totalidade da existência humana como 

eixo central do processo de interpretação e aplicação do 
Direito, este se humaniza e, com base nessa perspectiva, o 
intérprete é capaz de compreender, sentir e melhor posicio-
nar-se diante do fato sob análise, pois assume uma posição 
solidária com toda a coletividade humana, podendo “dar 
fundamentação teórica ao humanismo que muitos juízes 
já possuem, mas que, com pejo, não revelam, sob o temor 
de serem tidos, depreciativamente, como ‘bonzinhos’” 
HERKENHOFF, 1994, p. 100). 
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2.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hermenêutica filosófica de Hans-George Gadamer 
possui um cunho eminentemente fenomenológico, eis que 
mundo do eu. Assim, a hermenêutica tradicional, de caráter 
normativo, é substituída por uma hermenêutica analítico-
-filosófica. Além disso, Gadamer insere novos elementos na 
hermenêutica, através da superação da dicotomia sujeito-
-objeto, descrevendo a compreensão e a interpretação como 
algo que ocorre antes dessa dicotomia. Do mesmo modo, 
há a demonstração de que a noção de pré-compreensão e 
compreensão, bem como, a inclusão dos preconceitos (e, 
pré-juízos), constituem elementos influentes no resultado 
da atividade interpretativa, tornando possível a fusão dos 
horizontes históricos existentes entre o momento histórico 
da obra e o momento histórico do intérprete.  Assim, o 
eixo central da hermenêutica gadamerana, a experiência do 
homem enquanto ser no mundo, tem suas bases na estrutura 
da compreensão (e na influência da pré-compreensão sobre 
esta), e não na prescrição de processos e métodos para a 
compreensão (FERREIRA, 2004, p. 33). Nesse sentido, 
Gadamer nos alerta para o fato de que “a análise da com-
preensão encontra-se miscível ao exame da existência, por 
possibilitar que o ser se manifeste, auto-compreenda-se e 
auto-revele-se” (FERREIRA, 2004, p. 33).

Em Gadamer, o intérprete se aproxima do objeto a 
ser interpretado com seus preconceitos e pré-juízos, e em 
razão de sua pré-compreensão em relação ao seu objeto, 
o intérprete elabora um sentido prévio que constitui em 
um projeto preliminar cuja tarefa da hermenêutica é dar 
permanente continuidade a esse projeto, numa constante 
dinâmica do compreender e do interpretar. Por isso, o 
intérprete deve estar disposto a penetrar e aprofundar-se 
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no objeto dado a interpretação, comunicando-se com 
ele (alteridade). 

Destarte, o resultado de toda atividade interpretativa 
se revela em uma verdade relativa, portanto, discutível e 
mutável. A interpretação, no âmbito das ciências do es-
pírito, jamais obterá uma verdade absoluta e exata, pois 
sempre haverá a possibilidade de se alterar o resultado de 
uma interpretação. Em Gadamer, a busca pela verdade não 
constitui uma questão de método, tendo em vista que a 
verdade, sempre relativa e mutável, nos remete à manifes-
tação do ser e de sua desocultação perante o intérprete.

A interpretação – sobretudo em Gadamer – tem uma 
natureza construtiva, em face da impossibilidade de repro-
dução de um sentido (FERREIRA, 2004, p. 42). A tarefa 
do intérprete não é reproduzir o objeto interpretado, mas 
produzi-lo, dando-lhe novos sentidos, por meio da interação 
entre dois momentos históricos: o passado e o presente.

Não há uma única e definitiva interpretação de um 
objeto, pois sempre haverá a possibilidade de ocorrerem 
novas (ou, ainda, mais adequadas) interpretações. Nunca 
haverá uma interpretação melhor ou superior a outra, pois 
toda interpretação estará de acordo com a compreensão 
da época em que vive o intérprete (em consonância com 
o momento histórico em que a obra foi elaborada) e 
fundamentada em seus preconceitos e pré-compreensões.

A compreensão de um objeto (texto, obra de arte, etc.) 
está condicionada pela tradição acumulada e desenvolvida 
no processo histórico. As impressões, a experiência e a 
existência do intérprete, bem como o momento histórico 
em que a obra foi produzida, devem ser levadas em consi-
deração no instante em que analisamos o resultado de uma 
interpretação. Correto afirmarmos, pois, que toda atividade 
e processo de interpretação e aplicação do direito é uma 
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atividade de compreensão histórica, visto que aplicar um 
dispositivo normativo não é só reproduzir uma regra jurídi-
ca, mas produzi-la e/ou adaptá-la a uma situação presente. 
Dito de outra maneira, o processo de interpretação do 
direito vai muito além do simples processo de subsunção 
da lei ao caso concreto.   

O intérprete do direito, pois, deve interpretar o caso 
concreto de acordo com as normas jurídicas vigentes, pau-
tando as suas reflexões e condutas na virtude da prudência 
e do senso de justiça (MEGALE, 2008, p. 84-93), de modo 
a possibilitar a adequada compreensão do caso concreto 
em face do texto normativo, atentando-se para os valores 
ético-sociais mais importantes para cada sociedade em dado 
momento histórico.

Vale ressaltar, ainda, que é indiscutível que o ser se re-
vela na linguagem, pois ela é “a morada do ser e nela habita 
o homem que é seu curador” (HEIDEGGER, 1995, p. 33). 
A linguagem, pois, deve ser vista como abertura para o 
mundo, como condição de possibilidade, como constituinte 
e constituidora do conhecimento. Somente por meio da 
linguagem é possível a fusão de horizontes entre intérprete 
e objeto interpretado. Para Gadamer, a compreensão é 
um jogo, o “jogo da própria linguagem, que nos interpela, 
propõe e se recolhe, que pergunta e que se consuma a si 
mesmo na resposta” (GADAMER, 1999, p. 708).

É justamente esse “jogo da linguagem”, permeado de 
perguntas e respostas, que torna possível a compreensão, 
permitindo que o objeto a ser interpretado (no caso do 
direito, o texto normativo) seja constantemente atualizado.

Percebe-se, por meio da hermenêutica filosófica con-
temporânea – em especial, com Gadamer – que toda 
atividade jurídica pressupõe o processo hermenêutico, 
que se remete ao processo de compreensão dos textos 
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normativos em face da realidade social, uma vez que é 
próprio do direito regrar as práticas sociais, prevenindo e 
solucionando conflitos.

A hermenêutica gadamerana instaura uma nova for-
ma de pensar o direito, tendo em vista que o pensamento 
sistemático e lógico-formal-dedutivo aplicado ao direito, 
típicos da Escola da Exegese e do Positivismo Jurídico, 
são insuficientes para alcançar uma adequada e razoável 
aplicação do direito.

Gadamer demonstra que o processo hermenêutico 
é imprescindível à atividade judiciária, pois somente por 
meio da adequada interpretação do texto normativo é 
que se poderá obter uma aplicação mais justa e equinâni-
me das normas jurídicas, muito mais voltada à análise do 
caso concreto e menos adstrita à aplicação literal do texto 
normativo, possibilitando ao intérprete fazer uma maior 
aproximação entre o ordenamento jurídico e a sociedade.

Por fim, Gadamer demonstra que a lógica e a interpre-
tação do direito vão muito além do processo de subsunção 
do direito ao caso concreto, eis que a hermenêutica dialética 
proposta pelo filósofo constitui-se em um método mais efi-
ciente para a busca de soluções para os problemas jurídicos. 

REFERÊNCIAS

BLEICHER, Josef. Hermenêutica contemporânea. Tradução 
de Maria Georgina Segurado. Rio de Janeiro: Edições 70, 1980.

CAMARGOS, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e 
argumentação: uma contribuição ao estudo do direito. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: 
Malheiros, 2000.



59

FERREIRA, Nazaré do Socorro Conte. Da interpretação à 
hermenêutica jurídica: uma leitura de Gadamer e Dworkin. 
Porto Alegre: Fabris, 2004. 

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços 
fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Tradução de  F. 
P. Meurer. Petrópolis: Vozes, 1999.

HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo. Tradução 
de Pinharanda Gomes. Lisboa: Guimarães, 1985.

HERKENHOFF, João Baptista. Como aplicar o direito: à luz 
de uma perspectiva axiológica, fenomenológica e sociológico-
política. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994.

LOPES, Ana Maria D’Ávila. A hermenêutica de Gadamer. 
Revista de Informação Legislativa. Brasília – DF, ano 37, 
n. 145, jan./mar. 2000, p. 101-112.

MEGALE, Maria Helena Damasceno e Silva. Hermenêutica 
jurídica: interpretação das leis e dos contratos. Belo Horizonte: 
Ed. da Faculdade de Direito da UFMG, 2001.

MEGALE, Maria Helena Damasceno e Silva. A compreensão 
virtuosa do direito: Reflexão sobre a ética na hermenêutica 
jurídica. Revista brasileira de estudos políticos, Belo 
Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, n. 97, p. 71-
104, jan.-jun. 2008.

OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-
pragmática. São Paulo: Loyola, 1996.

OSUNA, Antonio Hernandez-Largo. Hermenêutica jurídica: 
em torno a la hermenêutica de Hans-Georg Gadamer. Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 1992.

SALGADO, Ricardo Henrique Carvalho. Hermenêutica 
filosófica e aplicação do direito. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2005.



60

STEIN, Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica. Porto 
Alegre: Edipucrs, 1996.

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: 
uma exploração hermenêutica da construção do direito. 3. ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.

STRECK, Lenio Luiz. Da interpretação de textos à concretização 
de direitos: o desafio da hermenêutica comprometida com o 
Estado democrático de Direito. Revista Latino-Americana 
de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, n. 6, jul./dez. 
2005, p. 561-608.



61

3

A QUESTÃO DA OBJETIVIDADE 
MORAL NO PENSAMENTO DE 
RONALD DWORKIN (E POR QUE 
ISSO IMPORTA AO DIREITO)

Henrique Cruz Noya1

Vitor Amaral Medrado2

3.1. INTRODUÇÃO

Será que existe alguma verdade objetiva? Ou 
devemos finalmente aceitar que, no fundo, no 
fim das contas, filosoficamente falando, não exis-
te verdade ‘real’, ou ‘objetiva’, ou ‘absoluta’, ou 
‘fundacional’, ou ‘questão verdadeira, ou ‘resposta 
certa’ sobre nada; [...]? (DWORKIN, 1996a, p. 
88, tradução nossa)3. 
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Escola de Direito da University of Baltimore (EUA\2015-2016). 
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that at bottom, in the end, philosophically speaking, there is no ‘real’ 
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Com essas palavras, Ronald Dworkin inicia um denso 
e importante ensaio chamado Objectivity and Truth: You’d 
Better Believe It (DWORKIN, 1996a)4, publicado em 1996 
e dedicado a um dos mais antigos debates da Filosofia Mo-
ral: serão os valores, as concepções de “certo” e “errado”, 
“moral” e “imoral”, irremediavelmente relativos a culturas, 
costumes ou crenças particulares, ou, em alguma medida, 
podem eles ser considerados objetivos, ou justificados por 
critérios racionais que independam dos sujeitos e culturas? 

O argumento de Dworkin a respeito é, em linhas 
gerais, que existem verdades morais objetivas e que tal ve-
racidade não se encontra fora da moral, mas, ao contrário, 
dentro dela, precisamente na defesa substantiva que possa 
ser feita em seu favor. Assim, para Dworkin, a moralidade 
tem sua própria autoridade e, querendo ou não, segundo 
ele, estamos todos comprometidos com algum juízo moral 
de primeira ordem ao abordar assuntos morais: daí a “in-
dependência metafísica do valor”. 

Os objetivos do presente trabalho são (1) analisar a 
resposta de Dworkin à questão da relatividade, ou não, dos 
valores, explorando a sua estrutura e as dificuldades que ela 
enfrenta; e (2) demonstrar que a objetividade moral é um 
elemento central da filosofia dworkiniana, que não pode ser 
negligenciada em um estudo sério de seu legado. Para tanto, 
num primeiro momento, será preciso fazer uma análise da 
teoria da objetividade moral de Ronald Dworkin, sobre-
tudo no tange à independência metafísica do valor. Feito 
isso, defender-se-á que o objetivismo moral de Dworkin 
influencia, senão determina, todo o seu construto teórico,  

or ‘objective’ or ‘absolute’ or ‘foundational’ or ‘fact of the matter’ or 
‘right answer’ truth about anything?”

4 Citado, doravante, apenas como Objectivity and Truth.
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funcionando como verdadeira pedra angular de seu pen-
samento. Em especial, abordar-se-á a questão da não dis-
cricionariedade do juiz, a tese da única resposta correta, a 
leitura moral da constituição e seu interpretativismo. 

3.2. O OBJETIVISMO MORAL 
DWORKINIANO: A “INDEPENDÊNCIA 
METAFÍSICA DO VALOR”

Dworkin defende5 que a moral, ou melhor, o domínio 
valorativo em geral é “objetivo”. Com isso quer dizer que 

5 A questão da objetividade moral já se encontra inserta nos pri-
meiros trabalhos de Dworkin. É somente em 1996, contudo, no 
ensaio Objectivity and Truth (DWORKIN, 1996a) que Dworkin 
expõe a questão de forma mais sistemática e robusta filosoficamen-
te, dedicando todo o artigo ao tema. Posteriormente, um resumo 
veio em Indeterminacy and Law (DWORKIN, 1996b). Na quase 
totalidade de seus escritos, entretanto, há alguma remissão, ainda que 
breve, à noção de objetividade moral. Em Justice for Hedgehogs 
(DWORKIN, 2014a), obra que dá a última sistematização ao seu 
pensamento, Dworkin volta a enfrentar diretamente a questão, 
devotando grande parte da obra a essa empresa. É nesse livro que 
Dworkin passa a se referir à sua teoria como a “Independência 
Metafísica do Valor”. Stephen Guest, no capítulo 6 da obra Ronald 
Dworkin (GUEST, 2010), faz uma abordagem cronológica de como 
os argumentos de Dworkin sobre a objetividade do raciocínio moral 
se desenvolveram. Na terceira edição, ainda sem tradução (GUEST, 
2012) Guest inclui as considerações sobre Justice for Hedgehogs, 
que volta a tratar da teoria da objetividade moral. Foi feita a opção 
de se referir à obra Justice for Hedgehogs sempre na língua inglesa, 
não obstante a referência ser concernente à tradução brasileira. 
Isso porque, a tradução brasileira recebeu o título “A raposa e o 
porco-espinho: Justiça e Valor”, nome que parece romper a termi-
nologia sedimentada, quando se refere à obra, de modo que não 
parece adequado tratá-la pelo nome da tradução. Assim, sempre que 
surgir no texto Justice for Hedgehogs, a referência é, não obstante, 
da tradução brasileira. 
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o raciocínio moral, ético ou valorativo não pode ser qual-
quer coisa que se queira: existem bons e maus argumentos 
morais, corretos e incorretos. Existem, ele diz, “verdades 
objetivas a respeito dos valores” (DWORKIN, 2014a, p. 
13). Em outras palavras, a objetividade moral em Dworkin 
significa que existem critérios para identificar um bom e 
um mau raciocínio moral. Existem razões para formarmos 
convicções morais e isso as tornam objetivas e verdadeiras.

Dworkin se opõe, portanto, àqueles que dizem que 
assuntos morais são mera “opinião”, que não há verdades 
sobre o tema, que convicções ou afirmações morais não 
podem ser verdadeiras nem falsas. Para Dworkin, o argu-
mento moral, como qualquer outro, está submetido ao 
crivo da razão6: há um processo objetivo de construção do 
julgamento moral. Isso significa que não se trata de uma 
questão de “mera opinião”. 

Dworkin sustenta, contudo, que a objetividade da 
moral não se dá pela correspondência da proposição moral 
com um fato “aí no mundo”, mas sim pela relação entre 
essa proposição e outras proposições. Como ele afirma: 

Os juízos de valor são verdadeiros, quando o são, 
não em virtude de refletirem algo, mas em razão 
da defesa substantiva que possa ser apresentada 
em favor deles. A esfera moral é a esfera dos 
argumentos, não dos fatos brutos. (DWORKIN, 
2014a, p. 19).

O ponto de Dworkin é que é um erro condicionar, 
ou atrelar, a objetividade da moral à existência ou não de 
algo no mundo que possa tornar verdadeiros os juízos 

6 “Filtragem racional”, como coloca Stephen Guest (GUEST, 2010, 
p. 161).
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morais. Em outros termos, para Dworkin é errado afirmar 
que não há objetividade porque não há nenhum corres-
pondente moral na realidade “concreta”. Como afirma 
Stephen Guest: “[...] [Dworkin] ataca a ideia de que a 
verdade – objetividade – não é possível porque não há 
nada ‘aí no mundo’ em virtude de que todos os tipos de 
assuntos relativos a temas de interesse humano podem ser 
verdadeiros” (GUEST, 2010, p. 154).

Nas palavras de Dworkin:

Assim entendida, a objetividade não depende 
de um pressuposto metafísico que pareça popu-
lar entre alguns dos chamados realistas morais. 
Eles pensam que uma proposição só pode ser 
objetivamente verdadeira se, além das razões 
substantivas que pudermos oferecer para acatar 
a proposição, ela também estiver fundamentada 
em algum tipo de realidade que extrapole essas 
razões. Eles estão errados: as razões substantivas 
são suficientes. (DWORKIN, 2014a, p. 368).

Com essa passagem, deve agora estar claro o que 
Dworkin quer dizer com “Independência Metafísica do Va-
lor”: a verdade moral, diz ele, é interna à moral, está na pró-
pria valoração substantiva, e é independente da existência 
dos “fatos brutos” do mundo. Mais: os argumentos morais 
não dependem de demonstrações científicas ou empíricas 
(DWORKIN, 2014a, p. 41). A reflexão moral é travada 
dentro do campo da moral (DWORKIN, 2014a, p. 46).  

Assim, por “objetivamente verdadeiro” Dworkin quer 
dizer apenas que as verdades morais são independentes do 
que pensamos, e verdadeiras desde que possam existir boas 
razões que as sustentem. Por exemplo, a escravidão é iníqua, 
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mesmo que ninguém assim a considerasse, e seria também 
objetiva e realmente iníqua apenas pelo fato de existirem 
bons argumentos nesse sentido.

Dworkin afirma que é apenas isso que ele e as pessoas 
comuns querem dizer quando afirmam que algo é “objeti-
vamente” e “realmente” imoral. Ele chama isso de “noção 
comum” (ordinary view) (DWORKIN, 2014a, p. 40). Nela, 
a verdade de uma posição moral particular é, ela mesma, 
uma questão moral. 

A insistência, diz Dworkin, em atribuir qualquer outro 
significado às palavras “objetivamente” e “realmente”, não 
faz qualquer sentido. Diz ele: não “podemos dar nenhum 
sentido à ideia de que existe alguma outra coisa que po-
deríamos fazer para decidir se nossos julgamentos são 
‘realmente’ verdadeiros” (DWORKIN, 2000, p. 259).

Logo na introdução de Objectivy and Truth, Dworkin 
diz que está enfrentando um estilo intelectual que, segundo 
ele, está em voga: as perspectivas relativistas, subjetivistas, 
niilistas, ou, como ele prefere se referir, céticas7. 

A tal moda, segundo Dworkin, diz que tudo é uma 
questão de opinião, ou construção social, somente conven-
ções, ideologia, insígnias de poder, que não existe verdade 
“real” ou “objetiva”, ou questões verdadeiras e respostas 
certas (DWORKIN, 1996a, pp. 87-88). 

 Dworkin identifica em todas essas perspectivas céticas 
o que ele denomina de “arquimedianismo”. É que, ao expor 
o princípio da alavanca, Arquimedes teria dito: “Dê-me um 
ponto de apoio e moverei o mundo” (RIPSTEIN, 2007, 
pp. 5-6). Nesse sentido, assim como o inventor grego, os 
“arquimedianos” buscam um ponto de apoio, de onde 

7 Dworkin usa o termo “ceticismo” no sentido não de agnosticismo, 
mas de rejeição. Ver: DWORKIN, 1996a, p. 88, n. 1.
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“pretendem ficar de fora de um corpo inteiro de crenças, 
e julgá-lo como um todo a partir de premissas ou atitudes 
que nada têm a ver com ele” (DWORKIN, 1996a, p. 88)8. 
Portanto, é “arquimediano” o cético que pretende estar 
“de fora” de um sistema de ideias para, a partir desse ponto 
externo, julgá-lo. Dworkin também o chama, por isso, de 
cético externo.

O ceticismo externo, ou arquimediano, afirma 
Dworkin, aparece em duas versões. A primeira é um 
ceticismo profundo, geral, indiscriminado, que “ataca a 
própria ideia de verdade objetiva sobre qualquer coisa” 
(DWORKIN, 1996a, p. 88)9, negando a razão, a ciência, ou 
até mesmo domínios exatos como a física ou a matemática. 
A segunda, mais limitada e seletiva, 

aceita a verdade objetiva nas afirmações ‘des-
critivas’, incluindo as matemáticas, mas a nega 
nas verdades ‘valorativas’, como as morais, éticas, 
interpretativas ou estéticas [...] propõe-se, mais 
modestamente, a ficar de fora de todos os campos 
valorativos (DWORKIN, 1996a, p. 88)10.

Mas há um outro tipo de ceticismo moral ou valorati-
vo, que é inescapável: o ceticismo interno. Esse, à diferença 

8 No original: “purport to stand outside a whole body of belief, and 
to judge it as a whole from premises or attitudes that owe nothing 
to it”.

9 No original: “attacks the very idea of objective truth about any-
thing”. O exemplo talvez mais emblemático seja Paul Feyerabend. 
Ver, principalmente, seu Against Method. (FEYEBERAND, 2007).

10 No original: “concedes objective truth to ‘descriptive’ claims, in-
cluding mathematical ones, but denies it to “evaluativen-moral or 
ethical or interpretive or aesthetic-ones [...] proposes, more modestly, 
to stand outside all the evaluative domains”.



68

do ceticismo arquimediano, pressupõe a verdade de algum 
juízo valorativo. Em outras palavras, ele “não contesta a 
busca da verdade” (DWORKIN, 2014a, p. 149), ao contrá-
rio, está engajado nela. É cético tão somente com relação a 
uma proposição moral com a qual rivaliza, e o faz a partir 
de outra asserção moral.

Um exemplo de ceticismo interno, pontuado pelo 
próprio Dworkin, é o seguinte: 

Muita gente pensa, por exemplo, que as op-
ções que os parceiros adultos fazem a respeito 
da mecânica do sexo não suscitam nenhuma 
questão moral: pensam que todos os juízos 
que condenam certas opções sexuais são falsos. 
Baseiam esse ceticismo limitado em opiniões 
positivas acerca do que pode fazer com que 
um ato seja certo ou errado; não creem que 
os detalhes do sexo consensual entre adul-
tos, quer heterossexual, quer homossexual, 
tenham quaisquer características que possam 
torná-lo certo ou errado. (DWORKIN, 2014a, 
pp. 50-51). 

Como se vê, o ceticismo interno integra a moral 
substantiva. Utiliza argumentos morais para sustentar seu 
ceticismo diante de outras proposições morais. O ceticis-
mo interno não nega que os juízos morais são passíveis 
de veracidade. Nega apenas a veracidade de alguns juízos 
morais. O ceticismo interno é, portanto, para Dworkin, o 
único possível. Segundo ele, o ceticismo externo não existe. 
Ele seria, em verdade, supostamente externo. Isso porque, 
conforme já dito, Dworkin afirma que não é possível se 
colocar acima da moral e julgá-la de fora, de um ponto de 
vista arquimediano. 
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Dworkin entende que as dificuldades filosóficas acerca 
da veracidade dos juízos morais são, elas próprias, teorias mo-
rais substantivas (DWORKIN, 2014a, p. 52). Nisso consiste a 
independência metafísica do valor: a verdade moral está no 
próprio campo moral, dentro da valoração substantiva e não 
em qualquer outro campo filosófico (DWORKIN, 1996a, 
p. 127). Em suas palavras: “Não podemos sair da moralidade 
para julgá-la de um tribunal arquimediano externo, assim 
como não podemos sair da própria razão para testá-la de 
fora” (DWORKIN, 1996a, p. 128)11. 

Assim, Dworkin defende que, para ser cético (sensa-
tamente) quanto a uma posição moral, o cético deve estar 
dentro do campo da moral. Insiste que não existem questões 
externas, metafísicas, a serem levantadas sobre o pensamento 
moral. As únicas perguntas possíveis são internas à própria 
reflexão moral, havendo, portanto, uma “independência 
metafísica do valor”.

Mas por quais razões, para Dworkin, seria o domínio 
valorativo independente dos demais? A ciência possui mé-
todos para a validação do conhecimento: por meio deles, 
almeja-se conhecer a realidade de forma objetiva, inde-
pendente de juízos subjetivos. Por quais razões os métodos 
científicos não poderiam ser aplicados aos juízos morais? 
Isso ocorre, diz ele, porque, uma vez que a moralidade (à 
diferença da ciência), não envolve reivindicações causais 
como parte de seu conteúdo (isto é, a verdade moral não 
se dá em virtude da correspondência com o mundo físico), 
não faria sentido procurar a confiabilidade da crença moral 
dessa maneira (DWORKIN, 1996a, p. 118-119).

11 No original: “We cannot climb outside of morality to judge it from 
some external archimedean tribunal, any more than we can climb 
out of reason itself to test it from above”.
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Enquanto as crenças sobre o mundo físico reivindicam um 
teste de confiabilidade causal, o pensamento moral não o faz:

De alguma maneira, esse teste parece mesmo 
apropriado para crenças sobre o mundo físico, mas 
isso se dá em virtude do conteúdo dessas crenças. 
Já que são crenças sobre objetos e eventos que po-
dem interagir causalmente com o sistema nervoso 
humano, é sensato incluir algum requerimento de 
interação direta, remota ou pelo menos potencial 
dentre nossos testes sobre sua confiabilidade. Mas 
nada no conteúdo das opiniões morais (estéticas, 
matemáticas ou filosóficas) convida ou justifica 
tal teste. (DWORKIN, 1996a, p. 119)12.

Exigir, pois, que a verdade moral se dê em função de 
estados de coisas, para Dworkin, não faz sentido. Buscar a 
verdade moral em algum tipo de correspondência com a 
realidade do mundo físico, diz Dworkin, é endossar uma 
epistemologia hierárquica, “que tenta estabelecer padrões 
para crenças confiáveis a priori, ignorando as diferenças de 
conteúdo entre diferentes campos de crença e sem consi-
derar a extensão das crenças que já temos como confiáveis” 
(DWORKIN, 1996a, p. 118-119)13.

12 No original: In some form, this test does seem appropriate to beliefs 
about the physical world. But that is in virtue of the content of 
those beliefs. Since they are beliefs about objects and events that can 
interact causally with the human nervous system, it is sensible to 
include some requirement of direct or remote or at least potential 
interaction among our tests of their reliability. But nothing in the 
content of moral (or aesthetic or mathematical or philosophical) 
opinions invites or justifies such a test.

13 No original: that tries to establish standards for reliable belief a priori, 
ignoring the differences in content between different domains of 
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Dworkin rechaça essa epistemologia e a ironiza dizen-
do que ela faz nascer “o Rochedo de Gibraltar de todos 
os bloqueios mentais: a crença de que outra coisa que não 
o valor tem de endossar o valor para podermos levá-lo a 
sério” (DWORKIN, 2014a, pp. 27-28).

No lugar da “epistemologia arquimediana”, Dworkin 
propõe um “equilíbrio epistemológico”, em que, dentre as 
nossas opiniões como um todo, não pode ser dado a ne-
nhuma delas um poder de veto automático ou antecedente 
em relação ao resto (DWORKIN, 1996a, p. 119). Assim, 

“[...] a epistemologia de qualquer campo deve 
ser suficientemente interna a seu conteúdo para 
fornecer razões, [...] para testar, modificar ou 
abandonar aquelas convicções.” (DWORKIN, 
1996a, p. 120)14

Isso não quer dizer, como Dworkin adverte, que um 
domínio possa reivindicar independência simplesmente 
estipulando que seu conjunto de opiniões é verdadeiro e 
determinando os próprios métodos de investigação:

[...] [a] astrologia e [a] religião ortodoxa, pelo 
menos comumente compreendidas se encontram  

belief, and taking no account of the range of beliefs we already 
hold to be reliable”.

14 “[...] the epistemology of any domain must be sufficiently internal 
to its content to provide reasons, (...) for testing, modifymg or 
abandoning those convictions. Of course, we cannot simply stipulate 
that some set of opinions-astrological propositions, for example, or 
religious doctrines about a God with causal powers-are true and 
then declare that whatever methods of investigation would confirm 
those opinions, no matter how apparently scandalous, are for that 
reason reliable”.
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no amplo campo intelectual da ciência e por-
tanto, submetidas a testes causais de confiabili-
dade. Já que a moralidade e os outros campos 
valorativos não fazem afirmações causais, tais 
testes não podem desempenhar nenhum papel 
em qualquer teste de plausibilidade para eles.  
Precisamos realmente de testes de confiabilidade 
de nossas opiniões morais, mas esses devem ser 
apropriados ao conteúdo destas opiniões. É por 
isso que um desafio epistemológico que não 
é nada além do que insistir que propriedades 
morais não são propriedades físicas deve fracassar. 
(DWORKIN, 1996a, p. 120) 15

Assim, o domínio moral é independente da existên-
cia de um suporte externo no mundo físico, “concreta-
mente existente” (DWORKIN, 2014a, p. 28). Por isso, a 
“independência metafísica do valor” implica uma dupla 
rejeição (DWORKIN, 2014a, p. 56): ela rejeita tanto o 
ceticismo arquimediano (que sustenta que proposições 
morais não podem ser verdadeiras porque não existem 
fatos morais no universo), quanto o “realismo moral”16 

15 No original: “[...] astrology and orthodox religion, at least as com-
monly understood, purport to offer causal explanations they fall 
within the large intellectual domain of science, and so are subject 
to causal tests of reliability. Since morality and the other evaluative 
domains make no causal claims, however, such tests can play no role 
in any plausible test for them. We do need tests for reliability of 
our moral opinions, but these must be appropriate to the content 
of these opinions. That is why an epistemological challenge that 
comes to nothing more than insisting that moral properties are not 
physical properties must fail”.

16 No original: Em Objectivity and Truth, Dworkin afirma que, apesar 
de não considerar a dicotomia realismo- antirrealismo adequada, se 
fosse obrigado a se posicionar, se rotularia mesmo como um realista. 
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que pretende fundamentar a objetividade do valor em 
motivos externos, não morais. Isso porque ambos incor-
rem na “falácia arquimediana”: 

Se eu estiver certo, eles [realistas morais, as-
sim definidos] compartilham da falácia dos 
arquimedianos que é supor que algum sentido 
pode ser atribuído às afirmações supostamente 
metafísicas que não seja ele próprio normativo, 
ou ainda que haja uma forma de estabelecer 
uma proposição normativa que não seja por 
meio de argumentos normativos substantivos 
(DWORKIN, 1996a, p. 127)17.

A objetividade moral em Dworkin, assim, não se 
funda em propriedades morais do universo. Quem quer 
que acredite em “partículas morais”, diz Dworkin, estaria 
errado de maneira cabal: essa é a tese do campo-moral 
(“moral-field” thesis), que ele considera não ser “nem mesmo 
remotamente plausível”, absurda e insana (DWORKIN, 
1996a, p. 104). Nesse sentido é que as “partículas morais” 
são denominadas “morons” (DWORKIN, 1996a, p. 104): 
um trocadilho com a palavra inglesa “moron”, que quer 
dizer tolo, idiota, e que é semelhante à palavra “moral”, 
seguida do final “ons”, que remete às partículas físicas como 
nêutrons e elétrons. Assim, embora sejam as partículas da 

(DWORKIN, 1996a, p. 128). Entretanto, em Justice for Hegdhogs, 
Dworkin abandona definitivamente esse rótulo (DWORKIN, 
2014a, p. 16).

17 No original: “If I am right, they share the fallacy of the archime-
deans, which is to suppose that some sense can be assigned to the 
supposedly metaphysical claims that is not itself a normative sense, 
or that there is some way to establish a normative proposition other 
than through substantive normative arguments”.



74

física que tornem verdadeiras as opiniões da física, não 
são os morons que provam a verdade das opiniões morais 
(DWORKIN, 2014a, p. 39).

O alvo principal da ironia de dworkiniana, entretanto, 
não são os “realistas”. Isso porque ele julga essa tese muito 
esdrúxula para que alguém razoável a adote. A considera, 
em verdade, um espantalho criado pelos céticos arquime-
dianos. Esses, para Dworkin, ao fazerem a constatação óbvia 
de que os morons não existem, concluem daí que não há 
nada que possa tornar verdadeira a proposição moral. Isto 
é, uma vez que não existem partículas morais, ele estaria 
autorizado a ser cético18.

O que se pretende defender a seguir é que a teoria da 
objetividade moral esposada por Dworkin é decisiva para 
o projeto jusfilosófico que ele desenvolve, prestando-se, 
mesmo, como pedra angular de seu pensamento.

3.3. IMPLICAÇÕES DA “INDEPENDÊNCIA 
METAFÍSICA DO VALOR” AO 
PENSAMENTO DE DWORKIN

A filosofia do direito dworkiniana gira em torno de 
grandes temas: a questão da natureza e do conceito do 
direito, da conexão (necessária, como ele enxerga) entre 

18 Nesse específico, não está muito claro quão inexistentes Dworkin 
julga ser os que acreditam em morons. Em Objectivity and Truth 
(DWORKIN, 1996a, pp. 104-105), Dworkin afirma que eles não 
existem: a tese seria absurda demais para que algum filósofo ou 
mesmo um homem comum a endossasse. Em Justice for Hedgehogs 
(DWORKIN,2014a, pp.16-17), contudo, Dworkin admite clara-
mente que existam tais “realistas dos morons”. Mais adiante, porém, 
na mesma obra, pp. 82-83, Dworkin torna a afirmar que eles não 
existem. Seja como for, certo é que quando Dworkin fala dos morons, 
seu alvo principal é o cético arquimediano e não o realista moral. 
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direito e moral, a questão da objetividade e determinação 
jurídica, além do papel do judiciário no sistema político. 
Todos esses temas, conforme se pretende mostrar, guardam 
a mais íntima relação com suas reflexões acerca da obje-
tividade moral. 

3.3.1. A não discricionariedade do juiz  
e a tese da única resposta correta

O primeiro artigo de Dworkin abordou a discricio-
nariedade judicial (DWORKIN, 1963). Desde então, esse 
foi um tema recorrente em sua reflexão se transformando 
em uma conhecida crítica dirigida ao positivismo jurídico.

Tomada a perspectiva de Herbert Hart, com quem 
Dworkin travou longo debate, ou Kelsen (no famoso capí-
tulo 8 da Teoria Pura do Direito), o juiz possui um “poder 
discricionário” no silêncio das regras do direito positivo (tão 
mais presente, na medida em que as normas são gerais – 
Kelsen – ou são regras de textura aberta – Hart19). Dworkin 
rechaça essa possibilidade. A tarefa do juiz, em Dworkin, 
é a de declarar um direito preexistente, não inventar um 
novo, ao seu bel prazer. Na lição de Dworkin, o juiz não 
é um inventor de direitos e deveres. A adjudicação não 
é um exercício de discricionariedade, mas a tentativa de 
descobrir respostas genuínas sobre direitos, que deve partir 
de princípios – que fazem parte do sistema jurídico – e 
dentro desse limite.20

19 Por óbvio, essa apresentação está grosseiramente resumida e cer-
tamente não faz justiça ao pensamento de Kelsen e Hart. Porém, 
como o que aqui interessa é a tese dworkiniana, permitimo-nos 
apenas indicar os trabalhos de Scott J. Shapiro (SHAPIRO, 2007) 
e Hart (HART, 2009).

20 Ver, p. ex.: Os capítulos de Levando os Direitos a Sério (DWORKIN, 
2010b): Modelo de Regras I e II, e Casos Difíceis, passim.
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O que Dworkin tem em mente é que, mesmo nos 
casos difíceis (hard cases), em que o direito positivo parece 
não fornecer uma resposta clara ao caso concreto, persiste 
a necessidade de correção da decisão21. Persiste, mesmo 
nos casos difíceis, em que a abstração é maior e a demanda 
moral, muitas vezes, mais evidente, a pretensão de correção. 
Para Dworkin, existe uma “única resposta correta”22, ainda 
nesses casos. E, se há uma resposta correta, ou mais correta 
que as concorrentes, cabe o julgador oferecê-la.

O que ainda não parece assentado, ao menos no Brasil, 
é que essa dimensão de correção “moral” da decisão judicial 
só pode ser compreendida corretamente, em Dworkin, a 
partir de sua tese sobre a objetividade moral23. Isso porque 

21 Assim como Robert Alexy se refere à “pretensão de correção”.
22 Há uma infinidade de artigos sobre o tema. Limitamo-nos a 

indicar apenas três: (DWORKIN, 1978; 1983; 1991). A tese da 
única resposta correta, como o próprio Dworkin afirma, é uma 
reivindicação trivial. O argumento é simples: “Agora é a sua vez. 
Você encontrou algum argumento jurídico comum que, depois 
de tudo considerado, seja o mais sensato em qualquer tipo de 
caso difícil? Então você também rejeitou a tese da inexistência de 
uma resposta correta, que considero como alvo de minha própria 
argumentação”. (DWORKIN, 2010a, p. 61). Alguns sustentam que 
Dworkin teria flexibilizado a tese da única resposta correta (p. ex. 
COLEMAN; LEITER, 2004, p. 321, n. 23). Não parece, contudo, 
ser o caso, visto que Dworkin nunca reivindicou a existência de 
respostas “lá fora”, a única forma que parece ser capaz de tornar 
“uma única resposta correta para todos os casos existentes”. Ver, 
nesse sentido, DWORKIN, 2010a, p. 374. n.3.

23 Tal qual no campo do valor, Dworkin tem o cuidado de ressaltar 
que quando se refere à “objetividade” ou “respostas corretas”, não 
está pressupondo que a objetividade ou as respostas estejam “lá 
fora”, na “mobília do universo”. Ver, p. ex.: DWORKIN, 1983. De 
igual modo, assim como na moral, Dworkin rechaça a tese jurídica 
segundo a qual nenhuma proposição pode ser verdadeira, “a não ser 
que exista um procedimento capaz de demonstrar sua veracidade” 
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a questão da objetividade moral se relaciona diretamente 
com a questão da objetividade do direito, também conhe-
cida como “problema da determinação”. Nela se questiona 
se o direito é determinado por algum padrão de correção.

A teoria jurídica de Dworkin toma os princípios 
morais como partes do ordenamento jurídico, na medi-
da em que eles podem\devem preenchem as lacunas do 
ordenamento na ausência de uma regra clara. Como, para 
ele, a moral é objetiva, o direito deverá ser.

3.3.2. O direito enquanto prática interpretativa

Afirmou-se na seção 2 que Dworkin rechaça o ponto 
de vista externo, arquimediano, não só no domínio da mo-
ral, mas em qualquer domínio do pensamento (incluindo 
a teoria jurídica e a filosofia política). 

Pode-se dizer, em verdade, que o anti-arquimedianis-
mo de Dworkin é um traço fundamental de sua filosofia e 
decisiva para compreendê-la adequadamente. Como afirma 
Arthut Rispein:

o tema mais significativo e mais central do tra-
balho de Dworkin é sua rejeição a todas as ten-
tativas de abordar questões de filosofia moral, 

(DWORKIN, 2010b, p. XIX). Stephen Guest chama isso de “tese da 
demonstrabilidade” (GUEST, 2010, pp. 151-152). Dworkin, tanto na 
moral quanto no direito, rejeita essa tese. Quando Dworkin tratou 
pela primeira vez sobre questão da única resposta correta, ainda 
não havia se dedicado especificamente à questão da objetividade 
moral. Contudo, conforme aponta Thomas Nagel, as sementes da 
tese já estavam nitidamente presentes nessa fase (HOLBERGPRI-
ZE, 2007). O próprio Dworkin aponta explicitamente em Levando 
os Direitos a Sério (DWORKIN, 2010b, p. X) que qualquer teoria 
geral do direito terá uma interdependência com teorias filosóficas 
mais gerais acerca da objetividade moral. 
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legal  ou política do ponto de vista externo a 
nossas maneiras comuns de pensar sobre eles 
(RIPSTEIN, 2007, p. 5, tradução nossa)24. 

Isso se relaciona com outro ponto-chave da teoria de 
Dworkin: o de que, para ele, tanto a moral quanto o direito, 
são conceitos interpretativos. 

Dworkin distingue três tipos de conceito: natural, cri-
teriológico e interpretativo25. Um conceito natural é como a 
definição de “tigre”, baseado em características da natureza 
a respeito do que é um animal. O conceito criteriológico, 
por sua vez, é como a definição de “homem calvo”, que é 
baseada em critérios, estipulações, acerca do que deve ou 
não ser considerado um homem calvo. Por fim, o conceito 
interpretativo é aquele cuja definição só pode ser dada a 
partir de uma reconstrução teórica que o coloque sob “a 
melhor luz”, e que leve em consideração a finalidade e o 
valor incrustados (MACEDO JUNIOR, 2013). Direito e 
moral são ambos empreendimentos interpretativos. Como 
tais, não podem ser definidos por mera convenção ou con-
senso, mas antes pela “melhor justificação ou argumentação 
racional” (MACEDO JUNIOR, 2010, p. 8).

Nesse específico, a crítica de Dworkin ao positivismo 
jurídico é que este incorreria no “aguilhão semântico” 
(semantic sting): tratar o direito como um conceito cri-
teriológico e não interpretativo. A esse respeito, Ronaldo 
Porto Macedo Júnior pontua:

24 No original: “the most significant and most central theme of 
Dworkin´s work is his rejection of all attempts to address questions 
in moral, legal, or political philosophy from a standpoint outside of 
our ordinary ways of thinking about them”

25 DWORKIN, 2010a, pp. 3-51, especialmente, 15-20. Ver, também, 
MACEDO JUNIOR, 2013.
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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 
antes um empreendimento compreensível apenas 
a partir de seu aspecto interno, isto é, de dentro 
do próprio jogo argumentativo. Dworkin constrói 
assim suas principais armas filosóficas contra o 
convencionalismo e ceticismo, recusando, em am-
bos, não apenas as conclusões, como, especialmen-
te, o método e as premissas em que se assentam. 
O emprego destas armas contra seus adversários 
será um traço recorrente de sua filosofia em seus 
ataques ao positivismo jurídico e sua concepção 
acerca da discricionariedade intersticial da ati-
vidade judicial, do convencionalismo relativista, 
das concepções semânticas do Direito (vitimadas 
pelo ‘semantic sting’ ou aguilhão semântico) e do 
pragmatismo jurídico (MACEDO JUNIOR, 
2010, p. 9, notas suprimidas).

A teoria da interpretação de Dworkin, portanto, im-
plica que não há nenhum procedimento mecânico para 
saber quem está certo, seja no direito, seja na moral. Um 
argumento (moral ou jurídico) é melhor que o outro 
em razão da argumentação. Assim, uma vez que, o direito, 
em Dworkin, é “plenamente moral, do começo ao fim” 
(GUEST, 2010, p. 2) e a boa interpretação jurídica consiste 
na melhor interpretação moral, isso conduz, diretamente, à 
sua concepção de objetividade e verdade moral, que está, 
sempre, subjacente.

3.3.3. Teoria constitucional

A teoria constitucional de Ronald Dworkin é, cer-
tamente, parte relevante de seu projeto teórico e, de igual 
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modo, é um marco importante para o constitucionalismo 
contemporâneo. Dworkin foi um declarado entusiasta de 
um modelo constitucional que confere largos poderes ao 
Judiciário26: o modelo que, de um modo geral, o mun-
do ocidental assistiu erigir, notadamente, após a Segunda 
Guerra Mundial.

 Essa nova fase do constitucionalismo ocidental, que 
fez com que progressivamente o direito constitucional assu-
misse uma posição de destaque nos ordenamentos jurídicos, 
não foi uma novidade para o sistema estadunidense. Nos 
Estados Unidos, de um modo particular, desde 1803, com 
Marbury v. Madison27 e o surgimento do controle judicial 
difuso de constitucionalidade, a Suprema Corte exerce um 
papel de destaque na estrutura político-constitucional. É 
como afirma Dworkin:

[...] o ideal norte-americano de um governo 
sujeito não somente à lei, mas também a princí-
pios, é a contribuição mais importante que nossa 
história já deu à teoria política. Outros países e 
culturas sabem disso, e o ideal norte-americano 
tem sido cada vez mais adotado e imitado de 
forma consciente em outras partes do globo. 
Mas nós mesmos não somos capazes de reco-
nhecer nossa contribuição, de orgulhar-nos dela 
e de cuidar dela como devíamos (DWORKIN, 
2006, p. 9).

26 Ver, entre muitos outros: DWORKIN, 2014b, Capítulo X; 2006, 
Introdução; 2010b, cap. 5 e cap. 7; 2000, cap. 1e cap. 2; 2003, cap. 5; 
2014a, parte 5.

27 Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803). Trata-se da 
célebre decisão em que a Suprema Corte norte-americana firmou 
a supremacia da Constituição e conferiu ao Judiciário o poder de 
rever leis que a contrariassem. Nasceu, assim, o judicial review.
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Em outro escrito, Dworkin afirma: “Os Estados Uni-
dos são uma sociedade mais justa do que teriam sido se 
seus direitos constitucionais tivessem sido confiados à cons-
ciência de instituições majoritárias.” (DWORKIN, 2014b, 
pp. 426-427). Dworkin, assim, foi um ferrenho defensor da 
função contramajoritária do Judiciário e da ideia de que 
a democracia não se confunde com o mero governo da 
maioria. Nesse sentido, Dworkin faz uma distinção entre 
a “concepção majoritária de democracia”, que ele rejeita, 
e a “concepção constitucional de democracia”, a qual ele 
perfilha (DWORKIN, 2006). A concepção majoritária de 
democracia, no entender de Dworkin, considera que a de-
mocracia fica sempre comprometida quando uma decisão 
não é tomada pela maioria. Ela vincula, assim, o conceito 
de democracia com o que ele denomina de “premissa ma-
joritária” (DWORKIN, 2006, pp. 23-29): o pressuposto de 
que democracia necessariamente quer dizer vontade da maioria.

Dworkin, em contraste, propõe uma forma diferente 
de compreender a democracia, que não a vê prejudicada 
pelo simples fato de a decisão ter sido tomada contra a 
maioria. Para ele, os poderes da maioria devem ser limitados 
frente aos direitos individuais e de minorias, quando estes 
estiverem em jogo (DWORKIN, 2006).

Dworkin chamou sua teoria da interpretação consti-
tucional de “leitura moral da constituição” (moral reading of 
the constitution). Segundo essa teoria, a constituição política 
é dotada de princípios morais abstratos e assim deve ser 
lida e executada, de modo que interpretá-la corretamente 
significa aplicar tais princípios aos casos concretos por 
meio de juízos morais, em busca de sua melhor concepção, 
ou “a melhor luz”28. No sistema norte-americano (e no 

28 A exposição completa da leitura moral encontra-se na introdução 
de DWORKIN, 2006.
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brasileiro também) cabe aos juízes a autoridade última de 
interpretar a constituição e, portanto, para Dworkin, de 
realizar a leitura moral.

Parece evidente que subjaz a essas considerações, a 
crença na existência de verdades morais objetivas: deci-
sões, ainda que morais, tomadas pela maioria, podem estar 
erradas. Por isso, para ele, a jurisdição constitucional deve 
reconhecer e resguardar direitos individuais, pois todo 
indivíduo, para Dworkin, possui “direitos morais contra 
o Estado” (DWORKIN, 2010b, pp. 283-314) e seria um 
erro moral não observá-los. Quando esses direitos estão 
em jogo, pensa Dworkin, estamos diante de questões de 
princípio, as quais os juízes não devem se furtar de en-
frentar, pois é esse precisamente o seu papel, ainda que 
contra a vontade da maioria.

Se alguém tem (efetivamente) direito a alguma coisa, 
para além do que está expressamente garantido na lei, seria 
um erro (moral) o governo ou a maioria negar-lhe esse 
direito. Caso contrário, se não há esse direito (se não existem 
direitos morais individuais contra o Estado), não parece 
ser imperioso que a jurisdição constitucional resguarde 
direitos individuais das decisões majoritárias (DWORKIN, 
2010b, p. 217). Com esse argumento, Dworkin afirma que 
uma das formas de passivismo judicial se dá precisamente 
em virtude do ceticismo moral (DWORKIN, 2010b, pp. 
215-220)29. É como Dworkin afirma:

29 Dworkin rejeitou expressamente várias formas do que chamou 
de “passivismo judicial” ou, em outros escritos, “autocontenção 
judicial” e “moderação judicial”. O “Originalismo”, por exemplo, 
um tipo particular de autocontenção judicial, é a teoria constitu-
cional na qual se acredita que o intérpete da constituição deve se 
ater a intenção original (original intent) daqueles que escreveram a 
Constituição. Representantes importantes são Robert Bork, Antoin 
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Sem dúvida, se as pessoas não têm direitos contra 
a maioria e se a decisão política não vai além da 
questão de saber que preferências serão domi-
nantes, então a democracia realmente oferece 
uma boa razão para se deixar essa decisão a 
cargo de instituições mais democráticas do que 
os tribunais, mesmo quando essas instituições 
fizerem escolhas que os próprios juízes detestam. 
(DWORKIN, 2010b, p. 220).

Mas Dworkin rechaça o ceticismo moral e crê em 
respostas morais corretas. Por esse motivo, Dworkin rechaça 
que as respostas fiquem sempre a cargo da maioria. É a 
partir da crença na objetividade moral, pois, que Dworkin 
constrói sua teoria constitucional. O constitucionalismo 
de Dworkin é, assim, uma consequência direta da sua con-
vicção nos valores morais objetivos. Também Cláudio Ari 
Mello entende desse modo ao afirmar que:

No âmago dessa sua concepção de democracia 
constitucional se encontra uma epistemologia 
moral que afirma a existência de verdades morais 
objetivas e de respostas certas na interpretação 
do direito, as quais estariam fora do alcance das 
decisões majoritárias típicas da democracia par-
lamentar. Dworkin pensa que qualquer sistema 
jurídico é composto de normas que remetem 
a valores morais e políticos dotados de obje-
tividade, acessíveis por meio da interpretação 
sistemática do direito e demonstráveis por ar-
gumentos coerentes. Essa objetividade permite 
que juízes usem seu poder de raciocínio moral 
para descobrir as respostas certas às questões 

Scalia e Oliver Wendell Holmes. Robert Bork, em especial, travou 
várias discussões com Dworkin a esse respeito.
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morais e políticas que surgem quando devem 
resolver casos judiciais. Ele propõe, então uma 
nova metodologia jurídica para a decisão de ca-
sos judiciais, ajustada à sua epistemologia moral. 
Dada a natureza das questões morais envolvidas 
na interpretação do direito e na forma argumen-
tativa pela qual elas são resolvidas, se usarem essa 
nova metodologia jurídica, os juízes estarão mais 
bem posicionados para decidir sobre elas do que 
os órgãos políticos típicos de uma democracia 
constitucional (MELLO, 2013, p. 290)30.

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendeu-se demonstrar neste trabalho que a teoria 
da objetividade moral de Ronald Dworkin, denominada 
“independência metafísica do valor” ocupa um lugar cen-
tral em seu pensamento. Sustentou-se que concepção de 
objetividade moral adotada por Dworkin acaba orientando 
e determinando o curso de toda sua filosofia jurídica e po-
lítica, sendo apropriado, por isso, tomá-la como verdadeira 
pedra angular de seu pensamento.

Se Dworkin estiver certo quanto ao fato de que juízos 
de valor estão no âmago da investigação jurídica, resta clara 
a importância de saber se esses valores são objetivos ou tão 
somente subjetivos. 

Se a objetividade dos valores dependesse de uma cor-
respondência a um objeto na ordem natural, então seria 
inevitável o ceticismo em relação à objetividade moral. 
Contudo, Dworkin explica que a moralidade tem sua pró-
pria autoridade. A reivindicação básica de Dworkin é que 
todas as negações de verdades morais objetivas implicam 

30 Nesse artigo, o autor se dedica precisamente a analisar o impacto da 
teoria da objetividade moral de Dworkin em sua teoria constitucional.
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juízos morais. Assim, a tentativa de sair da moralidade é, para 
Dworkin, impossível. Assim, o caminho para evidenciar a 
correção de uma proposição moral é interno, e não externo. 

Trata-se, com efeito, de uma teoria otimista e auda-
ciosa. Por certo, é muito provável que ela não coloque 
fim àquele penoso estado de dúvida que nos encontramos 
quando refletimos sobre tais questões.  Contudo, ainda que 
a impressão que fique seja a de que muito pouco sabemos, 
não há dúvida de que, com Dworkin, é possível enxergar 
um pouco mais longe.
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4

AS TEORIAS DE ROBERT 
ALEXY NA JURISPRUDÊNCIA 
DO STF NOS CASOS DE 
DIREITO ADMINISTRATIVO

Maria Tereza Fonseca Dias1

4.1. INTRODUÇÃO TEÓRICO-
METODOLÓGICA

As obras de Robert Alexy2 têm sido estudadas interna-
cionalmente, e também no Brasil, há mais de três décadas. 
Suas principais teorias, além de terem se constituído como 
pedras angulares da Filosofia do Direito contemporâ-
neo comumente denominada pós-positivista, propuseram 

1 Mestre e doutora em Direito Administrativo pela UFMG. Professora 
do Departamento de Direito Público da UFMG e dos cursos de 
graduação e mestrado em direito na Universidade Fumec. Pesqui-
sadora de prudutividade em pesquisa pelo CNPq.

2 Robert Alexy nasceu na cidade alemã de Oldenburg, a 9 de setembro 
de 1945. Possui formação em Direito e Filosofia, Universidade Geor-
g-August, de Göttingen. Seu doutorado, defendido em 1976, rendeu o 
livro “Teoria da Argumentação Jurídica”, publicado em 1978 e difun-
dido mundialmente [Alexy, 2011]. Em 1984, produziu outro trabalho 
de relevância internacional, “Teoria dos Direitos Fundamentais”, um 
clássico da Teoria do Direito [Alexy, 1985; 1993; 2008]. (UFRS, 2013)
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inovações no modo de pensar a relação entre os direitos 
fundamentais e a argumentação jurídica e passaram a ser 
assimiladas nas decisões judiciais, inclusive brasileiras.

O trabalho do autor desenvolveu-se no âmbito de 
renovada noção de “argumentação jurídica” centrada da 
ideia de que o discurso jurídico, como caso especial do 
discurso prático geral3, não é (ou não é apenas) um en-
cadeamento de proposições, mas é também um tipo de 
interação, de comunicação, que se constrói a partir de 
consensos entre os participantes do discurso4. Diante deste 
suposto, a aplicação de prescrições legais não mais se ajusta 
ao modelo de subsunção, tornando-se necessário o uso de 
valorações que não mais podem ser derivadas do material 
dado com autoridade. A positivação de direitos, assim, sig-
nifica uma abertura do sistema jurídico diante da moral e 
uma das questões que Alexy desenvolve na obra “Teoria 
da Argumentação Jurídica”, diante deste contexto, é como 
as valorações podem ser fundamentadas racionalmente.5 E 
dedica parte significativa desta obra para estabelecer regras 
e formas da argumentação jurídica, sem as quais não se 
pode pretender a “correção” no discurso jurídico ou a sua 
fundamentação racional. 

Certos aspectos teóricos da sua “Teoria dos Direitos 
Fundamentais” passaram a ser tão apropriados pela doutrina 
e jurisprudência pátrias, que já se tornaram conhecidas no 
meio jurídico brasileiro. A primeira diz respeito a distinção 
qualitativa entre regras e princípios e seu modo de aplicação  

3 ALEXY, R. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do dis-
curso racional como teoria da fundamentação jurídica. 3 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2011. p. 209-217.

4 Idem. p. 283.
5 Idem. Passim, p. 22; p. 284.



91

na solução de controvérsias, notadamente enquanto méto-
do-chave no âmbito da dogmática dos direitos fundamen-
tais. Para Alexy “[...] princípios são normas que ordenam 
que algo seja realizado na maior medida possível dentro 
das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. [...] Já as 
regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não 
satisfeitas.”6 Com base nesta distinção, enquanto diante 
das regras, se válidas, deve-se fazer exatamente aquilo que 
ela exige; nem mais, nem menos, “[...] princípios são, por 
conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracte-
rizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e 
pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não 
depende somente das possibilidades fáticas, mas também 
das possibilidades jurídicas, [...] determinado pelos princí-
pios e regras colidentes.”7 Tais premissas revelam o caráter 
prima facie dos princípios, ou seja, segundo Alexy, eles não 
contêm um mandamento definitivo e a conseqüência desta 
concepção é o fato de que “[...] Um princípio cede lugar 
quando, em um determinado caso, é conferido um peso 
maior a um outro princípio antagônico.”8

Referidos conceitos-chave da obra de Alexy, como 
será visto adiante, repercutiram, direta ou indiretamente 
na tomada de decisões do STF em sede de direitos fun-
damentais, vez que, conforme explicita o próprio autor, 
os direitos fundamentais têm natureza de princípios e são 
mandamentos de otimização.9

Em que pese a sua disseminação e utilização, a obra 
de Alexy não está imune a críticas; ao contrário, ao mesmo 

6 ALEXY, R. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Ma-
lheiros, 2008. p. 90.

7 Ibidem.
8 Idem p. 105.
9 Idem p. 575.
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tempo em que se propagam, suas teorias passaram a ser 
objeto de uma série de objeções. Destacam-se, entre as 
muitas que foram formuladas, as levantadas por Habermas 
e Böckenförde, ambas referenciadas pelo próprio Alexy no 
posfácio à Teoria dos Direitos Fundamentais, momento em 
que apresenta contra-argumentos às questões levantadas. 
A crítica de Habermas é no sentido de que “[...] o sope-
samento de direitos fundamentais não ameaçaria apenas a 
sua força em geral. Ele implicaria também o risco de que 
os direitos fundamentais fossem vítimas de juízos irracio-
nais.”10 Disse Habermas, em síntese: “[...] em primeiro lugar 
os direitos fundamentais são flexibilizados, ao serem trans-
formados em mandamentos de otimização; depois ficam 
ameaçados de desaparecer no turbilhão do sopesamento 
irracional.”11 A objeção de Böckenförde, por sua vez, está 
mais relacionada às possibilidades que a teoria de Alexy 
proporciona ao ‘ativismo judicial’. Para o citado autor 
alemão “Se os direitos fundamentais expressam normas de 
princípios com tendência otimizadora [...] há apenas duas 
possibilidades: decidir-se [...] por um estado judiciário, ou 
decidir-se pela limitação dos direitos fundamentais à sua 
clássica função como direitos de defesa e, com isso, por um 
Estado legislativo parlamentar.”12

Adeptos ou não das teorias de Robert Alexy devem 
reconhecer que suas teorias fizeram parte dos principais 
debates realizados pelo STF, a partir de 2002, destacando-se, 
entre inúmeros outros, os julgados que se referiram aos 
direitos prestacionais à saúde e as restrições do orçamento  

10 Idem p. 576.
11 HABERMAS apud ALEXY, R. Teoria dos direitos fundamen-

tais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 576.
12 BÖCKENFÖRDE apud ALEXY, R. Teoria dos direitos fun-

damentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 578.
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público; o conflito entre a liberdade de expressão do pen-
samento e delitos contra a honra (julgado que ficou co-
nhecido como Caso Ellwanger); o tema das pesquisas em 
células-tronco embrionárias; a constitucionalidade da união 
homoafetiva. (Cf. Anexo 1 – Quadro 1 - Jurisprudências 
do STF com referências expressas à obra de Robert Alexy)

Diante do citado contexto, este trabalho oferece uma 
visão geral, a partir do estudo de 24 de um total de 58 
decisões levantadas, de quais os aspectos teóricos da obra 
de Robert Alexy foram referenciadas na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal brasileiro, nas matérias afetas ao 
campo do Direito Administrativo. A investigação apresentou, 
como suposição crítica, a assertiva de que os aspectos teóri-
cos da obra de Alexy apresentados pelos Ministros da Corte 
repercutiram, de maneira direta ou indireta para a solução de 
controvérsias julgadas pela mais alta Corte do País. 

A pesquisa foi desenvolvida no âmbito da vertente 
sociojurídica13, explorando, sob a perspectiva da pesquisa 
diagnóstica, os conteúdos e repercussões das decisões es-
tudadas.14 A coleta dos dados foi efetuada a partir do uso 
da palavra-chave “Alexy” no formulário de pesquisa de 
jurisprudência do sítio eletrônico do STF (www.stf.jus.
br) para todas as espécies informações disponíveis15. O  

13 GUSTIN, M. B. S.; DIAS, M. T. F. (Re)pensando a pesquisa ju-
rídica: teoria e prática. 4 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2013. p. 22

14 Por se tratar de pesquisa de cunho diagnóstico, com ampla amos-
tragem, o trabalho não se propôs a medir se as teorias de Alexy são 
aplicadas adequadamente em cada julgado (como, por exemplo, se 
constatada uma ponderação de princípios, os ministros realizam 
realmente um exame de proporcionalidade) e nem mesmo se a 
simples referência a uma teoria ou conceito é capaz de, isoladamente, 
determinar o sentido da tomada de decisão de um ministro. 

15 O conteúdo do formulário de pesquisa de jurisprudência encon-
tra-se disponível no endereço eletrônico: <http://www.stf.jus.br/
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levantamento de dados foi sensível à informação acerca da 
menção expressa ao autor, o que não significa que tenha 
conseguido abranger efetivamente todos os casos que se 
utilizaram as teorias de Alexy, notadamente nas hipóteses 
em que não foi catalogada a informação acerca da referência 
bibliográfica do julgado.16 O enfoque metodológico do 
tratamento dos dados foi qualitativo, por intermédio da 
análise de conteúdos17 tendo sido, entretanto, levantados 
dados quantitativos, dados importantes para a pesquisa 
jurídica e para o objeto investigado, como demonstram 
Gustin, Lara e Costa18.

portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp>
16 Uma importante informação acerca dos dados coletados, quanto 

a este critério, refere-se ao nível de detalhamento das informações 
contidas nestas referências às obras de Alexy: em 52 ocorrências 
(que representam mais de 72% do total) as citações foram preci-
sas, pois indicaram a referência completa da obra, bem como as 
respectivas páginas em que foram extraídos os excertos utilizados 
nos julgados. Em 20 ocorrências as citações foram genéricas, não 
tendo sido possível precisar exatamente o trecho da obra citado 
a partir das referências do acórdão, sem consultar o inteiro teor 
do acórdão. E mesmo a consulta ao inteiro teor do acórdão, em 
algumas  hipóteses estudadas adiante, não foi suficiente para iden-
tificar a citação específica, mas apenas o contexto relacionado a 
determinado conceito ou ideia de Alexy. Quanto a esta última 
informação é mister ressaltar que, de maneira aproximativa e a 
partir do conteúdo do julgado, foi possível identificar o assunto 
e em que medida a obra do autor foi efetivamente utilizada para 
a solução do caso concreto estudado.

17 GIBBS, Graham. Análise de dados qualitativos. Tradução de 
Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed, 2009.

18 GUSTIN, M. B. S.; LARA, M. A.; COSTA, M. B. L. C. Pesquisa 
quantitativa na produção de conhecimento jurídico. Revista da 
Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 60, p. 291 
a 316, jan./jun. 2012.
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O estudo dos casos de Direito Administrativo foi re-
alizado a partir dos conteúdos teóricos da obra de Alexy 
referenciados nos julgados. 

4.2. AS TEORIAS DE ROBERT ALEXY NOS 
CASOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Das 58 decisões estudadas que fizerem menção à 

obra de Robert Alexy, 24 estão relacionados ao campo 
do Direito Administrativo (Cf. no Anexo 1, Quadro 1, os 
julgados em destaque). 

Os principais assuntos que se relacionam a este ramo 
do direito, conforme freqüência em que apareceram, foram 
os seguintes: Direitos prestacionais em matéria de saúde 
pública (10); direitos dos servidores públicos - vencimen-
tos, proventos de aposentadoria e pensões (6); licitação (3); 
concurso público (2); desapropriação por interesse social 
para fins de reforma agrária (1); controle judicial dos atos 
administrativos (1) e competência para prestação de ser-
viços públicos (1). 

Quanto aos conteúdos teóricos da obra de Alexy 
utilizados nas discussões dos casos de Direito Adminis-
trativo, foram catalogados oito conteúdos diversos, tendo 
em vista as seguintes ocorrências: direitos prestacionais 
como direitos fundamentais sociais (10); direito geral de 
igualdade (8); a estrutura das normas de direitos funda-
mentais (princípios e regras) (3); ponderação/sopesamento 
de princípios nos conflitos entre direitos fundamentais 
(2); princípio/máxima da proporcionalidade (2); direito 
ao processo/ procedimento como direito fundamental (1); 
princípios como mandamentos de otimização (1); poder 
discricionário da administração (1). 

Os casos foram estudados a partir destes conteúdos 
teóricos da obra de Alexy.
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4.3. DIREITOS PRESTACIONAIS COMO 
DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS: 
CASOS EM MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA
O conteúdo teórico da obra de Alexy mais freqüente 

nas decisões da área de Direito Administrativo diz respeito 
à questão dos direitos fundamentais sociais como direitos 
prestacionais em matéria de saúde pública19.

As questões tratadas nestes casos têm como pano de 
fundo a discussão sobre a judicialização da saúde pública e 
referem-se a situações em que pacientes do Sistema Úni-
co de Saúde ou membro do Ministério Público, diante 
do não atendimento de demandas pleiteadas no âmbito 
administrativo, ingressaram em juízo para requerer vagas 
em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs); tratamento 
odontológico; fornecimento de medicamentos, insumos de 
suplementação alimentar, entre outras demandas. 

Com exceção dos casos SL 47 AgR/PE e STA 175 
AgR/CE,  julgados, em 2010, pelo Tribunal Pleno, os 
demais 8 julgados sobre o tema referiram-se a suspensões 
de liminares, suspensões de tutela antecipada e suspensões 
de segurança, decididas pelo Presidente da Corte20 - à 
época, o Min. Gilmar Mendes - também responsável 

19 Os casos referentes aos direitos prestacionais a saúde pública cata-
logados foram os seguintes: SL 228/CE; STA 238/TO; STA 245/
RS; STA 277/AL; STA 198/MG; SS 3690/CE; SS 3751/SP; SS 
3741/CE; SL 47 AgR/PE; STA 175 AgR/CE.

20 A base normativa que fundamenta o instituto da suspensão (Leis 
4.348/64, 8.437/92, 9.494/97 e art. 297 do RI/STF) permite que 
a Presidência do STF, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas, suspenda a execução de decisões 
concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, profe-
ridas em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais, 
quando a discussão travada na origem for de índole constitucional.
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por relatar os dois casos acima, que foram julgados pelo 
Tribunal Pleno. Assim, tendo em vista o fato de que os 
10 casos levantados tiveram o mesmo relator e se utili-
zaram de conteúdo teórico de Robert Alexy de forma 
semelhante e reiterada, foi selecionada a SL 47 AgR/PE, 
julgada pelo Tribunal Pleno, como caso paradigmático para 
estudo da questão dos direitos prestacionais em matéria 
de saúde pública. 

O caso SL 47 AgR / PE21 diz respeito a Agravo Re-
gimental na Suspensão de Liminar em que o Estado de 
Pernambuco renovava argumentos de grave lesão à or-
dem e à economia do Estado - já aventados no pedido 
de Suspensão de Liminar que havia sido indeferido pelo 
ex-Presidente da Corte, Ministro Nelson Jobim - em 
face de liminar deferida pela 8ª Vara do Juízo Federal de 
Petrolina, que determinava ao Estado de Pernambuco, em 
Ação Civil Pública, a obrigação de “[...] adotar todos os 
meios necessários para auxiliar o Município de Petrolina 
no cumprimento das medidas contra ele deferidas [...] 
para melhoria do atendimento no Hospital Dom Malan”.

Na análise deste pedido, o Ministro Relator, Gilmar 
Mendes, passou a discutir “[...] as questões complexas rela-
cionadas à concretização do direito fundamental à saúde.”22 
Ao tratar do efetivo âmbito de proteção do art. 196 da 
CR/1988, tendo em vista a natureza prestacional do direito 
a saúde, ele discorreu sobre a necessidade de compatibilizar 
o “mínimo existencial” e a “reserva do possível”23 diante da 

21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Sus-
pensão de Liminar (AgR/SL) nº 47. Julgamento: 17/03/2010. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> 
Acesso em: jul. 2015.

22 Idem. p. 8.
23 Ibidem.
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situação concreta apresentada e tendo em vista o problema 
do custo dos direitos. A seguir, o Min. discutiu o problema 
da “judicialização da saúde” e, com apoio em Canotilho24, 
concluiu que juízos de ponderação são “inevitáveis” no 
conflito entre direitos individuais e bens coletivos. Neste 
contexto cita Alexy acerca dos direitos fundamentais sociais, 
que levanta a questão da dificuldade de definir quais direitos 
fundamentais sociais o indivíduo possui definitivamente. 

No trecho da obra de Alexy citado pelo Min. Gilmar 
Mendes, o teórico alemão afirma que definir quais direitos 
são estes “[...] é uma questão de sopesamento entre prin-
cípios”25: princípio da liberdade fática versus os princípios 
formais da competência decisória do legislador e da se-
paração de poderes e os princípios materiais da liberdade 
jurídica de terceiros, outros direitos fundamentais sociais 
e interesses coletivos.  

Com base nestes pressupostos e nas discussões pro-
movidas quando do julgamento da ADPF 45 MC/DF26, 

24 CANOTILHO, J. J. Gomes. Metodologia “fuzzy” e “camaleões 
normativos” na problemática atual dos direitos econômicos, so-
ciais e culturais. In: Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2004. p. 100 apud BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Agravo Regimental na Suspensão de Liminar (AgR/SL) 
nº  47. Op. Cit. 

25 ALEXY, R. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Ma-
lheiros, 2008. p. 511-512.

26 Ação que discutiu, entre outras questões, a legitimidade constitu-
cional do controle e da intervenção do Poder Judiciário em tema 
de implementação de políticas públicas, in casu, da saúde, quando 
configurada hipótese de abusividade governamental. O julgado, ao 
promover considerações em torno da cláusula da “reserva do possí-
vel”, apontou a necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, 
da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do 
“mínimo existencial”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação 



99

o Min. Gilmar Mendes passou a analisar detalhadamente 
as questões relacionadas ao art. 196 da CR/1988, segun-
do o qual o direito a saúde é estabelecido como: “(1) 
‘direito de todos’ e (2) dever do Estado, (3) garantido 
mediante ‘políticas sociais e econômicas’ (4) que visem 
à ‘redução do risco de doenças e de outros agravos’, (5) 
regido pelo princípio do ‘acesso universal e igualitário’ 
(6) ‘às ações e serviços para a sua promoção, proteção 
e recuperação’.”27

Depois de desenvolver cada um desses aspectos le-
vantados em face da dogmática constitucional brasileira, 
agregando precedentes da Corte em julgados anteriores 
sobre o tema, conclui seu voto, no sentido de negar pro-
vimento ao agravo regimental interposto e manter a deci-
são do Min. Nelson Jobim. O referido voto foi aprovado 
unanimemente pelos demais integrantes do Tribunal Pleno, 
participantes da sessão.  

Neste e nos demais casos citados acerca da questão dos 
direitos prestacionais em matéria de saúde pública, consi-
derando que a teoria de Alexy serviu para construir a base 
do desenvolvimento do voto, conclui-se que repercutiu na 
decisão tomada no âmbito do Tribunal Pleno. 

Acerca do conteúdo deste voto, outros ministros men-
cionaram a “alta qualidade do voto proferido pelo Min. 
Gilmar Mendes neste caso. Para o Min. Eros Grau, este 
voto de Gilmar Mendes não só ‘vai ficar marcado neste 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 45. 
Julgamento: 29/04/2004. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/
portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015).

27 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Sus-
pensão de Liminar (AgR/SL) nº  47. Julgamento: 17/03/2010. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> 
Acesso em: jul. 2015. p. 14.
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tribunal’28, como “[...] vai ficar como um divisor de águas 
nas decisões da Corte sobre a matéria.”29 

4.4. DIREITO DE IGUALDADE

Acerca das discussões do direito de igualdade, segundo 
tema relacionado à obra de Alexy mais discutido no âmbito 
da jurisprudência de Direito Administrativo, diversos foram 
os assuntos envolvidos nas 8 (oito) ocorrências catalogadas: 
contribuição previdenciária do servidor inativo (ADI 3128/
DF e ADI 3105/DF; Rel. p/ Acórdão:  Min. Cezar Peluso); 
direito a transferência obrigatória de servidores e seus de-
pendentes para universidades públicas, nos termos da Lei nº 
9.536/1997 (ADI 3324/DF; Rel. Min. Marco Aurélio); dis-
pensa de licitação para a contratação de entidades privadas 
sem fins lucrativos qualificadas como Organizações Sociais 
(ADI 1923 MC/DF; Rel. p/ Acórdão:  Min. Eros Grau); 
subsídio mensal e vitalício aos ex-governadores do Estado 
de Mato Grosso do Sul e pensão para o cônjuge supérsite 
(ADI 3853/MS; Rel. Min. Cármen Lúcia); Licitação de 
transporte coletivo de passageiros e a discriminação entre 
licitantes (ADI 2716/RO; Rel. Min. Eros Grau); Análise de 
proposta mais vantajosa em licitação, distinção entre brasi-
leiros e discriminação arbitrária (ADI 3070/RN; Rel. Min. 
Eros Grau); Processo seletivo para ingresso de beneficiários 
do Programa Nacional de Reforma Agrária no curso de 
Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas 
(STA 233/RS; Rel. Min. Gilmar Mendes).

Considerando a diversidade de questões tratadas em 
face do direito de igualdade, nem é preciso dizer da re-
levância deste tema para o Direito Administrativo e das 

28 Idem p. 62.
29 Idem p. 63.
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repercussões que estas discussões têm na esfera de direitos 
dos cidadãos em face do Estado, bem como dos limites do 
papel do legislador.

À exceção da Suspensão de Tutela Antecipada (STA 
nº 233/RS), os demais processos referem-se a Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade julgadas por decisão do 
Tribunal Pleno.

Em que pese possuírem diversos relatores, as menções 
à obra de Alexy foram feitas apenas pelos Ministros Eros 
Grau (6 ocorrências) e Gilmar Mendes (2 ocorrências), 
na condição de relatores dos acórdãos ou não. Os votos 
do Min. Eros Grau utilizaram-se das concepções de Alexy 
para tratar do direito de igualdade na aplicação do direito, 
enquanto o Min. Gilmar Mendes tratou da relação entre 
o princípio da igualdade e da proporcionalidade. 

4.4.1. Igualdade na aplicação do  
direito: votos do Min. Eros Grau

Os votos do Min. Eros Grau, todos em sede de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, foram proferidos nos 
seguintes casos, apresentados por ordem de data de julga-
mento (ADI 3105; ADI 3128; ADI 1923; ADI 3853; ADI 
2716 e ADI 3070). 

Tanto a ADI 3105, proposta pela Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público – CONAMP, quan-
to a ADI 312830, interposta pela Associação Nacional dos 
Procuradores da República – ANPR, ambas sob a relatoria 

30 Considerando o fato de que a ADI 3128 reproduz o conteúdo da 
ADI 3105 as citações apresentadas referem-se à primeira. Outra 
questão preliminar a ser ressaltada é o fato de que a ADI 3128 
serviu de paradigma para outros votos do Min. Eros Grau, quando 
invocou o princípio da igualdade.
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do Min. Cezar Peluso, discutiram a constitucionalidade 
de diversos aspectos da Emenda Constitucional (EC) nº 
41/2003, que instituiu a contribuição previdenciária do 
servidor inativo. Quando da aprovação desta EC, o seu art. 
4º, Parágrafo Único, I e II31, estabeleceu bases de cálculo 
diferenciadas para servidores e pensionistas da União, de 
um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, de outro. Tal regra levantou a ques-
tão do princípio constitucional da isonomia tributária, 
entendido na decisão do STF como particularização do 
princípio fundamental da igualdade. 

A primeira referência a obra de Robert Alexy, trans-
crita no voto do Min. Eros Grau, reproduz a jurisprudência 
do Tribunal Constitucional Alemão, que visava esclarecer 
as situações e pessoas que podem ser discriminadas sem 
quebra ou agressão ao princípio da isonomia. Conforme 
decisão transcrita por Alexy e referenciada no voto do 
STF: “[...] a máxima da igualdade é violada quando para 

31 Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas au-
tarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação 
desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 
3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os 
servidores titulares de cargos efetivos.

 Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput 
incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e das pensões que supere:

 I - cinqüenta por cento do limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o 
art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os 
pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

 II - sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o 
art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os 
pensionistas da União.
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a diferenciação legal ou para o tratamento legal igual não 
seja possível encontrar uma razão razoável, que surja da 
natureza da coisa ou que, de alguma forma, seja compre-
ensível, isto é, quando a disposição tenha de ser qualificada 
de arbitrária.”32. O Min. ressaltou que, no caso em exame, 
esta questão teórica é importante em face do art. 150 da 
CR/1988, vez que “[...] a vedação da discriminação entre 
contribuintes que se encontrem em situação equivalente 
não consubstancia apenas um direito fundamental, mas 
também é afirmada como uma das limitações constitucio-
nais ao poder de tributar.”33

Por fim, o Min. Eros Grau, ainda com base na 
jurisprudência alemã, referenciada na obra de Alexy, 
trata da hipótese em que uma discriminação será ar-
bitrária: “[...] quando não seja possível encontrar, para 
a diferenciação legal, alguma razão razoável que surja 
da natureza das coisas ou que, de alguma forma, seja 
concretamente compreensível”34

E, no caso em análise, não tendo sido descrita nenhu-
ma hipótese de diferenciação legal oriunda da natureza 
das coisas ou concretamente compreensível, o Min. Eros 
Grau votou pela inconstitucionalidade do art. 4º, Parágrafo 
Único, I e II, da EC nº 41/2003 por violação ao princípio 
da isonomia. Neste caso houve unanimidade da decisão do 
Tribunal Pleno e o citado dispositivo foi julgado inconsti-
tucional por violação ao princípio da igualdade, tendo sido 

32 ALEXY, R. Theorie der Grundrechte. Frankfurt am main: Suhrkamp, 
1986. p. 366 apud BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 3128. Julgada em: 18/08/2004. Dispo-
nível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso 
em: jul. 2015. p. 606.

33 Ibidem.
34 Ibidem.
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acatados os argumentos apresentados pelo voto do Min. 
Eros Grau, entre eles o da teoria de Alexy citada para o 
deslinde da questão.

Caso relacionando as licitações públicas com o 
princípio da isonomia foi discutido na ADI 2716/RO 
(Rel. Min. Eros Grau). Nesta ação, o Governador do 
Estado de Rondônia, impugnou os arts. 1635 e 1936 da 
Lei nº 260, do Estado de Rondônia, que tratavam da 
prestação do serviço público municipal de transporte de 
passageiros. O princípio da igualdade, primeiramente, foi 
aventado em razão do fato de que, conforme previsto 

35 “Art. 16 - Fica ressalvado que no caso de criação de novos municí-
pios ou desmembramento de áreas dos atuais, as linhas municipais 
de transporte coletivo de passageiros legalmente executadas há 
2 (dois) anos ou mais, serão convertidos automaticamente pelo 
DER/RO em permissão intermunicipal, desde que se enquadrem 
nos dispositivos desta Lei e o interessado requeira no prazo de 90 
(noventa) dias contados da data da emancipação do novo município, 
juntando comprovantes legais da linha em questão.”

36 “Art. 19 - O julgamento da concorrência de que trata esta seção, 
far-se-á pela contagem de pontos efetuada através de análise, dos 
seguintes itens: I - empresas de transportes coletivos que estejam 
explorando a linha ou parte dela com contrato de permissão 
firmado a [sic] mais de 6 (seis) meses pelo poder concedente 
[30 pontos]; II - seja a mais antiga transportadora na prestação 
de serviços intermunicipais da região perante o DER/Ro [20 
pontos];  III - execute linha entre os terminais por outro itine-
rário [20 pontos]; IV - a que tenha terminal ou terminais mais 
próximo da linha criada [20 pontos]; V - prova de regularidade 
fiscal, municipal, estadual e/ou federal, trabalhista e previdenciária 
atualizado até o mês anterior da concorrência [10 pontos]; Total 
de pontos [100 pontos]; § 1° - Ocorrendo empate na contagem 
final dos pontos, será proclamada vencedora a concorrente que 
apresente, na ordem de preferência dos itens abaixo, as seguintes 
condições: I - ordem de registro no DER/R0; II - possua sede 
no Estado de Rondônia.”
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no art. 15 da Lei nº 260, a legislação do Estado de Ron-
dônia converteu automaticamente as permissões muni-
cipais em permissões intermunicipais, desconsiderando 
a igualdade entre todos  quantos pretendam ter acesso 
às contratações da Administração Municipal. Nesse 
sentido, conforme consignado na Ementa do julgado, 
“A competição visada pela licitação, a instrumentar a 
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 
impõe-se seja desenrolada de modo que reste assegurada 
a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam 
acesso às contratações da Administração.”37

Em segundo lugar, o princípio da igualdade relacio-
nou-se aos mecanismos a serem utilizados para a contagem 
dos pontos referentes às exigências de qualificação técnica e 
econômica dos participantes das licitações para a concessão 
de transporte coletivo municipal, nos termos do art. 19 da 
Lei nº 260. Neste contexto foi discutido se a discriminação 
prevista na citada lei guardava (ou não) compatibilidade 
com o conteúdo do princípio, vez que no julgamento da 
concorrência deve ser exigido apenas o que seja indispen-
sável à garantia do cumprimento das obrigações. 

A menção à obra de Alexy foi consignada no voto 
do Rel. Min. Eros Grau. Reportando-se expressamente 
às mesmas referências da sua obra, citadas no julgamento 
das ADIs 3105 e 3128 e transcritas anteriormente, o Min. 
entendeu que as regras da legislação do Estado de Ron-
dônia, ao ferirem o princípio da igualdade, eram incons-
titucionais por não haver razão oriunda da natureza das 
coisas ou concretamente compreensível para as distinções 

37 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade nº 2716. Julgada em: 29/11/2007. Disponível em: <http://
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015.
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legais estabelecidas. No final do julgamento, o Tribunal, por 
unanimidade, julgou procedente a ação direta, nos termos 
do voto do Relator, razão pela qual pode-se dizer que a 
teoria de igualdade de Robert Alexy repercutiu na solução 
da demanda no STF.

O caso da ADI 3070/RN refere-se a pedido de decla-
ração de inconstitucionalidade, formulado pelo Procurador 
Geral da República em face do art. 11138 da Constituição 
do Estado do RN. A questão desafiou o princípio da igual-
dade à medida que estabeleceu distinção entre licitantes, 
na averiguação da proposta mais vantajosa, a ser objeto de 
contratação pela Administração Pública Estadual.

Com base nos mesmos conteúdos teóricos de Ale-
xy citados nas ADIs 3105 e 3128 o Min. Eros Grau, na 
condição de Relator, julgou procedente o pedido de de-
claração de inconstitucionalidade. Considerando a teoria 
de Alexy e tendo em vista o fato de que o art. 37, XXI, 
da CR/8839 exclui quaisquer exigências de qualificação 
técnica e econômica que não sejam indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações, entendeu que 
“[...] qualquer discriminação, no julgamento da licitação, 
que exceda essa limitação será inadmissível.” E conclui “A 

38 “Art. 111. [...] § 4° Na análise de licitações, para averiguação da 
proposta mais vantajosa, são considerados, entre outros itens, os 
valores relativos aos impostos pagos à Fazenda Pública deste Estado.”

39 Art. 37 [...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, 
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos ter-
mos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações.



107

ponderação ou consideração dos valores relativos aos im-
postos pagos à Fazenda Pública do Estado do Rio Grande 
do Norte pelo licitante não surge da natureza das coisas, 
nem é, de alguma forma, concretamente compreensível. 
Coloca o licitante em posição privilegiada, assegurando-
-lhe, desde o início do certame, injustificada vantagem 
sobre os demais que não sejam contribuintes no Estado 
ou, sendo-o, recolham ao Estado menos impostos do que 
o licitante que pague mais.”40

No caso em tela, e considerando as razões apresentadas 
pelo voto do Ministro Relator, o Tribunal, por unanimida-
de, julgou procedente a ação direta para declarar incons-
titucional o § 4º do artigo 111 da Constituição do Estado 
do RN, hipótese em que o conteúdo extraído da obra de 
Alexy colaborou para fundamentação da solução do caso.

Passa-se a análise das duas decisões em que pode-se 
afirmar que a teoria de Alexy não foi utilizada para a so-
lução do caso apresentado. A primeira oriunda da Medida 
Cautelar na ADI 1923 MC/DF.

Proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT e pelo 
Partido Democrático Trabalhista – PDT (CF, art. 103, VIII), 
em face do Presidente da República e do Congresso Nacio-
nal, sob a relatoria do Min. Ilmar Galvão, visava a declaração 
de inconstitucionalidade integral da Lei nº 9.637/1998, 
que instituiu o Programa de Publicização, com base no 
fato de que ela estaria transferindo serviços públicos para a 
iniciativa privada, por intermédio das organizações sociais e 
descentralizando atividades essenciais de saúde e educação 
da população, em discordância com a Constituição Federal, 

40 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade nº 3070. Julgada em: 29/11/2007. Disponível em: <http://
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015. p. 26.
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bem como estaria havendo o desmonte da coisa pública. 
Também foi alegado pelos autores, que a utilização de bens 
públicos e servidores por entidades privadas escolhidas 
de forma discricionária, sem qualquer critério de seleção 
prévia, contraria a Constituição da República e os prin-
cípios da administração pública, entre eles o princípio da 
isonomia. O voto do Min. Ilmar Galvão foi no sentido de 
indeferir a cautelar tendo em vista que, das diversas razões 
expostas no voto, não vislumbrou as inconstitucionalidades 
descritas na inicial.41

A contribuição de Alexy acerca do princípio da igual-
dade,  mencionada no voto do Min. Eros Grau, recuperou 
os conceitos citados das ADIs 3105 e 3128. Tomando como 
pressuposto a concepção de “discriminação arbitrária” 
concluiu que “[...] não há razão nenhuma a justificar a ce-
lebração de contrato de gestão com as organizações sociais, 
bem assim a destinação de recursos orçamentários e de 
bens públicos móveis e imóveis a elas, tudo com dispensa 
de licitação.”42. O mesmo fundamento serviu também para 
que houvesse a conclusão acerca da inconstitucionalidade 
do art. 14 da Lei nº 9.637/199843 por “[...] afrontosa agres-
são ao princípio da licitação quando se considere que é 
facultada ao Poder Executivo a ‘cessão especial de servidor 
para as organizações sociais, com ônus para a origem’”44. 

41 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade nº 1923. Julgada em: 01/08/2007. Disponível em: <http://
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015. p. 119

42 Idem p. 152-153.
43 Art. 14. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor 

para as organizações sociais, com ônus para a origem.
44 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucio-

nalidade nº 1923. Julgada em: 01/08/2007. Disponível em: <http://
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E ainda nos preceitos veiculados pelo inciso XXIV, do art. 
24, da Lei n. 8.666/93; pelo art. 1° da Lei n. 9.648/98; 
também os artigos 11 a 15 da Lei n. 9.637/98 e art. 5°, da 
Lei nº 9637/1998 “[...] na medida em que coloca sob um 
indefinido e difuso regime de ‘parceria’ o cumprimento 
de função [= dever-poder] do Estado”45; e o art 20, que 
prevê a criação de um Programa Nacional de Publiciza-
ção - PNP, “[...] cujo objetivo, bem ao contrário do que o 
nome (com sarcasmo?) pretenderia indicar, é a privatização 
de funções estatais”.46 

Conclui o voto, divergindo dos votos que o ante-
cederam, inclusive do Relator, para conceder a liminar 
visando suspender os efeitos do disposto no artigo 1° da 
Lei n. 9.648, de 27 de maio de 1998, e nos artigos 5°, II a 
15 e 20 da Lei n. 9.637/98.

Não obstante esta posição colocada inicialmente, 
o caso tem desfecho interessante, pois após o voto-vista 
de Gilmar Mendes e das razões por ele apresentadas, o 
Min. Eros Grau alterou o seu voto47, opinando pelo in-
deferimento do pedido da medida liminar. Eis, portanto, 
uma hipótese em que as próprias razões e conteúdos 
levantados com base em Alexy foram desconsiderados 
para a decisão do julgado.  

O caso da ADI nº 3853, proposta pelo Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil, sob a relatoria 

www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015. p. 153.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucio-

nalidade nº 1923. Julgada em: 01/08/2007. Disponível em: <http://
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015. p. 
193-195.
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da Min. Carmen Lúcia, tinha por escopo a declaração de 
inconstitucionalidade da nova redação acrescentada ao 
ADCT da Constituição de Mato Grosso do Sul, introduzida 
pela EC nº 35/2006, segundo a qual os ex-Governadores 
sul-mato-grossenses que exerceram mandato integral, em 
‘caráter permanente’, receberiam subsídio mensal e vita-
lício, igual ao percebido pelo Governador do Estado, bem 
como previa que esse benefício seria transferido ao cônjuge 
supérstite, reduzido à metade do valor devido ao titular.

A teoria de Alexy, neste caso, foi apresentada pelo Min. 
Eros Grau para contrapor-se às conclusões apresentadas no 
voto da Ministra Relatora. Enquanto a relatora entendeu 
que as normas impugnadas desigualam tanto os cidadãos, 
submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, como 
os que exercem cargo público de caráter temporário, o 
Min. Eros Grau apresentou posição divergente. Com base 
nas mesmas referências à obra de Alexy citadas nas ADIs 
3105 e 3128 entendeu que não é o caso de aplicação do 
princípio da isonomia, vez que não havia identidade das 
situações aventadas. Segundo o Min. Eros Grau, “Essa igual-
dade não existindo, a ofensa à isonomia afirmada a partir 
da primeira perspectiva [igualdade entre cidadãos que se 
submetem ao regime geral da previdência] não existe.” E 
explica: “A pensão especial é atribuível a ex-Governadores 
e respectivas viúvas – insisto neste ponto – não em razão 
de sua inclusão em situação previdenciária.”48

Tendo sido declarada a inconstitucionalidade da EC 
nº 35/2006 da Constituição do Estado do Mato Grosso 
pelo Tribunal Pleno, o voto do Min. Eros Grau foi vencido.  

48 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade nº 3853. Julgada em: 12/09/2007. Disponível em: <http://
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015. p. 687.
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Eis a segunda hipótese em que a teoria de Alexy, em que 
pese citada, não foi utilizada como fundamento para a 
decisão do caso.

4.4.2. Igualdade e proporcionalidade:  
votos do Min. Gilmar Mendes

O primeiro caso analisado refere-se à questão da trans-
ferência obrigatória de aluno para Universidade nos termos 
do art. 1º da Lei nº 9.536/199749. Na decisão em estudo, o 
Procurador-Geral da República propôs a ADI 3324/DF 
para que houvesse a interpretação conforme deste art. 1º 
no intuito de esclarecer se o direito a transferência ex offi-
cio previsto na lei citada pressupõe (ou não) a observância 
da natureza jurídica do estabelecimento educacional de 
origem e a congeneridade das instituições envolvidas - de 
privada para privada, de pública para pública. O Rel. desta 
ADI foi o Min. Marco Aurélio. 

A referência à obra de Alexy feita no voto do Min. 
Gilmar Mendes pressupôs que “[...] a aplicação do princípio 
da isonomia converte-se em um discurso prático acerca 
da eventual existência e suficiência de razões legitimadoras 
de não-identidades em face do princípio da isonomia”50

49 Art. 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único 
do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efe-
tivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, 
em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, 
quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, 
ou seu dependente estudante, se requerida em razão de compro-
vada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de 
domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, 
ou para localidade mais próxima desta.

50 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade nº 3324. Julgada em: 16/12/2004. Disponível em: <http://
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No caso concreto e com base nesta premissa, o Mi-
nistro afirmou que há posição diferenciada dos servidores 
públicos e militares, a justificar disciplina específica sobre 
a questão da transferência ex officio posta na inicial da ação, 
ao afirmar que: “Não vejo, em princípio, como refutar 
a existência de uma posição diferenciada dos servidores 
públicos e militares, a justificar a disciplina específica”51

Entretanto, em que pese esta possibilidade de distinção 
entre os servidores públicos e os militares, passa o Min. 
a avaliação de proporcionalidade, “[...] no sentido de se 
investigar se houve ou não um excesso legislativo.”52 De 
Alexy, faz referência a noção da “máxima da proporcio-
nalidade” para avaliar as eventuais colisões de bens, valores 
ou princípios constitucionais. 

Segundo consta do voto do Min. 

[...] a aplicação do princípio da proporcionalidade 
se dá quando verificada restrição a determinado 
direito fundamental ou um conflito entre distin-
tos princípios constitucionais de modo a exigir 
que se estabeleça o peso relativo de cada um dos 
direitos por meio da aplicação das máximas que 
integram o mencionado princípio da proporcio-
nalidade. São três as máximas parciais do princípio 
da proporcionalidade: a adequação, a necessidade 
e a proporcionalidade em sentido estrito.53

Considerando este raciocínio, conclui como procedeu 
do ponto de vista metodológico na situação estudada: “No 

www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015. p. 177.
51 Ibidem.
52 Idem. p. 178.
53 Idem p. 179.
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caso apreciado nesta ADI, portanto, a imposição legislati-
va impugnada descura a necessidade de atendimento aos 
diversos interesses e direitos conflitantes sem o sacrifício 
absoluto de quaisquer deles.”54

In casu, os princípios sopesados foram: o próprio prin-
cípio da isonomia - vez que os cidadãos em geral podem 
ter as vagas universitárias reduzidas caso se entenda que 
a transferência deve ser feita em instituições congêneres 
- e também o princípio da autonomia universitária, pois 
a qualidade do ensino pode ser afetada caso não haja o 
controle do número de vagas a serem disponibilizadas em 
virtude de transferências em grande número.55 E quanto 
ao aspecto da autonomia administrativa das universidades 
conclui: “É necessário harmonizar a disciplina jurídica das 
transferências obrigatórias com os limites orçamentários 
das Universidades Públicas brasileiras.”56

 O Min. Gilmar Mendes, no desfecho de seu voto, 
conclui que o critério da congeneridade é estritamente 
proporcional ao caso porque tanto possibilita o ingresso no 
caso de transferências ex officio, como garante a integridade 
da autonomia universitária, além de preservar minimamente 
o interesse [...] da grande maioria da população brasileira.57

Com base nessas razões julgou procedente a ADI para 
dar interpretação conforme o dispositivo de modo a au-
torizar a transferência obrigatória, desde que a instituição 
de destino seja congênere à de origem. Nestes termos, e 
também considerando as questões apresentadas no voto do 

54 Idem p. 185.
55 Idem p. 179-180.
56 Idem p. 185.
57 Idem p. 190.
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Relator, Min. Marco Aurélio, ficou consignado na ementa 
do julgado que 

A constitucionalidade do artigo 1º da Lei 
nº 9.536/97, viabilizador da transferência de 
alunos, pressupõe a observância da natureza 
jurídica do estabelecimento educacional de 
origem, a congeneridade das instituições en-
volvidas - de privada para privada, de pública 
para pública -, mostrando-se inconstitucional 
interpretação que resulte na mesclagem - de 
privada para pública.58

O segundo caso referente ao tema da igualdade e 
proporcionalidade foi identificado no julgamento do pe-
dido da Suspensão de Tutela Antecipada (STA nº 233/RS). 
A medida foi interposta pelo Instituto de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) com a finalidade de sustar a 
eficácia da decisão proferida pelo TRF da 4ª Região, que, 
ao prover parcialmente os pedidos formulados no Agravo 
de Instrumento nº 2007.04.00.037679-1, determinou a 
suspensão do processo seletivo (ou a de seus efeitos, caso 
já tenha sido realizado) para ingresso de beneficiários 
do Programa Nacional de Reforma Agrária no curso de 
Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas.  

Na decisão proferida pelo TRF da 4ª Região, ficou 
consignado que 

O ingresso no curso de Medicina Veterinária 
da UFPEL, exclusivamente pelas famílias de 
assentados do INCRA, impõe malferimento 
ao princípio da igualdade no acesso ao ensino  

58 Idem p. 191.
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(arts 5º, caput, I e art. 206, VI, CF), não de-
vendo a universidade pública privilegiar 
determinadas categorias ou segmentos de 
categorias profissionais.59

A questão posta ao STF no julgado e levantada pela 
decisão do Min. Gilmar Mendes foi delimitada nos seguintes  
termos: “[...] o que garantiria o acesso diferenciado de 
assentados pelo programa nacional de reforma agrária às 
universidades públicas?”60

Tendo sido adotada a concepção de Alexy segundo a 
qual o princípio da isonomia permite de que uma diferença 
de tratamento seja estabelecida entre certas categorias de 
pessoas, desde que o critério de distinção seja suscetível de 
justificação objetiva e razoável61, o Min. Gilmar Mendes 

59 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão de Tutela Antecipada 
nº 233. Julgada em: 27/04/2009. Disponível em: <http://www.stf.
jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015.

60 Idem.
61 Conforme explicitado no voto do Min. Gilmar Mendes: Na pers-

pectiva de Alexy, a máxima segundo a qual se deve “tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais” daria origem a duas normas: 
“Se não há nenhuma razão suficiente para a permissão de um trata-
mento desigual, então está ordenado um tratamento igual” (norma 
de tratamento igual) e “Se há uma razão suficiente para ordenar um 
tratamento desigual, então está ordenado um tratamento desigual” 
(norma de tratamento desigual) (ALEXY, 1993, p. 408). Ainda na 
perspectiva de Alexy, a observância do princípio da isonomia estaria 
vinculada ao oferecimento de razões suficientes, aptas a autorizar 
um tratamento desigual ou mesmo exigi-lo. A identificação de uma 
não-identidade permitiria apenas a avaliação da medida em que as 
razões potencialmente justificadoras do tratamento diferenciado 
poderiam vir a ser consideradas suficientes ou normativamente 
relevantes para sustentar a compatibilidade de determinada não-i-
dentidade com o princípio da isonomia. (BRASIL, 2009)
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passou a analisar, no caso, não só se há critérios suficientes 
para estabelecer a distinção categorias ou segmentos de 
categorias profissionais para o ingresso na Universidade, 
mas, ainda se há, no caso, violação do princípio da igual-
dade, pois “O princípio da igualdade é violado quando se 
conclui que não há relação razoável de proporcionalidade 
entre os meios empregados e os objetivos visados.”62

Passando-se a valer de outro conteúdo teórico da 
obra do jurista alemão, a decisão também toma como 
pressuposto a noção da máxima da proporcionalida-
de.63 A partir deste conceito, o Min. Gilmar Mendes 
utilizou-se desta máxima como método geral para a 
solução de conflitos entre normas. No caso da colisão 
entre princípios, como defende Alexy64, este é resolvido 
não pela revogação ou redução teleológica de uma das 
normas conflitantes nem pela explicitação de distinto 
campo de aplicação entre as normas, mas antes e tão-
-somente pela ponderação do peso relativo de cada uma 
das normas em tese aplicáveis e aptas a fundamentar 

62 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão de Tutela Antecipada 
nº 233. Julgada em: 27/04/2009. Disponível em: <http://www.stf.
jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015.

63 No voto do Min. Gilmar Mendes ficou consignado que “A máxima 
da proporcionalidade [...], coincide igualmente com o chamado 
núcleo essencial dos direitos fundamentais concebido de modo 
relativo - tal como o defende o próprio Alexy. Nesse sentido, o 
princípio ou máxima da proporcionalidade determina o limite úl-
timo da possibilidade de restrição legítima de determinado direito 
fundamental.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão de 
Tutela Antecipada nº 233. Julgada em: 27/04/2009. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: 
jul. 2015.)

64 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 93-94.
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decisões em sentidos opostos. Explica o Min. Gilmar 
Mendes “Nessa última hipótese, aplica-se o princípio 
da proporcionalidade para estabelecer ponderações 
entre distintos bens Constitucionais.”65

Os princípios que foram contrapostos no voto do 
Min. Gilmar Mendes, no caso, foram: o próprio princípio 
da isonomia (vez que a questão envolve interesses de outros 
cidadãos não beneficiados pela medida sub judice) e o prin-
cípio da autonomia universitária (devido a ingerência do 
INCRA, por convênio, na autonomia didático-pedagógica 
da UFPEL, ao limitar o acesso de outras pessoas ou grupos 
ao curso de Medicina Veterinária).

Com base nos pressupostos teóricos apresentados e 
na sua aplicação ao caso concreto, o pedido de suspensão 
de tutela antecipada foi indeferido tendo em vista que, 
segundo a conclusão do Min. Gilmar Mendes,

 
[...] a criação, no âmbito de universidade pública, 
de turma especial para o atendimento exclusivo 
de determinado grupo é medida de tal forma 
gravosa aos referidos princípios constitucionais 
que não seria despropositado cogitar a existên-
cia de outros meios, tão ou mais eficazes, para a 
consecução da mesma finalidade.66

Neste caso a questão o direito de igualdade e a noção 
do princípio da proporcionalidade foram importantes, 
conforme demonstrado, para a decisão do caso concreto 
em sede de Suspensão de Tutela Antecipada.

65 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão de Tutela Antecipada 
nº 233. Julgada em: 27/04/2009. Disponível em: <http://www.stf.
jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015.

66 Idem.
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4.5. A ESTRUTURA DAS NORMAS  
JURÍDICAS E OS CONFLITOS ENTRE 
DIREITOS FUNDAMENTAIS

Três casos levantados (MS 28594/DF; MS 28603/DF 
e ADI 1842/RJ) foram representativos da discussão acerca 
da estrutura das normas de direitos fundamentais (princí-
pios e regras), que acabaram desembocando pelo tema da 
ponderação/sopesamento de princípios. 

Os dois primeiros julgados referem-se ao mesmo caso 
concreto, que discutiu o problema da elevação da nota de 
corte no concurso público de provas e títulos realizado pelo 
Tribunal de Justiça de MG para o provimento de cargos de 
Juiz de Direito Substituto do Estado67. No Edital n. 1/2009, 
deste concurso, estava previsto que apenas 500 candidatos 
poderiam ser aprovados para a fase seguinte, considerando 
o fato de que estava prevista a realização, pelos candidatos, 
de 100 questões para definir a nota de corte necessária para 
que o candidato pudesse realizar a 2ª fase. Tendo em vista o 
fato de que três questões foram anuladas no certame, deci-
são administrativa do TJMG e da Escola Judicial ampliou a 
nota de corte do certame para 77 (ao invés dos 75 pontos 
definidos inicialmente) - o que possibilitou com que 745 
candidatos pudessem avançar para a fase seguinte e não 
apenas os 500, conforme definido expressamente no edital. 
O caso, levado ao CNJ, fez com que este órgão de controle 
externo do Poder Judiciário, sem a abertura do contraditório 
e da ampla defesa em relação aos 245 candidatos ‘excedentes’, 
determinasse a desclassificação de todos os candidatos que 

67 O MS 28603/DF foi impetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de MG (TJMG) e pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fer-
nandes e o MS 28594/DF por alguns candidatos que participaram 
do concurso.
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obtiveram nota inferior a setenta e sete (77) pontos nas pro-
vas objetivas do concurso. Com o objetivo de desconstituir 
esse ato do CNJ, vários candidatos beneficiados pela nota de 
corte, impetraram mandados de segurança no STF para serem 
mantidos no certame e tiveram os seus pedidos deferidos. 
Após a conclusão da 2ª etapa do concurso, 7 candidatos - dos 
245 ‘excedentes’ - foram aprovados e o julgamento deste MS 
28594 visava justamente julgar o mérito da questão acerca da 
permanência ou não destes candidatos no certame. Como 
bem sintetizado no voto do Min. Ricardo Lewandowski, um 
dos últimos a se manifestar no julgamento, os casos envol-
veram a discussão três princípios: o princípio que garante a 
ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, tendo 
em vista a questão levada ao CNJ; também o princípio da 
boa-fé ou da proteção da boa-fé dos administrados, pois os 
candidatos que participaram no concurso viram as questões 
anuladas e passaram da primeira fase objetiva para a prova 
escrita. E nesse sentido, eles tinham realmente expectativa 
legítima de participar da segunda fase do certame por decisão 
da própria Administração Pública. O terceiro o princípio foi 
o da razoabilidade68.

A referência a obra de Robert Alexy foi feita no 
voto do Min. Luiz Fux. Partindo da premissa de que o 
CNJ pretendeu sobrepor uma regra editalícia à própria 
Constituição, notadamente ao princípio da proteção da 
confiança legítima, inerente à segurança jurídica e ao prin-
cípio da moralidade, que determina que a Administração 
deve sempre proceder de boa-fé, entendeu que “[...] não há 
nenhuma imprecisão dogmática em conferir primazia aos 

68 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 
28594. Julgada em: 06/10/2011. Disponível em: <http://www.stf.
jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015. p. 75.
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princípios sobre a regra no caso concreto”69. Como explica 
Robert Alexy, “[...] o nível das regras tem primazia em face 
do nível dos princípios, a não ser que as razões para outras 
determinações que não aquelas definidas no nível das regras 
sejam tão fortes que também o princípio da vinculação ao 
teor literal da Constituição possa ser afastado.”70

Considerando este argumento, proferiu o voto pela 
concessão da ordem, com a manutenção dos impetrantes no 
concurso71. A solução demonstra que houve o sopesamento 
entre a regra editalícia e os princípios da segurança jurídica 
e moralidade, prevalecendo estes últimos.

Ao final das discussões feitas e considerando as ques-
tões colocadas pelo Min. Luiz Fux (em que pese não 
ter sido o relator designado para o caso), o Tribunal, por 
maioria, vencida a Senhora Ministra Cármen Lúcia (Rela-
tora), concedeu a segurança para validar a participação dos 
impetrantes até o final do concurso. Observou-se, assim, 
que a teoria de Robert Alexy contribuiu não só para os 
debates mas para a solução final da controvérsia.

Corroborando, em certa medida, com as críticas teóri-
cas feitas à obra de Alexy, notadamente quanto ao problema 
da realização do sopesamento de princípios e regras, a Min. 
Cármen Lúcia, pugnando pela prevalência da norma edi-
talícia do certame como “lei do concurso” ao invés de sua 
superação em favor do princípio da proteção da confiança 
legítima, afirmou, durante os debates: “E eu tenho medo 

69 Idem p. 141.
70 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: 

Malheiros, 2008. p. 141.
71 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 

28594. Julgada em: 06/10/2011. Disponível em: <http://www.stf.
jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015. p. 51.
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dessa flexibilização, porque isto vai poder acontecer diante 
da sinalização do Supremo.”72

Outro caso que tratou da questão da estrutura das 
normas de direitos fundamentais (regras e princípios) foi 
o da ADI 1842/RJ, interposta pelo Governador do RJ 
contra LC n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 
24.631/1998, que instituíram a Região Metropolitana do 
RJ e a Microrregião dos Lagos e transferiram a titularidade 
do poder concedente para prestação de serviços públicos 
de interesse metropolitano ao Estado do RJ. O acórdão 
teve como relator o Min. Gilmar Mendes. O requerente 
sustentou que os arts. 1º a 11 da LC nº 87/1997/RJ e 8° 
a 21 da Lei 2.869/1997/RJ violam a Constituição Fe-
deral ao transferirem para o Estado funções e serviços de 
competência municipal, especialmente quanto ao serviço 
público de saneamento básico.

As referências à obra de Alexy foram feitas no voto 
da Min. Rosa Weber, que afirmou

É preciso destacar, então, que a determinação 
das competências (regras que permitem a ação 
para a transformação do mundo jurídico a partir 
dos critérios dados pelo próprio sistema – re-
gras de competência são regras de permissão 
para alterar situações jurídicas (Alexy, 2002) 
depende da compreensão, ainda que em uma 
análise superficial, das funções políticas daquelas 
pessoas jurídicas de direito público interno que 
compõem a federação brasileira.73

72 Idem p. 65.
73 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucio-

nalidade nº 1842. Julgada em: 06/03/2013. Disponível em: <http://
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015. p. 286.
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A demonstração de que a regra de competência tem a 
capacidade de alterar “[...] as posições jurídicas dos sujeitos 
de direito submetidos à norma”74 serviu para que, em seu 
voto, a Ministra concluísse que “[...] a região metropo-
litana criada (o que serve para a aglomeração urbana e 
para a microrregião) tenha um sistema de gestão conjunta, 
na qual contemplados Estado e Municípios envolvidos, 
não necessariamente em situação de absoluta paridade, 
suficiente que se lhes assegure participação efetiva na 
tomada das decisões.”75

A referida conclusão, em outros termos e com base 
em outros fundamentos, também foi apresentada pelo Min. 
Gilmar Mendes, ao afirmar que 

[...] o serviço de saneamento básico - no âmbito 
de regiões metropolitanas, microrregiões e aglo-
merados urbanos - constitui interesse coletivo 
que não pode estar subordinado à direção de 
único ente, mas deve ser planejado e executa-
do de acordo com decisões colegiadas em que 
participem tanto os municípios compreendidos 
como o Estado federado.76

Diante destes argumentos o Tribunal Pleno, por 
maioria, julgou procedente a ação para declarar a incons-
titucionalidade da expressão “a ser submetido à Assem-
bleia Legislativa”, presente no inciso I do art. 5º da lei  

74 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 236.

75 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade nº 1842. Julgada em: 06/03/2013. Disponível em: <http://
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015. p. 286.

76 Idem p. 207.
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complementar examinada, bem como dos arts. 4º, § 2º, 
5º, parágrafo único, 6º, I, II, IV e V, 7º, 10 e 11, § 2º, des-
se mesmo diploma e, ainda, dos arts. 11 a 21 da Lei nº 
2.869/1997/RJ. Esta declaração de inconstitucionalidade 
reconheceu que o poder concedente e a titularidade do 
serviço de saneamento básico são do colegiado formado 
pelos municípios e pelo estado federado. E, nesse sentido, 
também ficou consignado que a participação de cada Mu-
nicípio e do Estado, neste colegiado, deve ser estipulada em 
cada região metropolitana de acordo com suas particulari-
dades, sem que se permita que um ente tenha predomínio 
absoluto.77 A teoria de Alexy, neste caso, em que pese não 
ter sido determinante, mostrou-se útil para a construção 
da conclusão obtida no final do julgado.

4.6. PRINCÍPIOS COMO  
MANDAMENTOS DE OTIMIZAÇÃO

A menção expressa ao tema dos princípios como 
mandamentos de otimização, em decisão vinculada a área 
do Direito Administrativo, apresentou-se nos Embargos de 
divergência do Recurso Extraordinário (RE 146331 EDv/
SP), que foi julgado com a relatoria do Min. Cezar Peluso. 

A decisão, relacionada ao tema de vencimentos do 
servidor público do Estado de SP, tinha como questão 
jurídica a aplicabilidade, ou não, do art. 17 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias78, a situações pessoais 
resguardadas por coisa julgada, bem como o alcance do 

77 Idem.
78 “Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicio-

nais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo 
percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente 
reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste 
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conceito de direito adquirido em relação aos conceitos 
tanto de coisa julgada, quanto de ato jurídico perfeito. Os 
embargos de divergência foram acolhidos vez que, de fato, 
a questão já havia sido decidida de modo contraditório 
pela 1ª e 2ª Turma da Corte em julgados anteriores. Em 
Acórdão da 1ª Turma, havia sido consignado que “[...] a 
coisa julgada não poderia ser invocada na espécie e o fez 
com esteio [...] [n]o advento da nova Constituição Federal 
[na qual] a vantagem da recíproca incidência de adicionais 
não é mais permitida (RE nº 204.830).”79 

Na 2ª turma, ao contrário, havia sido decidido que 
“Não se inclui na parte final do art. 17 do ADCT de 
1988, vantagem que decisão judicial trânsita em julgado 
mandou incorporar aos proventos da inatividade. (RE nº 
160.860)”80 E também que “Não há direito adquirido ao 
regime jurídico observado para o cálculo do montante dos 
proventos, quando da aposentadoria, se, de forma diversa, 
preceito constitucional superveniente vem dar nova dis-
ciplina à matéria. (RE Nº 161.263)”81

A referência a obra de Alexy foi apresentada no vo-
to-vista do Min. Ricardo Lewandowski82 ao afirmar que 
“[...] todo princípio, na lição de Robert Alexy, constitui 
um ‘mandamento de otimização’, ou seja, um preceito que 

caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a 
qualquer título. [...]”

79 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Divergência 
em Recurso Extraordinário nº 146331. Julgada em: 23/11/2006. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> 
Acesso em: jul. 2015. p. 255.

80 Idem. p. 256.
81 Ibidem.
82 Idem. p. 279.
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determina ‘que algo seja realizado na maior medida possível, 
dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes’”83

A partir deste suposto teórico, o Min. Lewandoswski 
conclui que a moralidade administrativa deve afastar, no 
caso, o da segurança jurídica “[...] sob pena de chegar-se 
a resultados incompatíveis com a vontade soberana do 
legislador constituinte, que houve por bem banir do uni-
verso jurídico os acréscimos pecuniários percebidos por 
servidores de forma cumulativa.”84 Conclui, ainda, que 
o princípio da moralidade ‘há de ser expandido em sua 
extensão máxima’.

O Min. Lewandoswski conclui o voto, acompanhando 
o Relator Min. César Peluso, para julgar improcedente a 
demanda e considerar correta a interpretação do art. 17 do 
ADCT, que compreende estar nele abrangido o instituto 
da coisa julgada.85

Em que pese não ter sido o voto condutor do acór-
dão, pode-se dizer que a teoria de Alexy colaborou para a 
decisão vez que, o Tribunal, por unanimidade, conheceu 
dos embargos e, por maioria, recebeu-os para julgar im-
procedente a demanda. Além disto, outros ministros, em 
seus votos, tais como o voto da Min. Carmem Lúcia86 e o 
voto do Min. Ayres Britto87 fizeram menção ao ‘brilhante’ 
voto do Min. Lewandowski.

83 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 2002. p. 86.

84 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Divergência 
em Recurso Extraordinário nº 146331. Julgada em: 23/11/2006. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> 
Acesso em: jul. 2015. p. 279-280.

85 Ibidem.
86 Idem. p. 281.
87 Idem. p. 282.
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4.7. DIREITO AO PROCESSO COMO  
DIREITO FUNDAMENTAL 

A discussão acerca do processo como direito fun-
damental foi apresentada no MS nº 24547 / DF, sob a 
Relatoria da Min. Ellen Gracie, que tratou do tema da 
desapropriação por interesse social para fins de reforma 
agrária. O caso envolveu uma situação fática em que o 
INCRA realizou a vistoria do imóvel em processo de  
expropriação por interesse social para fins de reforma agrá-
ria em datas diversas das fixadas nas notificações encami-
nhadas ao proprietário, em suposto desacordo à notificação 
prévia prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.629/9388, ferindo 
o devido processo legal administrativo. Diante desta situação, 
os expropriados propuseram o mandamus em exame, com 
o objetivo de suspender os efeitos do decreto que declarou 
o imóvel de interesse social para fim de reforma agrária. O 
voto da Min. Relatora foi no sentido de deferir a seguran-
ça “[...] para invalidar o decreto presidencial questionado 
nestes autos e o procedimento administrativo que lhe deu 
origem, desde a realização da vistoria, inclusive.”89

A doutrina de Alexy acerca do processo como direi-
to fundamental é referenciada no voto do Min. Gilmar 
Mendes. Primeiramente ele invocou a participação no 
procedimento como direito fundamental, identificando-o  

88 Art. 2º [...] § 2º - Para os fins deste artigo, fica a União, através 
do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de 
propriedade particular para levantamento de dados e informações, 
mediante prévia comunicação escrita ao proprietário, preposto ou 
seu representante.

89 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 
24547. Julgado em: 14/08/2003. Disponível em: <http://www.
stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015. p. 645.
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na doutrina constitucional contemporânea.90 A seguir, faz 
referência ao conceito da obra de Alexy ao “direito à or-
ganização e ao procedimento”, que designa 

[...] todos aqueles direitos fundamentais que de-
pendem na sua realização, tanto de providências 
estatais com vistas à criação e conformação de 
órgãos, setores ou repartições (direito à organi-
zação), como de outras, normalmente de índole 
normativa, destinadas a ordenar a fruição de 
determinados direitos ou garantias, como é o 
caso das garantias processuais-constitucionais 
(direito de acesso à justiça; direito de proteção 
judiciária; direito de defesa)91

Também fez referência à passagem da obra de Alexy, 
que trabalha os direitos a procedimentos judiciais e admi-
nistrativos como direitos a uma “proteção jurídica efetiva”92. 
E isto porque, segundo Alexy, “[...] os direitos ao procedi-
mento em sentido estrito servem, em primeiro lugar, para 
a proteção de posições jurídicas existentes frente ao Estado 
e frente a terceiros. Por isso, é possível tratar estes últimos 
também dentro do marco dos direitos de proteção.”93 

Consideradas estas premissas, o Min. Gilmar Mendes 
conclui seu voto entendendo que a realização da vistoria 

90 Idem. p. 674.
91 ALEXY, R. Theorie der Grundrechte. Frankfurt am main: 

Suhrkamp, 1986. p. 430.
92 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 

24547. Julgado em: 14/08/2003. Disponível em: <http://www.stf.
jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015. p. 677-678.

93 ALEXY, R. Theorie der Grundrechte. Frankfurt am main: 
Suhrkamp, 1986. p. 472;474.
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na desapropriação realizada em data diversa da agendada 
infringe o direito à organização e ao procedimento, além 
dos que lhe são correlatos, tais como, o direito de infor-
mação, o direito de manifestação e o direito de ver seus 
argumentos considerados94.

Conclui que, no caso em exame, “[...] não havia outra 
alternativa ao Poder Público senão a realização de uma nova 
notificação do expropriado.”95, razão pela qual, com base 
nestes fundamentos, votou pela concessão da segurança.

Trata-se de outro caso em que a teoria influenciou 
o processo decisório na Corte, vez que o Tribunal Pleno, 
por maioria, concedeu a segurança para declarar nulo o 
decreto expropriatório.

4.8. PODER DISCRICIONÁRIO

O caso trata do Recurso Extraordinário (RE 
572189/MG) que discutiu o controle judicial dos atos 
administrativos pelo Poder Judiciário, tendo em vista 
investigação realizada pelo Ministério Público e que 
apontou supostas irregularidades na execução de contrato 
de credenciamento para prestação de serviços. A questão 
jurídica posta relacionava-se à verificação da assertiva 
segundo a qual “[...] a atuação do Poder Judiciário no 
controle dos atos administrativos cinge-se aos aspectos 
da legalidade e moralidade, sendo vedado adentrar no 
âmbito do mérito administrativo.”96

94 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 
24547. Julgado em: 14/08/2003. Disponível em: <http://www.
stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015. p. 679.

95 Idem p. 683.
96 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 

572189. Julgada em: 09/12/2011. Disponível em: <http://www.
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No caso foi proferida decisão monocrática pelo Min. 
Ayres Britto, que negou seguimento ao recurso.

Em sua decisão, o Min. utilizou-se da vinculação do 
administrador aos motivos determinantes de seus atos, nos 
termos do artigo de Alexy sobre os “Vícios no exercício 
do poder discricionário”97, para concluir que “De muito 
se desconstruiu a doutrina da insindicabilidade absoluta do 
mérito administrativo. Isso pela simples aplicação da ideia 
força do estado democrático de direito.”98

Trata-se de mais um caso em que a obra de Alexy 
influenciou na decisão tomada no âmbito da Corte, nota-
damente pelo fato de ser a única referência teórico-dou-
trinária do voto.

4.9. CONCLUSÃO

Da análise dos 24 casos de Direito Administrativo 
em que apareceram expressamente referências às obras de 
Alexy, primeiramente é importante destacar que elas es-
tão concentradas (cerca de 80%), nos votos dos Ministros 
Gilmar Mendes (13 ocorrências) e Eros Grau (6 ocorrên-
cias), seguidos do Min. Luiz Fux, com 2 ocorrências e dos 
Ministros Rosa Weber, Lewandowski e Ayres Britto (1 
ocorrência cada). 

Em que pese ter sido demonstrado que os concei-
tos e as teorias de Alexy, citados nos votos dos Ministros,  

stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015.
97 ALEXY, R. Vícios no exercício do poder discricionário. Revista 

dos Tribunais, São Paulo, v. 89, n. 779, p. 11–46, set., 2000. p. 11 
e segs.

98 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 
572189. Julgada em: 09/12/2011. Disponível em: <http://www.
stf.jus.br/portal/jurisprudencia/> Acesso em: jul. 2015.
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colaboraram para as decisões do STF analisadas, outros 
dados obtidos no estudo do inteiro teor dos acórdãos re-
lativizam esta conclusão.

O primeiro deles diz respeito ao fato de que as re-
ferências ao autor se concentraram em poucos Ministros, 
tornando seguro afirmar que não houve a assimilação das 
teorias pela Corte como um todo. E, neste sentido, tam-
bém não foi possível concluir que as teorias trabalhadas são 
aceitas ou há tendência a aceitá-las no âmbito do STF. Ao 
contrário, o estudo dos julgados demonstrou que foram 
feitas referências e citações pontuais às obras e não um pro-
cesso de ruptura com as formas tradicionais de construção 
do discurso jurídico no âmbito das decisões judiciais.

Se por um lado, os julgados do STF avançaram no 
sentido de tornar cada vez mais claras as fontes de suas 
referências – sem as quais o levantamento destes dados 
nem sequer seria possível – bem como tornaram mais 
transparentes as decisões da Corte, por outro notou-se que 
há ainda espaço para o aprofundamento teórico-dogmático 
do conteúdo dos julgados e para os debates dos votos entre 
os Ministros participantes das seções de julgamento.

Considerando que a própria constituição cidadã, ao 
inaugurar nova ordem jurídica no país, propugnou pela ne-
cessidade de delinear um paradigma de Estado e sociedade 
democráticos, foi bastante positivo verificar a abertura que 
o STF mostrou, nos casos estudados, para a exploração de 
teorias pós-positivistas, na tentativa de romper com con-
cepções teóricas e doutrinárias dos paradigmas anteriores, 
notadamente acerca da questão dos direitos fundamentais.

No entanto, parece ter sido contraditória a invocação 
de um autor do campo da teoria da argumentação jurí-
dica - que preconiza pela justificação interna das decisões 
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jurídicas no âmbito das teorias discursivas - sem que hou-
vesse oportunidade de discussões entre os ministros que 
prolataram seus votos, inclusive, quanto às premissas invo-
cadas. São complexas as questões teóricas apresentadas por 
Alexy, razão pela qual mereceriam ser melhor apropriadas 
e mais detalhadas em boa parte dos julgados estudados. 
Nesse sentido, foram insuficientes as razões e contrarrazões 
apresentadas visando a “correção” no discurso jurídico ou 
a sua fundamentação racional, como propugna Alexy nos 
processos de aplicação do direito.

Em suma, os julgados estudados revelaram a ausên-
cia de debates acerca das possibilidades de construção 
da argumentação jurídica e, em que medida, a noção de 
princípios como mandados de otimização e os processos 
de ponderação/sopesamento de princípios são elementos 
válidos para a solução de controvérsias no âmbito do STF. O 
mesmo pode-se dizer da amplitude que Alexy confere aos 
direitos fundamentais, questão que também deveria apare-
cer nos debates, vez que sopesamentos de toda ordem – às 
vezes nem sequer considerando a distinção entre regras e 
princípios - foram propostos nas decisões sem que fossem 
discutidos, ao menos, os seguintes aspectos: a medida de 
sua positivação na Constituição de 1988; o seu caráter de 
fundamentalidade; sua condição de valor ou norma jurídica. 
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5

COMUNIDADE DE 
PRINCÍPIOS E PRINCÍPIO 
RESPONSABILIDADE:
o juiz Hércules confuso diante  
de uma natureza ameaçada

Igor Suzano Machado1

5.1. INTRODUÇÃO

O “tempo” de curto prazo da economia, na busca do 
lucro imediato, e o “tempo” de médio prazo da política, 
na busca da reeleição ou eleição de um sucessor, têm se 
mostrado insuficientes para resguardarem a humanidade 
de efeitos sentidos a longo prazo, como os efeitos da de-
gradação ambiental. Poder-se-ia considerar que o Direito, 
com sua preocupação com um, nos dizeres de François Ost, 
“tempo social”, capaz de ligar passado, presente e futuro, 
poderia se apresentar como uma possível dimensão da 
vida social capaz oferecer proteção mais robusta ao meio 
ambiente, justamente por seus operadores estarem menos 
sujeitos a imperativos de curto prazo, como lucro e suces-
so eleitoral. Não à toa, o ramo do direito ambiental tem 

1 Doutor em Sociologia pelo IESP-UERJ. Professor Adjundo do 
departamento de Ciências Sociais da UFES.
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recebido tanta atenção. Tendo isso em vista, o texto que 
se segue retoma a influente teorização do “direito como 
integridade” de Ronald Dworkin, para refletir sobre a 
possibilidade de sua tomada como base para uma prática 
jurídico-constitucional preocupada com a preservação 
ambiental. Conforme será visto adiante, tal perspectiva 
não se mostra plausível dentro da obra de matriz liberal 
individualista de Dworkin. Contudo, seria possível, com 
base em reflexões outras, como a insistência de Hans Jonas 
na importância de um “Princípio responsabilidade”, en-
riquecer a ideia de direito como integridade, permitindo 
se pensar o fórum de princípios idealizado por Dworkin 
e, consequentemente, a jurisdição constitucional, como 
também um fórum de defesa do meio-ambiente? O artigo 
que se segue faz uso de tais reflexões teóricas para lançar 
luz sobre a questão e orientar a prática, não só de juízes e 
operadores do direito que ajam sob a inspiração do famo-
so “juiz Hércules” criado por Dworkin, mas também da 
sociedade civil organizada, tendo em vista o destaque que 
as instituições jurídicas têm ganhado junto a movimentos 
sociais – como, por exemplo, o próprio movimento am-
bientalista – e suas lutas por direitos.

5.2. RONALD DWORKIN, O JUIZ  
HÉRCULES E OS PRINCÍPIOS 
ENDOSSADOS PELA COMUNIDADE

O juiz Hércules é o epítome da construção do Direito 
como Integridade de Ronald Dworkin. Trata-se de um 
juiz idealizado, capaz de pôr em movimento, na atividade 
jurisdicional, a ambiciosa arquitetura teórica desenvolvida 
ao longo da carreira do jurista norte-americano, guiada 
pela crítica ao positivismo jurídico, com o objetivo de 
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suplantar o modelo de regras tradicional da teoria jurídica 
por um modelo que agrega princípios na conformação de 
uma decisão judicial correta. Antes de chegar a Hércules, 
propriamente, cabe pôr em destaque, portanto, ao menos 
em linhas gerais, a noção de Direito como Integridade de 
Dworkin e como ela conduz ao surgimento do juiz de 
nomenclatura mitológica.

O Direito como Integridade se baseia no que Dworkin 
chama da virtude política da Integridade. Para a compreensão 
da importância dessa virtude, o autor a destaca entre ou-
tras virtudes políticas diretamente relacionadas ao Direito, 
isto é: a equidade, a justiça e o devido processo legal adjetivo. 
Por equidade, Dworkin entende a virtude que exige que 
sejam encontrados procedimentos – “métodos para eleger 
dirigentes e tornar suas decisões sensíveis ao eleitorado” – 
que distribuam o poder político de maneira adequada, o 
que costuma redundar, atualmente, em procedimentos e 
práticas que atribuam a todos os cidadãos mais ou menos 
a mesma influência sobre as decisões que os governam. 
Já por justiça, o autor entende a virtude que exige das 
instituições políticas consagradas, tenham sido elas fruto 
de processos equitativos, ou não, medidas que distribuam 
recursos materiais e protejam liberdades civis de modo a 
produzir um resultado moralmente justificável. Por fim, 
como devido processo legal adjetivo, Dworkin considera 
a virtude que exige respeito a procedimentos corretos 
para o julgamento de qualquer cidadão que se imagine 
ter infligido alguma norma jurídica, que incluem, dentre 
outros, formas adequadas de produção de provas, liberda-
de no convencimento do julgador e formas de revisão de 
decisões injustas (DWORKIN, 2003, p. 200-201). 

Contudo, Dworkin destaca que essas distinções são 
um prólogo para o seu ponto mais importante: segundo 
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ele, a política corrente costuma acrescer a esses três ideais, 
um outro. Trata-se do ideal muitas vezes descrito pelo 
clichê de que os casos semelhantes devem ser tratados de 
forma parecida, que exige do governo uma só voz, agindo 
de modo coerente e fundamentado em princípios com 
todos os seus cidadãos, estendendo a cada um os padrões 
fundamentais de justiça e equidade que usou para alguns 
(ibidem, p. 201). 

Dworkin nomeia essa exigência específica de morali-
dade política, não exatamente esgotada nesse clichê, como a 
virtude política da integridade (Ibidem, p, 202). E Dworkin não 
vai muito além de intuições mais imediatas de lisura para 
mostrar como a virtude política da integridade faz parte da 
melhor caracterização das instituições políticas no correto 
exercício de suas funções. Para isso traz à tona uma série de 
exemplos de problemáticas “decisões conciliatórias”, que 
nem a virtude da equidade, nem a virtude da justiça, nem 
a virtude do devido processo legal adjetivo conseguiriam, 
necessariamente, evitar. 

Por exemplo, faz parte da concepção corrente de tra-
tamento imparcial dos membros de uma comunidade evitar 
decisões como permitir o aborto apenas para mulheres 
nascidas em anos pares. A simples distribuição equitativa 
do poder não poderia evitar tal decisão, assim como a 
aplicação do devido processo legal adjetivo, se tal norma 
já estivesse em vigor amparada pela equidade. Da mesma 
forma, estando a comunidade dividida quanto à questão 
do aborto, a justiça não poderia condenar uma norma que 
distribuísse, dessa maneira, o direito de aborto equitativa-
mente de acordo com o ano de nascimento da mulher. 
Para aqueles contrários ao aborto, isso seria melhor que 
sua total liberação e, para aqueles a favor, melhor que sua 
total proibição (ibidem, p. 216). Isso não impede, contudo, 
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que esse tipo de decisão salomônica seja encarada como 
uma forte afronta à correção política. Assim sendo, o que 
faz essa possibilidade ser rejeitada?

O que acontece, diz Dworkin, é que a ordem pública 
de uma comunidade não pode ser tratada como um tipo de 
mercadoria a ser distribuída de acordo com a justiça distri-
butiva. As intuições sobre as decisões conciliatórias sugerem 
um outro ideal político ao lado da justiça, da equidade e do 
devido processo. Esse ideal é o da integridade. E nas decisões 
conciliatórias um Estado carecerá de integridade porque 
será incoerente com relação aos princípios que endossou 
em parte de seus atos e, consequentemente, deveria endossar 
nos demais. O que a integridade condena é a incoerência 
de princípio entre os atos do Estado (Ibidem, p. 223). Como 
salienta Stephen Guest, “a analogia é com a ideia de inte-
gridade pessoal. A comunidade deve ser considerada como 
possuidora de uma personalidade sujeita ao mesmo tipo 
de crítica moral que fazemos a uma pessoa que não agiu 
com integridade” (GUEST, 2010, p. 79). 

Por conseguinte, o princípio da integridade aplicado 
ao Judiciário “instrui os juízes a identificar direitos e deveres 
jurídicos, até onde for possível, a partir do pressuposto de 
que foram todos criados por um único autor, a comuni-
dade personificada, expressando uma concepção coerente 
de justiça e equidade”. Dessa forma, dentro da concepção 
do Direito como Integridade, “as proposições jurídicas 
são verdadeiras se constam, ou se derivam, dos princípios 
de justiça, equidade e devido processo legal que oferecem 
a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da 
comunidade”, que pode ser considerada assim, uma “co-
munidade de princípios” (DWORKIN, 2003, p. 271-272).

Portanto, o Direito como Integridade, além de uma in-
terpretação específica da prática jurídica, funciona também, 
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ele mesmo, como um programa interpretativo. Ele não é 
apenas um fruto da interpretação, mas também uma fonte 
de inspiração da interpretação mesma; pede a seus juízes que 
continuem, em sua prática, a interpretar o material que ele 
mesmo afirma ter interpretado com sucesso e se apresenta 
como a continuidade e como a origem das interpretações 
mais detalhadas que recomenda (Ibidem, p. 272). 

Dessa forma, a história é fundamental para o Direito 
como integridade, mas apenas num certo sentido. A inte-
gridade insiste que as decisões políticas passadas, de que 
decorrem os direitos e deveres que exigem ou permitem a 
coerção estatal, contêm não apenas seu limitado conteúdo 
explícito, mas também o sistema de princípios necessários à 
sua justificativa, de forma que a história se torna importante 
por esse sistema de princípios justificar tanto o status quanto 
o conteúdo dessas decisões anteriores. Mas, em primeiro 
lugar, ela exige uma coerência de princípio mais horizontal 
que vertical. Não exige dos juízes que adaptem as leis atu-
ais à continuidade de um princípio vigente no direito do 
século passado que já esteja em desuso. Sua interpretação, 
na verdade, tem como ponto de partida a gama de normas 
jurídicas que a comunidade faz vigorar no presente. Nas 
palavras do próprio Dworkin:

O Direito como integridade, portanto, começa 
no presente e só se volta para o passado na medi-
da em que seu enfoque contemporâneo assim o 
determine. Não pretende recuperar, mesmo para 
o direito atual, os ideais ou objetivos práticos dos 
políticos que primeiro o criaram. Pretende, sim, 
justificar o que eles fizeram (...) em uma história 
geral digna de ser contada aqui, uma história que 
traz consigo uma afirmação complexa: a de que 
a prática atual pode ser organizada e justificada 
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por princípios suficientemente atraentes para 
oferecer um futuro honrado. (...) Quando um 
juiz declara que um determinado princípio está 
imbuído no direito, sua opinião não reflete uma 
afirmação ingênua sobre os motivos dos esta-
distas do passado, uma afirmação que um bom 
cínico poderia refutar facilmente, mas sim uma 
proposta interpretativa: o princípio se ajusta a 
alguma parte complexa da prática jurídica e a 
justifica; oferece uma maneira atraente de ver, na 
estrutura dessa prática, a coerência de princípio 
que a integridade requer. O otimismo do direito 
é, nesse sentido, conceitual; as declarações do 
direito são permanentemente construtivas, em 
virtude de sua própria natureza (DWORKIN, 
2003, p.274).

Ilustrativamente, pode-se considerar, nesses termos, 
a prática jurídica como um infinito romance, escrito por 
várias mãos, no qual os operadores do direito – em espe-
cial, os juízes – seriam os escritores que escreveriam cada 
um seu próprio capítulo, mas sem desconsiderar o que os 
autores dos capítulos anteriores escreveram, buscando o 
melhor andamento possível do enredo, dentro daquilo que 
a história se propõe a ser (Ibidem, p.276). Esse é o sentido 
da figura retórica utilizada por Dworkin, para representar 
a prática judicial, do “romance em cadeia”, no qual, no 
caso do Direito, os juristas seriam ao mesmo tempo seus 
autores e críticos. 

Os juízes romancistas da metáfora de Dworkin, por-
tanto, devem criar, em conjunto, até onde for viável, um só 
romance unificado e que seja da melhor qualidade possível. 
E, para isso, sua tarefa deve ser realizada sob uma estrutura 
de interpretação que abrange duas dimensões. A primeira 
é a dimensão da adequação ou do encaixe. De acordo 
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com essa dimensão, é necessário que a interpretação do 
romance permita ao texto fluir do conjunto anterior para 
o conjunto posterior que virá a se formar sob o acréscimo 
do texto fruto dessa interpretação. Ela não exige que a 
interpretação se ajuste a cada linha do texto interpretado, 
pois permite que se interprete algumas partes do romance 
como meramente incidentais ou até mesmo equívocos, 
quando tomadas perante seu conjunto. Contudo, exigirá da 
interpretação um poder explicativo geral, pois, caso con-
trário, constituir-se-á numa interpretação malsucedida ao 
deixar sem explicação algum aspecto estrutural importante 
do texto (DWORKIN, 2005a, p. 276-277).

Todavia, a primeira dimensão interpretativa não im-
pede que o crítico/autor encontre várias continuações 
possíveis para o romance, todas elas igualmente adequadas 
ao texto desenvolvido até então. A segunda dimensão da 
interpretação, portanto, exigirá do intérprete que julgue 
qual dessas leituras possíveis melhor se ajusta à obra em 
desenvolvimento, depois de considerados todos os aspectos 
da questão. Trata-se da dimensão da justificação ou da me-
lhor luz, em que entrarão em jogo os juízos estéticos mais 
profundos do intérprete, sobre a importância, o discerni-
mento, o realismo ou a beleza das diferentes ideias que se 
poderia esperar que o romance expressasse (Ibidem, p. 278).

Por esse ângulo, as decisões dos chamados casos jurí-
dicos difíceis – em que a lei não prevê normas explícitas 
para seu regramento – não seriam oriundas de um poder 
discricionário do juiz, mas sim de uma análise profunda sua 
sobre a legislação e os precedentes judiciais, encontrando 
neles princípios que servem de fundamento para a prática 
política e jurídica da comunidade e que o levam a tomar 
uma decisão mais fiel a eles possível e, dessa maneira, dar 
continuidade à obra política e jurídica iniciada por seus 
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antecessores no tempo. No mesmo sentido, a atividade 
“criativa” do juiz, não estaria vinculada à eficiência ou à 
justiça, tomadas de forma abstrata, mas sim à adequação 
de regras a princípios, em busca de um aperfeiçoamento 
normativo da comunidade, em direção à efetivação dos 
objetivos dela mesma, cristalizados em princípios diretrizes 
da interpretação judicial enquanto empreitada, tanto fruto, 
como causadora de coerência, capaz de apresentar a história 
do Direito sob sua melhor luz. Logo, a ideia de integridade 
permite a Dworkin trazer de volta, contra o positivismo, a 
união entre direito e moral, que tem como consequência a 
proposição de uma “leitura moral da Constituição”, confor-
me expresso no subtítulo de uma de suas mais importantes 
obras, O direito da Liberdade: a leitura moral da Constituição 
norte-americana (DWORKIN, 2006a).2 

Quando à leitura moral da Constituição, Dworkin 
destaca que nela os juízes devem elaborar argumentos 
“fundamentados em princípios”. Nesse ponto, ele tem 
em mente sua distinção entre argumentos de princípios e 
argumentos de política, fundamental para diferenciar o tra-
balho dos juízes do dos políticos parlamentares ou chefes 
do Executivo. Para Dworkin, o trabalho dos juízes deve 
ser guiado primordialmente por argumentos de princípio, 

2 Apesar de referência importante, cujo título é valioso para a cons-
trução do argumento aqui apresentado, vale ressaltar que a forma 
como a leitura moral da constituição sugerida por Dworkin é apre-
sentada aqui tem em vista também obras posteriores do autor. Em 
tais obras, torna-se mais explícito que, apesar do reconhecimento 
muito claro em O direito da liberdade, do pluralismo interpretativo 
da jurisdição constitucional norte-americana, trata-se tal pluralis-
mo, conforme ficará mais claro adiante, um pluralismo apenas de 
pontos de partida, haja vista que o horizonte último de decisão é 
uma única resposta correta, cuja natureza não tem relação com a 
subjetividade dos juízes.
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enquanto legisladores e chefes do Poder Executivo, por 
mais que condicionados também por princípios, estariam 
livres para trabalhar com argumentos de política ainda não 
explicitados em lei. 

Segundo Dworkin, as políticas estabelecem objetivos 
a serem alcançados, alguma melhoria em aspectos econô-
micos, políticos ou sociais da comunidade. Já os princípios 
em sentido estrito, estão relacionados a um padrão que 
deve ser observado, não porque irá promover ou assegurar 
alguma situação econômica, política ou social desejável, mas 
porque se refere a uma exigência de justiça, equidade ou 
alguma dimensão da moralidade (DWORKIN, 2002, p. 36). 
Dessa forma, os argumentos de princípio são argumentos 
destinados a estabelecer um direito individual, enquanto 
os argumentos de política são argumentos destinados a 
estabelecer um objetivo coletivo. E os princípios são pro-
posições que descrevem direitos, enquanto as políticas são 
proposições que descrevem objetivos (ibidem, p. 141).

Assim, a prática do Poder Judiciário deveria se basear 
em argumentos de princípio, reservando os argumentos de 
política para a prática parlamentar, deixando claros os níveis 
de liberdade de construção política – em sentido amplo – 
em cada uma das esferas. Nas palavras do próprio Dworkin:

[O]s juízes não deveriam ser e não são legis-
ladores delegados, e é enganoso o conhecido 
pressuposto de que eles estão legislando quando 
vão além de decisões políticas já tomadas por 
outras pessoas. Este pressuposto não leva em 
consideração a importância de uma distinção 
fundamental na teoria política que agora intro-
duzirei de modo sumário. Refiro-me à distinção 
entre argumentos de princípio, por um lado, e 
argumentos de política (policy), por outro. Os 
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argumentos de política justificam uma decisão 
política, mostrando que a decisão fomenta ou 
protege algum objetivo coletivo da comunidade 
como um todo. (...) Os argumentos de princípio 
justificam uma decisão política, mostrando que 
a decisão respeita ou garante um direito de um 
indivíduo ou de um grupo. (...) Não obstante, 
defendo a tese de que as decisões judiciais nos 
casos civis, mesmo em casos difíceis (...), são e 
devem ser, de maneira característica, gerados 
por princípios, e não por políticas (Ibidem, p. 
129-132).

Dworkin sustenta que a prática judiciária é um exer-
cício de interpretação de uma forma mais geral, que vai 
além do momento que os juristas interpretam documen-
tos ou leis específicas, sendo o Direito, assim concebido, 
profundamente político e juristas e juízes não podendo, 
dessa maneira, evitar a política no sentido amplo da teoria 
política. Contudo, o Direito também não é, segundo ele, 
uma questão de política pessoal ou partidária, e uma crítica 
do Direito que não compreenda essa diferença fornecerá 
uma compreensão pobre do Direito e uma orientação para 
ele, mais pobre ainda (DWORKIN, 2005, p. 217).

Dessa forma, mesmo em casos jurídicos complexos, os 
argumentos que os advogados propõem e os juízes aceitam 
seriam antes argumentos de princípio que de política, e é 
sob essa ideia que o processo judicial deveria, efetivamente, 
ser regido (Ibidem, p. 109). Não que argumentos de política 
não possam reforçar um argumento jurídico, mas apenas 
poderão fazê-lo se estiverem em consonância com argu-
mentos outros de princípios e contarem com previsão legal.

É nesse ponto que residiria a diferença fundamental 
da atuação política nos tribunais e nos parlamentos. Aliás, 
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não só a diferença, mas também a complementaridade 
entre essas atuações e a funcionalidade de sua separação 
apareceriam nesse mesmo ponto. Se é aceito, por exemplo, 
o controle judicial de constitucionalidade – e vários moti-
vos existem para isso – ter-se-ia de aceitar que os tribunais 
tomam decisões políticas importantes. A questão passa a 
ser então, a de saber quais motivos são, em suas mãos, bons 
motivos. E, quanto a isso, a visão de Dworkin é clara: um 
tribunal, deve tomar decisões de princípio e não de política; 
decisões sobre que direitos que as pessoas possuem sob a 
égide de determinado sistema jurídico e não decisões sobre 
como se promove o bem-estar geral (Ibidem, p. 101). Seria 
isso que justificaria, para retomar o exemplo, uma corte 
constitucional anular uma produção legislativa que, visando 
a promoção de certa política, recaísse na violação de um 
princípio importante.

Como consequência, para Dworkin, o Direito como 
Integridade “exige que um juiz ponha à prova sua inter-
pretação de qualquer parte da vasta rede de estruturas e 
decisões políticas de sua comunidade, perguntando-se se 
ela poderia fazer parte de uma teoria coerente que jus-
tificasse a rede como um todo”. Contudo, ele reconhece 
que “nenhum juiz real poderia impor nada que, de uma 
só vez, se aproxime de uma interpretação plena de todo 
o direito que rege sua comunidade”. Por isso, Dworkin 
utiliza, para ilustrar a sua caracterização do Direito, o juiz 
Hércules. Dotado de poderes efetivamente hercúleos e 
agraciado com todo tempo que requisitar para que possa 
tomar suas decisões, Hércules é capaz de analisar em tota-
lidade a Constituição e o conjunto das leis e precedentes 
judiciais do ordenamento jurídico em que opera, extraindo 
dessa análise os princípios que lhe são subjacentes e, com 
base nesses dados, fazendo seus julgamentos em direção 
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à melhor concretização possível dos princípios que dada 
comunidade escolheu como sua moralidade política básica 
(Ibidem, p. 294). 

Hércules possuiria de antemão a estrutura completa 
da rede de decisões políticas e seus princípios subjacentes 
que caracterizam o sistema jurídico da comunidade em 
que opera. Tendo esse material em mãos, ele seria capaz 
de localizar, dentro dele, o exato local em que se pode 
encontrar o caso concreto que esteja sob seu julgamento, 
podendo, por conseguinte, explorar todas as suas possíveis 
justificações supostamente mantenedoras da integridade 
do corpo jurídico. Os juízes não hercúleos, pelo contrário, 
partem dos casos concretos a eles submetidos para, come-
çando dessa área pontual do sistema jurídico, reconstruí-lo 
até o ponto em que ele ofereça a mais adequada e íntegra 
resposta a estes casos (DWORKIN, 2006b, p. 54). 

Nas palavras do próprio Dworkin (2002, p.549):

Disse que Hércules, que tem habilidades so-
bre-humanas e, por isso, trabalha rapidamente, 
poderia preparar de antemão toda uma teoria 
política, ricamente detalhada, com a qual poderia 
então enfrentar casos específicos difíceis. Não 
foi minha intenção sugerir que os juízes mais 
comuns de fato fazem a mesma coisa, embora 
desempenhem suas funções até onde o uso com-
pleto de suas habilidades e de seu tempo mais 
limitados lhe permitem. Foi minha intenção, no 
entanto, dizer que fazem parcelas bem pequenas 
do mesmo trabalho, como e quando a ocasião 
assim requer, de modo que não produzem uma 
teoria geral, mas, na melhor das hipóteses, peque-
nos trechos de uma teoria geral ou, como sem 
dúvida frequentemente ocorre, trechos de teo-
rias diferentes. Mesmo fazendo isso, baseiam-se  
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não em um estudo filosófico formal, mas em 
ideias intuitivas do que um sistema mais geral 
justificaria, feitas mais articuladas pela experi-
ência de defender suas intuições diante de casos 
reais e hipotéticos proporcionados pela prática.

O juiz mítico cumpre assim, a função de mostrar a 
estrutura oculta por trás das decisões judiciais tomadas sob 
os ditames do Direito como Integridade: a busca de cada 
juiz singular de reconstruir o sistema jurídico sob o qual 
opera como um todo íntegro, que justifica sua decisão como 
aquela que apresenta o direito sob sua melhor luz, levando 
em conta os princípios de moralidade política escolhidos 
pela comunidade como os vetores de sua concretização 
enquanto projeto político fraterno. E é fazendo uso de 
Hércules que Dworkin configura o Direito como Integri-
dade como uma interpretação e efetivação do Direito que 
conduz seus operadores a respostas corretas mesmo para os 
casos jurídicos mais difíceis. Aliás, a própria distinção entre 
casos fáceis e difíceis deixa de fazer sentido nesse ponto 
já que os casos fáceis seriam apenas exemplos especiais de 
casos difíceis em que a interpretação é menos complexa. 
Hércules serviria a ilustrar a conduta do Judiciário em 
ambos os casos, reconhecendo apenas o que qualquer um 
reconheceria: que não é preciso fazer perguntas quando já 
se conhece as respostas (DWORKIN, 2003, p. 317). 

Não obstante, Sandra Martinho Rodrigues faz refe-
rência à crítica de Ronnie Warrington e Costas Douzinas 
a Dworkin, destacando que “Hércules é, de fato, a perso-
nificação daquilo que Dworkin acredita, isto porque a sua 
forma de ‘decidir’ os casos espelha a particular concepção 
que Dworkin tem do liberalismo” (RODRIGUES, 2005, 
p. 120 e 147). Habermas, por sua vez, critica Dworkin 
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alegando que o necessário pano de fundo para o correto 
desenvolvimento de sua teoria jurídica é, necessariamente, 
a sociedade estadunidense, exemplo de triunfo historica-
mente concatenado do liberalismo nos últimos 200 anos 
(HABERMAS, 1999, p. 214-215). 

Tais críticas são pertinentes. Dworkin diz textual-
mente que “a ideia de direitos humanos é mais básica 
que a ideia de democracia (DWORKIN, 2004, p. 109). 
Por mais que complemente essa afirmação dizendo que a 
democracia permeia esses direitos e esses direitos qualifi-
cam a democracia, trata-se de concepção diferente da de 
Habermas, por exemplo, que postula serem cooriginárias e 
interdependentes as ideias de autonomia pública e privada. 
A autonomia privada, sob a ótica liberal de Dworkin, é 
politicamente primordial. 

Da mesma forma, Dworkin é cético com relação a 
princípios que postulam direitos humanos que extrapolam 
direitos individuais. Ele diz, por exemplo, que não há como 
justificar, por meio da retórica dos direitos, uma decisão 
de tribunal que limite os usos da energia atômica. Trata-
-se de um balanço entre riscos e vantagens que só deve 
ser decidido de maneira majoritária, pertencendo não à 
dimensão moral em que o Direito pode intervir, mas à 
dimensão da política em sentido estrito, de onde deve se 
manter afastado (Ibidem, p. 41-42). Ele ressalta, inclusive, os 
perigos de uma compreensão muito ampliada de direitos 
humanos, para além de direitos individuais, que pode fazer 
com que a própria ideia de direitos humanos se dilua (Ibi-
dem, p. 44-45). E é conhecida a decisão que a negligência 
para com questões ecológicas levou Hércules a tomar no 
caso Snail Darter.

Tal caso versa sobre a construção, pelo governo federal 
dos Estados Unidos, de uma represa que poria em risco uma 
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espécie de peixe específica, o snail darter, um peixinho de 
cerca de 7,5 centímetros, cuja relevância ecológica, segundo 
Dworkin, seria nula. Sob os ditames da Lei das Espécies 
Ameaçadas, a Suprema Corte estadunidense decidiu por 
embargar a construção, já em fase conclusiva, para não 
destruir o habitat do snail darter e extinguir sua espécie 
(DWORKIN, 2003, p. 25-29). Em face da insignificância da 
espécie em questão e amparado por princípios como o do 
não desperdício de dinheiro público, além de argumentos 
como os benefícios que a represa traria aos moradores das 
áreas próximas, Dworkin (Hércules) questiona a decisão da 
Suprema Corte, localizando a resposta correta à questão 
jurídica levantada no sentido de autorizar que a construção 
da barragem fosse finalizada.

Não deixa de parecer estranho, todavia, voltarmos 
nossos olhos, hoje – em face dos atuais desdobramentos do 
movimento ecológico e da importância que suas demandas 
adquiriram nos debates políticos contemporâneos, inclusive 
em textos constitucionais posteriores e menos sintéticos 
que o americano, como o brasileiro – para o julgamento 
do caso snail darter pelo juiz Hércules e, consequentemente, 
para a crítica empreendida por Dworkin à decisão tomada 
pela Suprema Corte no caso “real”. Será que os princípios 
constituintes da sociedade estadunidense apontariam, de 
fato, para uma decisão jurídica que desprezasse a lei de 
proteção às espécies? Como explicar, dessa forma, a impor-
tância que o movimento ecológico adquiriu nos últimos 
anos, mesmo nos Estados Unidos, se a defesa de espécies 
contra a extinção não possui, nos princípios que lhe dão 
sustentação moral, um respaldo suficientemente forte a 
ponto de garantir esse objetivo contra projetos voltados 
ao desenvolvimento econômico de determinado local? 
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Logo, entre os princípios que fundamentam o Direito 
como Integridade e a leitura moral da constituição em 
Dworkin, não existiria nada como um “princípio responsa-
bilidade”, tal qual proposto por Hans Jonas (2006). Segundo 
Jonas, a partir do momento em que ação humana é capaz 
de interferir na natureza a ponto de não permitir a conti-
nuidade da vida humana sobre a terra – exemplo clássico é 
o desenvolvimento das bombas atômicas – deve-se assimilar 
um novo imperativo de conduta que obriga os seres hu-
manos a se responsabilizarem pela preservação da vida no 
planeta. Trata-se de um princípio moral, que se coloca no 
nível universal, propondo uma conduta específica não só 
na relação entre pessoas próximas, mas também na relação 
entre pessoas distantes no tempo e no espaço. No entanto, 
tal princípio moral universal não seria um princípio liberal 
individualista, nos moldes de um liberalismo deontológico 
de inspiração kantiana,3 tal como o que fundamenta o pen-
samento de Dworkin. Sendo assim, poderia ele fazer parte 
de uma argumentação de princípios, dentro da distinção 
que Dworkin estabelece entre argumentos de princípio e 
argumentos de política? Ou seu caráter que transcende o 
foco da defesa do indivíduo faria dele um argumento de 

3 “Liberalismo deontológico” é uma classificação utilizada por Mi-
chael Sandel, para dar conta da vertente do pensamento liberal 
que tem como fundamento não o utilitarismo, mas a primazia de 
uma justiça de inspiração kantiana que dá centralidade aos direitos 
individuais, como consequência da noção de “dignidade humana”. 
Segundo o autor (SANDEL, 2005, p. 22): trata-se daquele “libera-
lismo no qual as noções de justiça, equidade e direitos individuais 
desempenham um papel nuclear e que encontra em Kant muita da 
sua fundamentação filosófica”. Além de Dworkin, pode ser citado 
como principal expoente dessa corrente do liberalismo o filósofo 
político John Rawls, cuja influência sobre a obra de Dworkin é 
amplamente reconhecida pelo próprio autor.
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política, incapaz de contrapor o Judiciário, por exemplo, a 
prescrições do poder Legislativo? Esmiuçar a obra de Jonas 
pode auxiliar na resposta a essas perguntas, sendo esse o 
tema do tópico seguinte.

5.3. HANS JONAS E O PRINCÍPIO 
RESPONSABILIDADE

Uma obra que visa dar conta de transformações sociais 
das mais profundas e, sobre elas, erigir um novo princípio 
ético capaz de guiar o comportamento humano de forma 
a preservar a própria humanidade: eis o objetivo do livro O 
princípio responsabilidade, de Hans Jonas. E o princípio ético 
capaz de dar conta dessas pretensões, deveria ser formulado, 
segundo Jonas, mais ou menos assim: 

“Aja de modo a que os efeitos da tua ação sejam 
compatíveis com a permanência de uma autên-
tica vida humana sobre a Terra”; ou, expresso 
negativamente: “Aja de modo a que os efeitos 
de tua ação não sejam destrutivos para a possibi-
lidade de uma tal vida”; ou simplesmente: “Não 
ponha em perigo as condições necessárias para a 
conservação indefinida da humanidade sobre a 
Terra”; ou, em uso novamente positivo: “Inclua 
na tua escolha presente a futura integridade do 
homem como um dos objetos do teu querer” 
(JONAS, 2006. p. 47).

Tal princípio vai de encontro à ética tradicional ao 
extrapolar (e muito) o espaço da cidade, o tempo pre-
sente e as relações entre pessoas próximas. Segundo Jonas, 
essa ética tradicional não mais daria conta da situação 
contemporânea, pois não daria conta de uma mudança 
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social fundamental, capaz de nos fazer experimentar e, por 
conta disso, de nos obrigar a regular, um comportamen-
to humano capaz de feitos outrora inimagináveis.  Essa 
mudança se daria devido aos mais recentes progressos da 
técnica, que ganhara o poder de interferir na natureza, 
assim como na própria vida humana, em amplitudes jamais 
experimentadas anteriormente.

Até então, argumenta Jonas, a ética havia tido, como 
pressuposto tácito seu, uma condição humana fixada em 
seus traços fundamentais pela natureza do homem e das 
coisas, com base na qual se poderia determinar o que seria 
bom para esse humano, cujo alcance de seu agir e, conse-
quentemente, de sua responsabilidade, seriam rigorosamente 
delimitados. Contudo, segundo o autor, esse agir humano 
teria se transformado com o advento da técnica moderna, 
em contraponto à técnica dos tempos anteriores, de forma 
que, se a ética tem a ver com o agir, esse novo agir humano 
exigiria para si uma nova ética, em cuja formulação residem 
os objetivos de sua obra (Ibidem, p. 29).

Outrora, o homem podia confiar na perenidade da 
natureza, do todo no qual sua ação interferia de forma su-
perficial, sem alterar seu equilíbrio próprio. Desde sempre 
o homem fez uso da técnica e interveio na natureza. Mas 
essas intervenções, até então, eram localizadas e superficiais 
e o homem ainda era pequeno perante os elementos sobre 
os quais intervinha, de forma sempre efêmera e precária 
e sem prejudicar sua essência. Somente no interior da 
cidade – interferência maior da técnica humana no am-
biente natural – fazia sentido uma ética capaz de regular 
seu agir: era nos limites precisos da cidade e das relações 
entre os próprios homens (apesar de não em relação à es-
sência do que seria esse homem) que a ação humana era 
capaz de intervir de forma mais dramática, exigindo sua  
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regulamentação. Podemos dizer assim, que a ética tradicio-
nal é antropocêntrica e voltada à proximidade geográfica e 
temporal (ao “aqui” e ao “agora” do agir), sem preocupações 
com o mundo extra-humano e com o “longo trajeto das 
consequências” deixado a cargo do acaso ou da providência 
(Ibidem, p. 31-36). 

Acontece que, com a técnica moderna, esse quadro 
sofre uma modificação fundamental. A técnica moderna, 
alega Hans Jonas, introduz no mundo “ações de uma tal 
ordem de grandeza, com tais novos objetos e consequências 
que a moldura ética antiga não mais consegue enquadrá-
-las” (Ibidem, p. 39). Não que as antigas prescrições para 
o comportamento para com o próximo tenham perdido 
sua validade na esfera mais íntima das relações interpes-
soais. Mas elas não dão mais conta da responsabilidade 
que pesa sobre o agir coletivo agora capaz de atingir uma 
natureza e uma totalidade vulneráveis, trazendo à esfera 
da responsabilidade humana nada menos do que toda a 
biosfera. Afinal, com isso, desaparecem as delimitações de 
proximidade e simultaneidade, rompidas pelo crescimento 
espacial e prolongamento temporal das sequências de causa 
e efeito, trazendo à ética uma nova dimensão: a do caráter 
cumulativo dos efeitos dessas ações, que fará com que o 
agir posterior se desenrole numa situação inteiramente 
diferente da do agir inicial (Ibidem, p. 39-40). 

“Nenhuma ética anterior vira-se obrigada a conside-
rar a condição global da vida humana e o futuro distante, 
inclusive a existência da espécie”, destaca Hans Jonas. E a 
consequência disso é, nas palavras do autor, que o fato de 
que isso hoje esteja em jogo exige “uma nova concepção 
de direitos e deveres, para a qual nenhuma ética e meta-
física antiga pode sequer oferecer os princípios, quanto 
mais uma doutrina acabada” (Ibidem, p. 41). A presença do 
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homem no mundo, continua Jonas, “era um dado primário 
e indiscutível de onde partia toda a ideia de dever referente 
à conduta humana”. O que acontece com o advento da 
técnica moderna é que essa própria presença do homem 
no mundo torna-se um objeto de dever, do “dever de pro-
teger a premissa básica de todo dever, ou seja, precisamente 
a presença de meros candidatos a um universo moral no 
mundo físico futuro”, o que significa proteger a vulnera-
bilidade do homem e da natureza diante de uma ameaça 
das condições de sua existência (Ibidem, p. 45). 

Disso não decorre que sejamos responsáveis pelos 
homens futuros. Nossa responsabilidade, assevera Jonas, é 
pela própria “ideia do homem, cujo modo de ser exige a 
presença da sua corporificação no mundo”. Deve haver uma 
tal presença e, por conseguinte, quem pode ameaçá-la deve 
tornar-se responsável por ela. E não se trata tal imperativo, 
fazendo-se uso da distinção kantiana, de um imperativo 
hipotético, relativo, por exemplo, à possibilidade ou não da 
existência de homens no futuro, mas sim de um imperativo 
categórico, incondicional, que impõe simplesmente que 
necessariamente haja homens no futuro. Ou seja, trata-se 
de uma ética que tem seu fundamento não em si própria, 
num dever, mas sim no próprio Ser, na ideia ontológica 
da necessária existência substantiva desse Ser enquanto 
humano (Ibidem, p. 94).

Nesse momento, Hans Jonas questiona um dos mais 
arraigados pressupostos da ética: a de que o dever não pode 
derivar do Ser. Mas esse pressuposto, argumenta ele, está 
vinculado a uma concepção específica de Ser que não é a 
aceita em sua obra. Trata-se de uma concepção de Ser desti-
tuída de valor, que não coaduna com o que Jonas quer de-
monstrar: que o Ser, em detrimento do nada, isto é, do não-
-Ser, possui valor, pois é o que permite valores. Ao não-ser  
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é impossível lhe atribuir algo, seja valor ou não-valor. Pela 
mera possibilidade de se atribuir valor ao Ser, distinção 
decisiva que não se submete a gradações, verifica-se no Ser 
a faculdade para o valor. E essa faculdade seria, ela mesma, 
um valor: o valor de todos os valores, na medida em que a 
mera abertura para a atribuição de valor já assegura sozinha 
a prioridade absoluta de escolha do “Ser” em detrimento 
do nada (Ibidem, p. 95-102).

A técnica moderna faz necessária, portanto, uma ética 
que abarque, e faça valer para o homem, o dever incondicio-
nal do sim ao Ser e, consequentemente, o não ao não-Ser; 
o “sim” à vida, como fim em si mesma, dotada de valor, 
como um enfático “não” ao nada, que impossibilita por si 
só qualquer fim e valor (Ibidem, p. 150-156). Trata-se tal 
ética, de uma ética da responsabilidade, tendo como base 
o princípio de que um maior poder, uma maior liberdade 
de agir, acarreta uma maior responsabilidade pelos atos daí 
derivados (Ibidem, p. 217). Ao ampliar sua esfera de atua-
ção sobre o mundo, o ser humano precisa adquirir, sobre 
o futuro desse mesmo mundo – do qual, é sempre bom 
lembrar, ele mesmo é parte integrante – uma responsabi-
lidade tal qual a responsabilidade paradigmática dos pais 
pelos filhos e dos governantes pelos governados. Precisa 
fazer pesar sobre suas ações, no momento de sua execução, 
suas consequências futuras, questionando de que forma tais 
consequências podem impedir a perenidade do Ser e ir ao 
encontro do não-Ser, da mesma forma que pesam sobre 
as ações dos pais e dos governantes a necessidade delas 
conduzirem à continuidade, respectivamente, um filho ou 
uma nação (Ibidem, p. 175-187).

Antes da concretização de qualquer futuro profissional 
seu, por exemplo, cabe ao pai garantir que o filho esteja 
vivo até esse futuro. Antes da consolidação de qualquer 
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aumento de sua riqueza, cabe ao governante garantir que 
a nação perdure de forma a poder usufruir dessa riqueza. 
Antes de qualquer ganho finito, deve vir o óbice à perda 
infinita, isto é, o óbice ao advento da impossibilidade de 
qualquer ganho. Esse é o vetor da ética da responsabilidade. 
Um extremo cuidado com o que se arrisca perante o que 
se espera obter, tendo como parâmetro não o bem absoluto 
que se pode atingir, porém sem o qual ainda é possível 
viver, mas sim o mal absoluto que sequer permite a vida.

Mas Hans Jonas não quer contrapor ao princípio es-
perança o princípio medo, por mais importante que este 
seja na construção de sua ética. O princípio que busca 
sacralizar é o princípio responsabilidade que inclui tanto 
sua parcela de medo quanto de esperança, tanto sua par-
cela de zelo pelo objeto da responsabilidade, quanto sua 
motivação para um agir que efetive esse cuidado. O medo 
não deve ser confundido com a covardia. Conforme o 
autor, proteger a vida em seu sentido mais amplo contra 
os perigos do tempo e contra a própria ação dos homens 
não é um fim utópico, mas tampouco se trata de um fim 
tão humilde: trata-se de assumir a responsabilidade pelo 
futuro do homem (Ibidem, p. 351-353).

De fato, não é pouco. Também não é, hoje em dia, 
uma posição conservadora, mesmo que, na obra de Hans 
Jonas, alguns excessos de sua futurologia catastrófica e 
consequente pavor por ela engendrado, possam levar à 
conclusão de que um imobilismo temeroso possa ser uma 
saída melhor que qualquer ousadia. É, na verdade, uma 
questão de primeira importância para as ciências sociais e 
naturais, para o agir particular e, principalmente para o agir 
coletivo, em especial na forma do agir político. 

Quanto a isso, é interessante notar o trecho em que 
o próprio autor questiona as possibilidades do governo 
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representativo em dar conta dessas novas exigências, já que 
seus procedimentos e princípios de funcionamento privi-
legiam que sejam ouvidos apenas os interesses atuais, sem 
chance de que sejam interpeladas as gerações futuras que, 
contudo, sofrerão as consequências das decisões tomadas 
nesse presente (Ibidem, p. 64). É nesse sentido, inclusive, 
que alguns autores enxergam de forma positiva a chamada 
“judicialização da política”, como forma de fazer do Poder 
Judiciário um fórum de princípios capaz de garantir esses 
princípios contra eventuais decisões embasadas pela força do 
momento, ou reclamando ao direito uma reconstrução do 
tempo público, que, na conjunção presente do aprendizado 
do passado em direção às promessas do futuro, visa lançar 
um “tempo social” como contraponto necessário à entropia 
autodestrutiva do tempo físico – tal como sugerido por 
François Ost em O tempo do direito (OST, 2005, p. 410).

Nesse ponto, pode-se sugerir uma possível interface 
de encontro entre Jonas e Dworkin, pois, quando Jonas 
destaca a limitação de uma democracia representativa em 
lidar com a efetivação do princípio esperança, sua argu-
mentação é relativamente coincidente com a defesa que 
Dworkin faz da jurisdição constitucional, que seria a chance 
de defender os princípios mais profundos da comunidade 
política contra prescrições de uma legislatura transitória e 
circunscrita a interesses do tempo presente. No entanto, 
essa aproximação não faz com que se possa considerar, 
automaticamente, a possibilidade de inclusão do princípio 
responsabilidade entre os princípios endossados por uma 
comunidade política que efetiva o Direito como Integrida-
de de Dworkin, pois, como foi visto, esses princípios, para 
Dworkin, se restringem a princípios voltados à proteção 
liberal do indivíduo.
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5.4. CONCLUSÃO: A INTEGRIDADE NO 
DIREITO E A INTEGRIDADE DA VIDA 
HUMANA NO PLANETA

Ao tentar especificar as vinculações intelectuais de 
Dworkin, sob o pretexto, inclusive, de que a originalidade 
de seu pensamento não permitiria traçar muito bem uma 
genealogia intelectual de suas ideias, Guest diz que: 

Na ideia de que as pessoas têm direito a tra-
tamento com igual interesse e respeito, ele é 
kantiano. Este princípio muito abstrato no pen-
samento de Dworkin afirma a importância das 
pessoas como fins, não como meios. Afirma 
também, suponho, na ideia de igualdade, a in-
sistência de Kant na característica universalizável 
das regras morais. Mas há pouco além disso que 
demonstre qualquer coisa específica em comum 
entre Kant e Dworkin (GUEST, 2010, p. 23). 

Mesmo que haja “pouco além disso que demons-
tre qualquer coisa específica em comum entre Kant e 
Dworkin”, o que Guest destaca de comum entre os dois é 
significativo e central. Isso é ainda mais claro no mais recen-
te livro de Dworkin, em que o autor se dedica a questões 
morais e éticas de níveis mais gerais e não apenas referentes 
à moralidade política ou à correção jurídica. A base de sua 
teoria moral e ética mais abrangente é nitidamente a noção 
kantiana de pessoa: um ente individual autônomo, dotado 
de dignidade própria, composta pelo autorrespeito e pela 
autenticidade (DWORKIN, 2011, p. 203-204).

Logo, a intuição kantiana de que os seres humanos 
são fins em si mesmos possuindo, portanto, não um preço, 
mas dignidade, é o principal alicerce do pensamento liberal  
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não utilitarista e, consequentemente, do pensamento de 
Dworkin, assim como do Direito como Integridade. Tam-
bém na intuição de que, por isso mesmo, se todo ser humano 
tem dignidade, pautar as normas de conduta desses seres 
humanos por esse princípio terá como consequência nor-
mas de validade universal, repousa a tese central ao Direito 
como Integridade de que as questões jurídicas são, em úl-
tima instância, questões morais. E por confiar na distinção 
entre um nível moral universal e um nível político frag-
mentário de preferências, o Direito como Integridade pode 
distinguir as atividades do Poder Judiciário das dos demais 
poderes políticos: enquanto estes últimos são responsáveis 
por consolidar pretensões políticas de coletividades em dis-
puta acerca do que é bom, o primeiro deve defender uma 
concepção moral do bem, residente no universal dentro 
do qual essas coletividades compactuam disputar.

Quando Dworkin propõe uma leitura moral da Cons-
tituição, o que ele busca é justamente efetivar no Judici-
ário – por meio de argumentos de princípio e direitos 
individuais, e não por argumentos de política a respeito 
do melhor futuro coletivo – essa moralidade que seria 
comum e universal, ao contrário de preferências políticas 
que seriam restritas a grupos específicos da sociedade e 
seriam mais bem decididas por outras instâncias da socie-
dade, sob outros métodos de decisão, como por meio de 
um Legislativo guiado pela regra da maioria.  Por isso o 
judiciário e, principalmente, as cortes constitucionais po-
deriam funcionar como “fóruns de princípios”, inclusive, 
contra outros poderes políticos

Nesses termos, seria mantida a pretensão universalizá-
vel da justiça, como ela é mantida na insistência de Dworkin 
a respeito da independência dos valores frente à crença das 
pessoas em torno deles: não é essa crença que estipula sua 
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validade, e sim sua integridade enquanto rede de valores 
morais coerentes entre si. Por conseguinte, a divergência 
nas interpretações constitucionais, não são derivadas de um 
problema de indefinição, mas de incerteza. Isto é, os juízes não 
divergem por assumirem que não é possível uma decisão 
justa e, logo, qualquer decisão serviria à causa por igual. 
Segundo Dworkin, a divergência entre eles teria a ver com 
concordarem a respeito de existir uma resposta justa – a 
famosa tese dworkiniana de que sempre existe uma única 
resposta correta para cada caso jurídico – mas não terem 
certeza de qual seria essa resposta. O que não rechaçaria 
a obrigação de que continuassem tentando, por meio do 
ideal da integridade, encontrar tal resposta, ainda que, dados 
os limites dos juízes de carne e osso, tal resposta só fosse 
efetivamente alcançada pelo juiz Hércules.

Num sentido um pouco diferente, mas partindo de 
ideia semelhante, é esse também o projeto de Jürgen Ha-
bermas, sendo que, nesse caso, é abandonada a possibilidade 
de um consenso em torno de uma justiça pautada por 
valores substantivos, adotando-se, no entanto, um consenso 
acerca de uma justiça procedimental que permite a todos a 
autodeterminação por meio do uso de uma razão prática 
de natureza comunicativa. Habermas, também influen-
ciado pelo pensamento kantiano, faz distinção entre as 
duas esferas da política parcial e da moral universalizável e 
restringe qualquer ativismo judiciário plausível à proteção 
da dimensão moral, povoada, na teoria de Habermas, pelos 
procedimentos democráticos e direitos humanos. 

No entanto, trata-se de concepção diametralmente 
oposta, por exemplo, à concepção behaviorista do Direito 
derivada do pragmatismo de Richard Posner. Advogando 
a favor de uma concepção do direito penal que prima por 
sua eficiência, Posner destaca que “o direito penal é um 
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instrumento de controle social e trata as pessoas como 
objetos, não como sujeitos kantianos” (POSNER, 2007, p. 
236)). Basicamente, pode-se dizer que, enquanto o Direito 
como Integridade aceita a distinção acima entre os cam-
pos da moral e da política, concepções céticas como a de 
Posner e outros pragmatistas – e mesmo as do positivismo 
jurídico – negam que essa dimensão moral universal exista. 
Tratam-na como forma de mascarar decisões políticas em 
sentido estrito ou mesmo decisões puramente pessoais.

O Direito enquanto interpretação compreende in-
terpretações distintas como, tal qual o próprio Dworkin 
sugere, o convencionalismo, o pragmatismo e o Direito 
como Integridade. Ao negar a dimensão moral universal, o 
convencionalismo e o pragmatismo não cabem no Direito 
como integridade. Mas e outras interpretações que não 
negam essa dimensão, ao mesmo tempo em que não coin-
cidem exatamente com o liberalismo kantiano professado 
por Dworkin, como, por exemplo, a aludida perspectiva 
de Habermas? Caberiam no Direito como Integridade?

Conforme salientado anteriormente, sabe-se que entre 
os princípios que fundamentam o Direito como Integri-
dade em Dworkin não existe nada como o “princípio 
responsabilidade”, de Hans Jonas. Não obstante, pode-se 
conjecturar: uma comunidade de princípios que assimilasse 
entre seus princípios, o princípio responsabilidade de Jonas, 
e tivesse a atuação de seus juízes e cortes constitucionais 
pautada também por esse princípio, para além dos direitos 
individuais tradicionais, teria um Direito necessariamente 
além, ou aquém, do Direito como Integridade? Se as ins-
tituições políticas e jurídicas se pautassem coerentemente 
por esses princípios, haveria integridade no Direito, nos 
moldes desejados por Dworkin?
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Nesse caso, o Direito não cumpriria o ideal de libera-
lismo deontológico de Dworkin. Mas é difícil dizer se seria 
cumprido o ideal do Direito com Integridade, ao menos 
se fosse possível imaginar um direito como integridade 
não dworkiniano. Pelo contrário, haveria motivos para se 
acreditar que sim: o Direito como Integridade seria respei-
tado também nessas circunstâncias. Isso porque, para fazer 
uso de uma expressão derridiana, o “exterior constitutivo” 
do Direito como Integridade não é necessariamente o 
“não liberalismo”. Se assim fosse, ele não precisaria negar 
o positivismo de inspiração liberal de Weber e Kelsen, 
por exemplo. Mas a integridade no Direito não aceita o 
positivismo em nenhuma variação. Logo, seu “exterior 
constitutivo”, para fazer uso de uma metáfora espacial, “está 
localizado em outro lugar”.

O liberalismo de Dworkin não tem a ver com a 
imposição de um padrão filosófico externo, conforme 
ficou claro na explanação do trabalho de seu juiz Hércu-
les. Dworkin e, consequentemente, Hércules, trabalham 
com suas tradições, as tradições de sua comunidade. Nesse 
sentido, mesmo que o liberalismo de Dworkin transpareça 
por vezes uma dimensão transcendental, sua utilização na 
prática judiciária é de origem comunitária, e, ao descrever 
a comunidade de princípios, Dworkin deixa claro que os 
deveres e responsabilidades derivados de uma organização 
política desse tipo, dizem respeito apenas aos membros 
daquela comunidade (DWORKIN, 2003, p. 242-243).

Logo, existe vida para além da comunidade de prin-
cípios e ela não esgota as possibilidades de agrupamento 
político. E o que está fora dessa comunidade de princípios 
sim é o que está fora do Direito como Integridade; é de 
um compromisso fraterno entre membros de uma comu-
nidade política que escolheram compartilhar princípios 
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morais comuns que depende o Direito como Integridade. 
Sua negação, portanto, não seria por definição, o não li-
beralismo, mas sim a comunidade sem princípios. Ou seja, 
pode-se imaginar que efetivar o Direito como Integridade 
não caminha junto a vislumbrar o triunfo de um libera-
lismo deontológico individualista, mas sim a aceitar que a 
dimensão moral, de princípios universais, é importante para 
a comunidade e precisa ser levada a sério. O convencio-
nalismo e o pragmatismo não caberiam no Direito como 
Integridade não porque lhes falte liberalismo – isso não 
é necessariamente verdade – mas sim porque lhes faltaria 
atenção à importância dos princípios morais compartilhados 
por uma comunidade fraterna.

Os exemplos anteriores de possíveis direitos íntegros 
para além do liberalismo – adotando uma perspectiva ha-
bermasiana, ou assimilando o princípio responsabilidade 
Jonas –  estejam talvez, inclusive, mais próximos do Direito 
como Integridade do que, por exemplo, um Direito de uma 
comunidade regida por um ultraliberalismo excessivamente 
individualista, como o que embasa a afirmação de Margaret 
Thatcher de que não existe sociedade, mas apenas indiví-
duos e suas famílias. Seria o mesmo caso de uma extrema 
fragmentação social, como propõem concepções pós-mo-
dernas. Nesse caso, há espaço para pluralismos jurídicos, e 
não para um Direito como Integridade, que, como aloca o 
jurídico na dimensão da universalidade, almeja uma ordem 
de princípios que unifique a comunidade em torno de uma 
noção comum de justiça, mesmo que permita o pluralismo 
a respeito de concepções possuídas por pessoas e grupos a 
respeito de diferentes noções de bem.

Contudo, todos esses cenários são especulativos. Não 
existe um Direito como Integridade que não seja o pro-
posto por Dworkin, assim como não existe um Dworkin 
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que abra mão de suas premissas liberais. A seu ver, seria 
simplesmente impossível se chegar a um resultado ínte-
gro desejável pela articulação de princípios diferentes dos 
princípios endossados pelo seu liberalismo. Sendo assim, 
pode até ser possível identificar que o principal para o 
Direito como Integridade não seja o liberalismo, mas sim 
uma comunidade de princípios. Mas, tal como a teoria é 
conhecida, as duas coisas andam juntas: trata-se do Direito 
de uma comunidade de princípios liberais; trata-se de um 
conjunto de princípios que formam uma teia inconsútil 
e que, por isso, permitem que sempre exista uma resposta 
correta para os casos jurídicos, mesmo difíceis. Não se trata 
meramente de uma perspectiva interna ao agente, mas sim 
de uma perspectiva interna a uma teoria política específica. 
Isto é, não se trata de uma tese fraca de que uma única 
resposta correta deriva do fato de o autor que a professa 
assim a considerar. É a tese de uma única resposta permitir 
que se mantenha incólume essa teia inconsútil de prin-
cípios. E, novamente, tal como a teoria é conhecida, essa 
teia inconsútil é uma teia de princípios liberais de defesa 
de direitos individuais e o autor que assim a considera é 
bastante cético com relação à possibilidade da existência 
de uma teia que dispense costuras forçadas sendo baseada 
em princípios outros.

Logo, qualquer alusão a uma integridade do direi-
to que não seja liberal kantiana, com primazia de direi-
tos individuais e que considera que direitos sociais não 
são verdadeiros direitos no sentido forte do termo, será 
um exercício especulativo que transcende a teorização 
dworkiniana. Mesmo assim, gostaria de insistir no uso de 
“Dworkin contra Dworkin” nesse caso. Afinal, caso Hans 
Jonas tenha sido capaz de oferecer uma reflexão filosófica 
coerente para a instituição de um princípio moral universal 
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capaz de justificar a preservação ambiental, esse tipo de 
construção intelectual pode ser usada para auxiliar outro 
tipo de construção intelectual bastante cara a Dworkin: a 
reconstrução de uma teoria política e noção de justiça coe-
rentes, derivadas das decisões políticas pretéritas, como leis, 
Constituição e precedentes judiciais, de uma comunidade 
de princípios, cerne do Direito como Integridade. Assim, 
se essa comunidade de princípios endossa um princípio 
de preservação ambiental em uma dessas decisões políticas 
pretéritas das mais importantes – como sua Constituição – 
por que não se buscar a assimilação desse princípio numa 
concepção de justiça coerente e universalizável, mesmo que 
vá além de um liberalismo voltado à proteção primordial 
de direitos individuais? 

Dessa forma, não seria absolutamente mente “an-
ti-dworkiniano” – ainda que, em certo sentido, neces-
sariamente mais do que dworkiniano – considerar, em 
um caso como o brasileiro, a tentativa de absorver novas 
contribuições da filosofia política, como a de Hans Jonas, 
com o objetivo de efetivar uma concepção, nos dizeres de 
Renato Lessa (2008, p. 369), ao menos “pós-liberal” de 
justiça, que parece ter guiado, mesmo que não de forma 
filosófica e racionalmente articulada, o texto da constitui-
ção mais recente do país, a nossa “Constituição cidadã”. 
Tal Constituição, para se impor como marco de negação 
da ditadura que vigera anteriormente, apostou não apenas 
na forma democrática, mas na supremacia de direitos, com 
tais direitos, todavia, não se limitando a direitos individuais 
clássicos, abrangendo também os chamados direitos sociais, 
e incluindo direitos difusos, de titularidade da comunidade 
como um todo, e não apenas de alguns de seus membros, 
de que o direito ao meio-ambiente ecologicamente equi-
librado é um dos exemplos mais eloquentes.
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Claro que a positivação da proteção ambiental no 
texto Constitucional seria admitida por Dworkin como 
uma decisão política pretérita, a ser levada em considera-
ção na interpretação do direito brasileiro, nas dimensões 
do encaixe e da melhor luz na construção do romance 
em cadeia escrito por nossos juízes. Mas, nesse caso, a 
preservação ecológica é uma decisão política revogável 
e não, como seriam certos direitos individuais, a própria 
luz que iluminaria melhor nosso direito, podendo, pelo 
contrário, ser considerada uma sombra. Metáforas à parte, 
trata-se de um problema constitucional concreto, como 
pode-se observar em demandas judiciais de associações 
empresariais contra resoluções de proteção ecológica, 
que feririam sua autonomia empreendedora. A título 
de exemplo, cito uma ação constitucional: a Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental número 
127, em que Associação Brasileira de Criadores de Ca-
marão ataca resoluções do CONAMA contrárias à sua 
livre iniciativa e ao progresso econômico que poderia 
gerar na região nordeste do Brasil.4 Ecos da decisão de 
Hércules no caso Snail Darter não são ouvidos gratui-
tamente nessa demanda. 

Em sentido parecido, temos que, com o surgimento 
da CTNBio, o Judiciário passa a ser cada vez menos um 
fórum de resistência aos produtos transgênicos, já que os 
tribunais têm assumido que se trata tal instância do órgão 
competente para a discussão do problema. Conforme Bis-
soli (2016, p. 68) “atualmente as decisões judiciais tendem 
a reconhecer a legitimidade científica da CTNBio em 
detrimento de outras provas também construídas em torno 

4 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/ver-
PeticaoInicial.asp?base=ADPF&s1=127&processo=127>. Acesso 
em 30/06/2016.
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da autoridade da ciência”, mobilizadas por movimentos 
ecológicos. O que ocorreria “também por uma questão 
de seu reconhecimento via legislação”. Faz sentido se se 
trata não de uma questão de princípio, mas de política, 
tal como a questão ambiental aparece na integridade do 
direito desenhada por Dworkin. No entanto, não faria 
necessariamente sentido, se o que está em jogo é a inte-
gridade do ser humano a ser preservada pelo princípio 
responsabilidade Hans Jonas.

Num cenário em que o Brasil acaba de assistir ao 
maior desastre ambiental de sua história, cujos danos à 
Bacia do Rio Doce encaixam-se facilmente nos temores 
relatados por Jonas em seu ensaio sobre uma ética baseada 
no princípio responsabilidade, esse debate é fundamental. 
Se lembrarmos que, após o acidente, o governador do es-
tado de Minas Gerais concedeu uma entrevista coletiva na 
sede da empresa responsável pelo desastre, a importância 
de se pensar um princípio de proteção ambiental contra as 
instâncias políticas tradicionais e a possibilidade de pensar 
sua discussão num fórum de princípios como o requerido 
por Dworkin, tornam-se questões ainda mais sensíveis. Por 
suposto, não se trata de uma discussão simples, pois coagir 
a geração atual por supostos interesses da geração futura 
pode ser tão dramático quanto, para usar a expressão famosa, 
condená-la pelo peso da mão morta do passado. Mesmo 
assim, trata-se de um debate necessário, cujas contribuições 
de Dworkin, no campo da hermenêutica constitucional, 
e de Hans Jonas, no campo da filosofia moral, ainda que 
por caminhos diferentes, podem iluminar o debate sobre 
os princípios inscritos no direito brasileiro, tendo em vista 
as demandas de preservação do meio-ambiente prescritas 
em nossa constituição cidadã.  
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6DIREITO E UTOPIA: 
Intepretação e jurisdição

Luís Carlos Gambogi1 

“Ela está no horizonte. Me aproximo dois 
passos, ela se distancia dois passos. Caminho dez 
passos e o horizonte corre dez passos além. Por 

mais que eu caminhe, nunca o alcançarei. Para que 
serve a utopia? Serve para isso: para caminhar.” 2

6.1. DIREITO E CULTURA

O Direito é um fenômeno cultural e o homem – 
como sabido - é produto e produtor da cultura. A cultura 
é o que banha o real físico, o natural, emprestando-lhe sen-
tido, cultura é o que tangencia a realidade natural concreta  

1 Desembargador do TJMG. Doutor em filosofia de direito pela 
UFMG. Professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Direito da Universidade FUMEC.

2 GALEANO, Eduardo. Palabras andantes. Montevidéu: Ediciones 
del Chanchito, 1993. p. 310.
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impregnando todas as coisas para lhes conferir valor e fi-
nalidade. Constituída pelos bens produzidos pela razão, é 
tecida de idéias coloridas pelo que nasce da vida; a cultura 
é o “fenômeno social total”, sintetiza Marcel Mauss. “A 
cultura é uma argamassa, um cimento que permite cons-
truir sentido integrando conhecimentos”- esclarece Jöel 
de Rosnay.3 Todas as culturas se assentam em um único 
fundamento: encontrar o significado da existência vez que 
cabe ao homem dar um significado ao mundo e a si mesmo 
face à alteridade da vida social.4

A cultura, por sua vez, não pode ser vista como 
mero reflexo da estrutura sócio-histórica e econômica 
dominante. Entre cultura e ambiente existe um vinculo 
dialético e, não, uma relação de subordinação. Como 
se vê, estou entre os que têm a cultura como motor e 
como espelho do mundo; entendo que a cultura não só 
reflete as relações sociais, educacionais e econômicas tra-
vadas no tecido social, mas também opera no sentido de 
transformá-las para que não se convertam em estruturas 
que se perpetuam ( utopia). Nessa perspectiva, a cultura 
pode investigar e agir sobre a realidade sócio-histórica e 
econômica, e, dependendo do impacto que produz, pode 
acelerar a entropia desta mesma realidade. 

O Direito, em sendo essencialmente uma ideação de 
índole lógica e ética, é um objeto cultural, um fragmento 

3 MORIN, Edgar. A religação dos saberes. O desafio do século 
XXI. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. p. 499.

4 Dentro do que nomeamos cultura existe algo que lhe dá unidade, 
a ideologia, conceito aqui usado com um conjunto de idéias com 
pretensão de universalidade, que une, que costura os elementos de 
dada cultura. O conceito de ideologia, tal como o suscitamos, não 
deve aqui ser entendido como idéias ou interesses de uma classe, 
de uma facção.
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da cultura de uma nação; porém, seu conteúdo é históri-
co, datado. E, como a vida não para, o tempo não para, o 
Direito é definido, mas não é definitivo. Todos os direitos 
são datados, históricos. Reconhecer essa assertiva pressupõe 
reconhecer, implica admitir que os direitos nasçam do pro-
cesso social, dos embates sociais, do conflito entre valores 
e interesses que se desenvolvem no coração da sociedade, 
enfim, implica admitir que os direitos nasçam das conquistas 
jurisprudenciais, teóricas, sociais e políticas. 

O Direito está entre as criações necessárias da inteli-
gência humana, o qual se renova continuamente com os 
movimentos da realidade e da vida. Tem de ser perene mu-
dança para não se tornar daqueles males que se transmitem 
de geração em geração. É produto de uma delicada relação 
entre norma e vida; é produto de um processo dialético em 
que se constitui e se desconstitui, no tempo e no espaço, vez 
que abriga uma tensão continua entre a liberdade humana 
e os valores que a vida social exige. 

Direito é movimento dialético social, é processo, or-
dem e movimento, quer na sua fase de elaboração quer na 
sua fase de sua aplicação. Parafraseando João Guimarães 
Rosa, diríamos que o Direito não está na saída nem na 
chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. 
Direito é aquele “ser” que emerge dos movimentos de li-
bertação do homem e que se ressente, quer da inércia quer 
da opressão, vez que, tal qual o homem, aspira ir por diante.5

5 Cumpriu-se a evolução? Evidentemente não. Na realidade não 
terminará jamais. A evolução social é uma coisa infinitamente 
complexa e que se prolonga indefinidamente. O direito não é 
na realidade mais do que a espécie de armadura que reveste esta 
evolução. Nossos pais criam que o sistema jurídico metafísico, 
individualista e subjetivista era definitivo e imutável. Não caiamos 
num erro análogo. O sistema jurídico realista, socialista e objetivista 
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Em nascendo a consciência do justo, ainda que essa 
intelecção, essa energia social, no início, não penetre as 
relações oficiais do jurídico, pouco-a-pouco essa mesma 
energia se expande, requer respeito, luta para ser reconhe-
cida e convertida em norma, aqui entendida como lei e 
como com decisão judicial. Esse movimento é descrito por 
Antônio Manuel Hespanha como frágil e em risco perma-
nente, luminoso mas frequentemente invisível, ameaçado 
pela academia, nas law firms e no foro, mas resistente no 
quotidiano e dentro de nós.”6

Com alma de poeta, escreve Maria Coeli Simões Pires 
em estudo sobre o tema Estado e propriedade:

Todos sabemos que a tensão constitutiva do Di-
reito reside no balanço frágil entre a tradição e a 
revolução. Com isso quero dizer que, conquanto 
doutrina e jurisprudência ensaiem novos mo-
vimentos em direção à atualização do instituto 
[propriedade], muitas dificuldades persistem. De 
há muito, a ciência, o Direito e suas escolas críticas 
arremetem-se contra o dogmatismo. As investidas 
não podem se confundir, contudo, com anarquia 
e vulgarização, mas devem ser como o sino que 
dobra para anunciar a passagem do tempo. 7

é a obra de um dia da história. Antes mesmo que sua construção se 
termine, o observador atento perceberá os primeiros sinais de sua 
destruição e os primeiros elementos de um novo sistema. Felizes 
nossos filhos se souberem livrar-se melhor do que nós dos dogmas 
e dos preconceitos. (DUGUIT, Leon. Las transformaciones del 
derecho: (publico y privado). Buenos Aires: Heliasta, 1975. p. 168).

6 HESPANHA, Antônio Manuel. O caleidoscópio do direito: 
o direito e a justiça nos dias e no mundo de hoje. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 2009.p. 9.

7 PIRES, Maria Coeli Simões, In: BARBOSA, Maria Elisa Braz; DIAS, 
Maria Tereza Fonseca; COSTA, Mila Batista Leite Corrêa (Orgs.). 
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Não à toa que se tem como imprescindível preservar 
no intérprete, qualquer que seja o campo em que atue, a 
energia que nasce na esperança de dias e de instituições 
melhores. Sem ela, a utopia, o presente não tem futuro e 
o passado não está presente.  

Naturalmente, não se pode nem se deve ver a socie-
dade dividida entre utópicos e ideológicos, entre progres-
sistas e conservadores, como se um grupo sobre o outro, 
uma classe sobre a outra. É que, em alguns aspectos da 
vida, podemos ser conservadores, em outros, progressistas. 
Portanto, não há o progressista aqui e o conservador ali. 
Em verdade, existem contrapontos entre eles, operando 
assim como algo em conflito, mas não num conflito entre 
opostos, e, sim, como linhas do pensamento que circulam, 
que trocam energia entre si, numa tensão entre domina-
ção e inclusão, entre razão ideológica e razão utópica, de 
modo a permitir que o novo surja partir do velho. Afinal, 
parafraseando Paul Valery, poeta francês que denuncia a 
desnaturalização do tempo, “o que será de nós sem o que 
não existe?”. 

6.2. UTOPIA E IDEOLOGIA

Mas, afinal, o que é utopia? O conceito, originalmente 
pensado por Thomas Morus no século XV, pode ser en-
tendido como uma energia, uma força capaz de mover a 
realidade quando o real social se mostra opressor, paralisante, 
violento, insuportável. Paul Ricoeur, fundado no pensa-
mento de Karl Mannheim, esclarece que ideologia e utopia 
se parecem na medida em que revelam uma discordância 
frontal com a realidade social. Ei-lo: 

Estado e propriedade – estudos em homenagem à professora 
Maria Coeli Simões Pires et al. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 
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As ideologias são mais professadas pela classe 
dirigente. E são as classes subprivilegiadas que 
as denunciam. As utopias são, preferencialmente, 
professadas pelas classes ascendentes. As ideo-
logias olham para trás, ao passo que as utopias 
olham para frente. As ideologias se acomodam 
à realidade que justificam e dissimulam, ao 
passo que as utopias enfrentam a realidade e a 
fazem explodir.8

À luz desse raciocínio, a realidade social é, em parte, 
fossilizada por uma ideologia, em parte, produto de utopias, 
de inovações progressistas, as quais, ao tempo em que se 
cruzam, desenvolvem campos de divergência que abrem 
brechas às transformações sociais. Para Mannhein, as ide-
ologias correspondem ao pensamento social dominante 
enquanto que as utopias correspondem ao pensamento 
social contrastante, sendo, segundo Hegel, o palco da his-
tória, o lugar onde as tensões que emergem desses dois 
movimentos se digladiam. Desse modo, o que denomi-
namos ordem nada mais é que o produto das relações de 
poder, das lutas travadas no espaço social, o embate entre 
as forças que compõem o organismo social, as quais, não 
obstante o equilíbrio que mostram, não obstante o sentido 
de ordem que produzem, permanecem em luta por suas 
posições, sempre procurando fazer prevalecer seus valores, 
idéias e verdades. Naturalmente que a relação que se dá 
entre ideologia e utopia é dialética, é uma relação de con-
flito. Contra as ideologias levantam-se as utopias, contra as 
utopias reagem as ideologias; no melhor exercício dialético, 
desenvolvem contrapontos, antíteses, cujo objetivo é a dis-
solução de uma ou de outra mediante o jogo do conflito.

8 RICOUER, Paul. Interpretação e ideologias. Trad. Hilton 
Japiassu. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990. P. 88.
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Portanto, temos duas opções na ribalta de nossas vidas: 
ou a utopia ou a ideologia. Nesse conflito dialético, os 
que optam pela utopia precisam, e muito, acreditar em si 
mesmos, respirar a esperança. Na vida, conhece o inferno 
aquele que perde a esperança. Dante Aliguiere, quando 
narra a entrada de seu inferno, diz estar lá escrito: “deixai 
do lado de fora toda esperança, vós que entrais”.

Nada mais consoante essa perspectiva que a substan-
tiva lição de vida de João Baptista Villela, que foi professor 
titular da Faculdade de Direito da UFMG, por anos e anos, 
as quais revelam a crença de um incansável estudioso que 
não perdeu a fé no direito nem no homem. Ei-lo: 

A cultura da força tanto serve para intimidar 
quem dela dispõe como para corromper quem 
dela se serve. [...] Justiça não se gera pela violên-
cia, senão pela justiça mesma: si vis pacem, cole 
justitam. Assim se acha inscrito, lapidarmente, 
no portal do Palácio de Paz, em Haia.
Utopia? Bem pode ser que sim. Mas quem foi 
que disse que o direito não é utópico? Sem 
utopia, vale dizer, sem esperança, o direito não 
passa de um exercício insípido e melancólico.9

O Direito, tal como o compreendemos, tanto é um 
fenômeno normativo conservador quanto progressista. Tan-
to reflete as ideologias quanto as modifica, tanto influencia 
quanto é influenciado, tanto pode ser um elemento de ci-
catrização quanto de rupturas, ainda que pontuais. Às vezes, 
é necessário que a lei dobre-se ante a realidade; o Direito 
tem compromisso com a realidade. Por isso, mesmo que a 

9 VILLELA, João Baptista. Força e debilidade do direito. Revista 
Del Rey Jurídica: Belo Horizonte, a. 5, n. 11, p. 9.
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forma continue intocada, para que continue Direito, deve 
ela, através da revolução inocente que produz a interpre-
tação, curvar-se às transformações impostas pela realidade. 
“Soberana não é a lei, é a vida”- escreveu o Min. Sálvio 
de Figueiredo Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça. 

6.3. UTOPIA E INTERPRETAÇÃO

Toda interpretação, em sua unicidade e singularidade, 
opera rumo do que ainda não se transformou em realidade, 
do que só é aspiração, do que pede para viver, do que se 
propõe a responder às crescentes demandas da vida huma-
na. Daí porque a cultura jurídica deve se mostrar criadora, 
reesemantizar-se, renovar seus alicerces conceituais, abrir-se 
às novas interpretações. Como a normatividade rege a 
instabilidade da vida, a verdade jurídica está no devir do 
Direito, cuja resultante é o estar presente, o existir. Isto 
não significa que o intérprete possa interpretar ao seu 
alvedrio, como queira, esvaziando o texto legal do seu 
caráter social, lingüístico, institucional, ético e histórico. 
Para tanto, ajuda-nos o compromisso com o justo porque, 
como nos adverte Rawls, “o caráter inevitavelmente vago 
da lei e o vasto âmbito da respectiva interpretação enco-
rajam uma arbitrariedade na decisão que só a fidelidade à 
justiça pode impedir”.10

A lei vive da forma; o Direito - ao contrário - vive 
de matéria, de seu conteúdo dinâmico, de seu movimento 
constante. Ordem jurídica é conceito formal; Direito é 
conceito material. Direito é o pensamento, a essência, a 
idéia lógica e ética de que se compõe a ordem jurídica. 
Quer quando se debate matéria de direito e de fato quer 

10 RAWLS, John. Uma teoria de justiça. Trad. Almiro Pesetta e 
Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 67.
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quando se examina apenas a matéria de direito, somente 
com o evento e à sua luz que tem início a construção do 
Direito, a definição do real sentido do texto. Direito é pro-
duto de um processo dialético, trata-se de um processo em 
que, não obstante mantida a literalidade do texto, sentidos 
se constroem e se destroem em cada situação concreta. 
O Direito, em verdade, por se fundar na liberdade, repele 
qualquer forma de ditadura, inclusive a científica. 

Afinal, o que é a ordem jurídica? É o que é ou o re-
sultado da interpretação que dela fazemos? Que o Direito 
se manifesta pela linguagem normativa, que é forma, não 
há dúvida. O intérprete, contudo, ao trabalhar a forma, ter-
mina compelido a pensar o seu conteúdo. O sentido literal 
funciona como mero passaporte de ingresso no território 
da norma; ler o texto, para o intérprete, equivale a apoiar-se 
na forma para conquistar o conteúdo. Do contrário, ver-
-se-á incapaz de pensar o que deve ser pensado, funcionará 
com um mero repetidor, reproduzirá os “pré-conceitos” 
que tem e os que o texto carrega, apegar-se-á ao que não 
interessa em detrimento do importante, ficará adstrito ao 
formalismo e ao dogmatismo. Recorde-se, o intérprete, de 
que o processo interpretativo é o meio de que se vale o 
hermeneuta para, a partir das normas jurídicas, produzir o 
Direito. Lembre-se o intérprete de que o labor criativo, para 
acontecer, exige que se produza um embate dialético entre 
o que existe e o novo, entre o que existe e a ressemanti-
zação ou o novo significado. O que existe converter-se-á 
em matéria bruta do que está por vir, preservando –como 
nos adverte Gramsci - “algo do que existe na síntese, sem 
que possa, a priori, dizer o que restará conservado”.11

11 BOBBIO, Norberto Apud. O conceito de sociedade civil. Trad. 
Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Graal, 1982. p. 75. 
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A interpretação pressupõe duas dimensões lógicas 
ontologicamente indivizíveis. Num primeiro momento, 
o intérprete do Direito apreende o sentido do texto nor-
mativo; num segundo momento, sua tarefa consiste em 
extrair, do texto, a norma, que nasce do texto, mas que 
não é simplesmente o texto, é o que o texto interpretado 
e contextualizado.  E a interpretação – sabemos- pressu-
põe o elemento lógico do dever ser jurídico, mas não se 
limita a este; pressupõe também que se incorpore, ao ato 
hermenêutico, aos dados onto-axiológicos, o conteúdo 
valorativo que nasce dos fatos e da realidade social e cul-
tural em que a norma é aplicada, o qual será vinculando 
ao próprio sentido revelado pela norma no momento em 
que incide, no momento de sua aplicação. Nesse momento, 
ora o texto elasticiza ora contrai o seu sentido; ora é literal 
ora é sistemático, ora é lógico ora é teleológico, tudo a 
depender das circunstâncias do caso concreto. 

Poder-se-ia dizer que interpretar e aplicar é fazer 
nascer a justiça da lei, de modo que o Direito possa fra-
ternizar com seu povo. Assim como a música não está nem 
na nota musical nem no intérprete, está no talento e na 
interpretação, também o Direito não está, nem nos textos 
normativos nem no intérprete, está na formação cultural, 
na formação teórica e no talento de quem o interpreta. 
A normativitidade é como música pautada, pregada na 
partitura; interpretação é música tocada.12

A lei é como a razão que perdeu sua inteligência 
prospectiva; cabe, ao intérprete, resgatá–la de sua paralisia 
intelectual por meio da interpretação.  Ora, o legislador 
faz metade ou menos da obra jurídica, o intérprete faz o 

12 GAMBOGI, Luís Carlos B. Direito: razão e sensibilidade. As in-
tuições na hermenêutica jurídica. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.
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restante; são a ciência e a sensibilidade do intérprete que 
conferem à lei o valor do Direito; é no momento em que 
a norma geral e abstrata se converte na regra concreta 
que o Direito ganha vida, se humaniza, adquire o seu real 
conteúdo. O intérprete deve mergulhar nos sonhos da vida 
real de modo a que o novo, o que, embora querido pelos 
contornos da vida, ainda não pôde ser vivido, possa ser vi-
vido. A lei – sabemos – deve ser reescrita, como horizonte 
do possível e do necessário, a cada interpretação, sem que 
se produza a instabilidade que advém da interpretação e 
aplicação fora dos marcos constitucionais e legais.

Não obstante se refira à interpretação constitucional, 
Peter Härbele, ao defender sua formula hermenêutica, 
apoiando-se na tópica de Theodor Viehweg , escreve que 
o intérprete hodierno deve operar com o “pensamento 
jurídico do possível” sempre aberto às múltiplas alternativas 
e possiblidades que surgem do texto e da vida. Ei-lo:

O pensamento do possível é o pensamento em 
alternativas. Deve estar aberto para as terceiras e 
quartas possiblidades, assim como para compro-
missos. Pensamento do possível é pensamento 
indagativo (fragendes Denken). Na res publica 
existe o ethos jurídico específico do pensamento 
em alternativa, que comtempla a realidade e a 
necessidade, sem se deixar dominar por elas. O 
pensamento do possível ou o pensamento plu-
ralista de alternativas abre suas perspectivas para 
“novas” realidades, para o fato de que a realidade 
de hoje pode corrigir a de ontem, especialmente 
a adaptação às necessidades do tempo de uma 
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visão normativa, sem que se considere o novo 
como o melhor.13

A aplicação da norma não consiste em descrever o 
prescrito, consiste em reconstruir os seus termos porque a 
norma jurídica só realiza sua estrutura lingüística na medida 
em que, tecendo a construção social da realidade, revigora 
o sentido de ordem e justiça por vezes perdido nas linhas 
do tempo. Para tanto, que as relações entre o intérprete e 
a realidade jurídica sejam pensadas a partir da concretude 
da experiência porque a norma não pode nem deve ser 
isolada de sua aplicação. A “hermenêutica é, assim, filosofia 
(e não filologia); é faticidade; é vida; é existência”.14 

Inflar o intelecto com códigos e leis não reflete, obri-
gatoriamente, uma mente apta a interpretar. Não só ciência 
e técnica formam o intérprete do fenômeno jurídico.. Mais 
que somar conhecimento jurídico sob a óptica técnico-
-científica, deve, o intérprete, voltar-se para o desenvolvi-
mento do seu talento, isto é, de uma inteligência superior, 
que se molda a partir da mente livre, sensível à vida, aos 
seus problemas e contradições. 

Não negamos que nós, que lidamos com o fenômeno 
jurídico, lidamos com uma Ciência. O Direito, fora de 
qualquer dúvida, reúne condições para se apresentar como 
dado conhecimento sistematizado e fundado racionalmente. 

13 HÄRBELE, Peter. Hermenêutica constitucional, a sociedade 
aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a 
intepretação pluralista e procedimental da Constituição. Trad. Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1997. p.3.

14  STRECK, Lenio Luiz. Diferença (Ontológica) entre Texto e Nor-
ma: afastando o fantasma do relativismo. In: TÔRRES, Henelo T. 
(Coord.) Direito e poder: nas instituições e nos valores do público 
e do privado contemporâneos. Barueri, SP: Manole, 2005. p. 28.
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Contudo, trata-se de uma ciência prática, que persegue 
uma finalidade. A mentalidade cientificista, no entanto, 
valendo-se da técnica, pretendeu blindar o Direito do uso 
prático da razão, mas, ao fazê-lo, desnaturou-o, converteu-o 
num instrumento amoral e politicamente infantilizado. Em 
nossos dias, se queremos sinceramente unir os sistemas de 
justiça aos sistemas de direitos, fundamentar as normas do 
ordenamento, como parece ser a tendência da nossa Ciência, 
além e enfrentar questões políticas e morais, precisamos 
reconciliar o Direito com seus fundamentos porque o 
esforço da modernidade para dessacralizar, racionalizar, e 
cientificizar o fenômeno jurídico não pode redundar em 
que este perca seu caráter social e humano. Isto é inaceitável. 

O Direito não é mera técnica nem se reduz à teori-
zação científica. Além desses dois elementos, que lhe são 
indispensáveis, é em seus fundamentos, em seu conteúdo 
jusfilosófico, que o Direito encontra razões para se pere-
nizar sem deixar de atender aos fins a que destina. Porém, 
esclarecemos que nossa reflexão não implica destruir a sua 
índole científica, não significa defender que os seus fins 
possam ser buscados fora do ordenamento. Não! Devem ser 
identificados no próprio ordenamento. Apenas insisto em 
que se o conhecimento jurídico não redunda em expres-
são Ética, não é nem mesmo Ciência, é mera tecnologia.15

O Direito é, sim, uma ciência: tem o seu objeto recortado, 
definido, e tem uma linguagem própria, um tratamento epis-
temológico. Porém, não compõe o núcleo duro das ciências, o 

15 “Podemos observar que, em sua transformação histórica, o saber 
jurídico foi tendo alterado seu estatuto teórico. De saber eminente-
mente ético, nos termos da prudência romana, foi atingindo as forma 
próximas do que se poderia chamar hoje de saber tecnológico” 
(FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo 
do Direito. São Paulo: Atlas, 2001. p. 84).
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núcleo formado pelas ciências naturais, cujos enunciados, além 
de demonstráveis, não admitem exceções. O Direito se situa no 
campo das disciplinas sociais humanas, é uma ciência prática, 
tem conteúdo axiológico, possui finalidade. Seus enunciados 
não são demonstráveis e suas terias não possibilitam a previsão 
ou o conhecimento antecipado do resultado. Enunciados jurí-
dicos funcionam como princípios, como pontos de largada; a 
partir deles são desenvolvidos juízos práticos, argumentações, 
razões que vão além dos juízos lógicos, razões que pressupõem 
a experiência, o tato, a sensibilidade, o amadurecimento moral 
e intelectual do cientista.

6.4. UTOPIA E JURISDIÇÃO

Sob o ponto de vista da atividade jurisdicional, o Di-
reito se coloca com um fenômeno que é futuro que se está 
construindo e é presente no que toca aos conflitos que deve 
ir resolvendo. A cada pergunta, uma resposta; a cada resposta, 
uma nova pergunta. Isso porque não há, no fenômeno jurí-
dico, um sentido preexistente a espera de um intérprete; o 
que há é um texto e um intérprete a espera de um evento 
que, repercutindo no texto, o desafie a produzir um sentido. 

A ratio legis é uma força vivente móvel que 
anima a disposição, acompanha-a em toda a 
sua vida e desenvolvimento; é uma linfa que 
mantém sempre verde a planta da lei e faz brotar 
novas flores e frutos. A disposição pode, desta 
sorte, ganhar com o tempo um sentido novo 
e aplicar-se a novos casos. Sobre este princípio 
se baseia a chamada interpretação evolutiva. 16

16 FERRARA, Francesco. Interpretação e aplicação das leis. 4. ed. 
Trad. Manuel Antônio. Domingues de Andrade. Coimbra: Armênio 
Amado, 1987. p.142.
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Naturalmente que, em uma ordem jurídica democrá-
tica, legitimidade e legitimação são postulados em nosso 
ofício. Os conceitos, às vezes confundidos, são distintos. 
Legitimação vincula-se à realidade social, deriva de um 
processo constante, permanente, perene, e visa construir 
a legitimidade ato a ato, atividade a atividade, produto a 
produto; legitimidade radica-se, assenta-se na soberania, 
e se reflete no sistema jurídico-político, norma a norma,  
constituindo-se na medida em que exprime e agrega os 
valores sociais que balizam a ação da autoridade.

Em uma palavra: a legitimidade se conquista por 
meio da função legislativa; a legitimação, pela função ad-
ministrativa ou jurisdicional. A primeira função produz 
a lei; a segunda, aplica-a. Diríamos – inspirando-nos em 
Klaus Günther17 – que a função legislativa pressupõe a 
justificação; a função administrativa, requer a motivação; 
a jurisdicional, exige a fundamentação, que pressupõe o 
contraditório dialógico.

A legitimidade, desde a origem do constitucionalismo, 
a partir da lógica da separação dos poderes, centra-se na 
soberania popular, mas não se estende ao Judiciário, salvo 
exceções. Este, o Judiciário, na linha do suscitado por Max 
Weber18, passou a tirar sua legitimidade da racionalização 
fundada na legalidade. Com efeito, a legitimidade do Judi-
ciário assenta-se na legalidade. A lei, no entanto, para pre-
servar a legitimidade que confere ao Judiciário, sem perder 
sua lógica formal e operacional, deve ser continuamente 

17  GÜNTHER, Klaus. Uma concepção normativa para uma 
teoria da argumentação jurídica. Trad. Leonel Cesarino Pessoa. 
Cadernos de filosofia Alemã. São Paulo: N°6. 2000.

18 WEBER, Max. Ciência E Política: duas vocações. São Paulo: 
Cultrix. 1970.
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ressematizada de modo a incorporar o valor e o sentido 
substancial da razão histórica que justifica os atos do poder. 

É que, para se manter legitimadora, a lei necessita 
dialogar com a realidade que rege, pondo-se, sempre, como 
objeto das valorações sociais. Desse modo, a legitimidade 
conferida pela lei opera como uma obra em aberto, numa 
permanente reconstrução de si mesma. Como a legitimi-
dade requer, pressupõe um juízo de valor sobre a validade 
das normas, a legitimidade acaba por ser uma questão 
ontologicamente ética e, também, de ordem política.

No que toca à legitimação, compreendida como um 
processo em que se faz a avaliação empírica do grau de 
aceitação da ordem jurídico-política, alguns modos e for-
mas, já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podem ser 
destacados. Um deles, fora de dúvida, está no conhecimento. 
Como pontuou Weber, a racionalidade e o domínio cientí-
fico constituem meios para se conquistar e alimentar a legi-
timação porque em sociedades estruturalmente complexas, 
como são as sociedades contemporâneas, o conhecimento 
constitui condição para se decidir e agir com eficiência e 
com razoáveis chances de acerto. 

Ocorre que a eficiência, e o mesmo o acerto, num 
campo sensível como o jurídico, que não é matemático, 
somente renderá legitimação se produto do debate livre, 
amplo, democrático, se resultado do debate realizado sob o 
balizamento dos direitos constitucionais fundamentais, dentre 
os quais se evidencia a observância ao devido processo legal.

 É também preciso se ter claro que ao resolver con-
flitos sociais, sua missão precípua, o Judiciário, e, portanto, 
o Juiz, para não se perder por de trás da gigantesca pilha 
de processos aos seus cuidados, para preservar a dimensão 
humana do serviço jurisdicional, para sondar o que se 
oculta no coração da controvérsia, para conhecer a densa 
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e complexa pauta do mundo, e nele imprimir o sentido da 
justiça, necessita de apoio logístico, de tempo, de preparo 
intelectual, de esperança e de liberdade. Não é plausível 
nem razoável exigir, dos magistrados, decisões céleres, 
tecnicamente corretas e eticamente justas, sem que se lhes 
ofereça os instrumentos de que necessitam. Ademais, cabe 
enfatizar que o conhecimento, o saber jurídico técnico e 
científico não rende legitimação se o Judiciário, em suas 
decisões, nelas deixe de imprimir o sentido do justo me-
diante o exercício da correção normativa.

Há na Constituição e, em todo ordenamento, princí-
pios jurídicos vinculantes que, em razão sua deles natureza 
elástica e da relação dialética que travam, abrem espaço a 
uma hermenêutica de princípios que permite e reafirma 
a necessidade de se ver a legislação como um meio, um 
instrumento que, combinado com a prevalência norma-
tiva dos valores, se destina a construir o Direito. São os 
princípios jurídicos que fazem com que a ordem nor-
mativa seja um sistema aberto em razão de sua “estrutura 
dialógica, traduzida na disponibilidade e ‘capacidade de 
aprendizagem’ das normas constitucionais para captarem 
a mudança da realidade e estarem abertas às concepções 
cambiantes de ‘verdade’ e de ‘justiça’”.19 “A Constituição 
é, ela própria, história.”. 20  

Eis a razão pela qual a inteligência do intérprete do 
direito deve refletir o momento em que feita a interpre-
tação, sendo-lhe proibido adiantar ou atrasar o relógio da 
História. Somente as exigências da realidade, o que deter-
minarem os fatos, as necessidades e as circunstâncias do 

19 CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 1.159.

20 CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 21.
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real autorizam ou recomendam mudanças interpretativas 
mais radicais, exatamente como enxergaram os romanos: 
factibus ipsis dictantibus ac necessitate exigente.

Ora, se se pretende verdadeiramente a humanização 
do Direito e dos tribunais, faz-se necessário lembrar este 
propósito está indissoluvelmente vinculado ao dever que 
tem o intérprete de, ao analisar e aplicar os textos legais 
ao caso concreto, incorporar à interpretação o ideário de 
justiça dominante na sociedade quando de sua efetivação. 
Esse ideário, no entanto, não pode nem deve ser o ideário de 
quem interpreta e, sim, o ideário ético-jurídico insculpido 
na ordem jurídica, notadamente o ideário ético-jurídico 
estampado na ordem constitucional. O intérprete que não 
considera a justiça  o objetivo supremo da lei, ignora que 
a liberdade e o respeito que deve à pessoa humana, fun-
damentos da ordem constitucional democrática; portanto, 
despreza o que legitima toda e qualquer proposição ou 
norma jurídica.

Construir o Direito não é tarefa apenas do legislador, 
sobretudo ao intérprete cabe construí-lo. E, enquanto ati-
vidade jurisdicional, o Direito é ciência e é arte, a arte e a 
ciência de mergulhar no terreno duro da normatividade e 
de lá arrancar a verdade jurídica. A legislação positiva está 
sempre a envelhecer, a perder sua perspectiva do futuro, 
enquanto que a matéria normatizada, que se situa no plano 
da vida, avança, caminha, e, assim, abre lacunas na ordem 
jurídica, torna normas caducas, obsoletas, insatisfatórias, 
inadequadas às soluções cogitadas pelo texto original.

 O texto normativo carrega o Direito, é verdade, mas 
o que o extrai é, em última análise, o preparo cultural, 
o teórico, e o talento do intérprete. Aquele que deseja 
aprender a interpretar deve antes saber como se apren-
de a estudar o Direito: primeiro, que desenvolva o gosta 
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pela leitura e que aprenda a escrever, que saiba combinar 
idéias, que aprenda a discernir e a exercitar o raciocínio 
sob a espada da lógica jurídica; em seguida, que ande pela 
ordem normativa, visite seus princípios, fundamentos e 
regras, que escale o ordenamento, degrau por degrau, que 
caminhe por seus labirintos e que aprenda a pensar de 
cabeça erguida. Assim como o caçador de pedras preciosas 
rasga a terra para buscá-las, o intérprete deve penetrar no 
texto e nos fatos até encontrar o senti do jurídico preciso. 
No processo interpretativo, tanto os fatos quanto as nor-
mas são importantes; saber interpretar fatos é tão ou mais 
importante que saber interpretar leis. Lembremo-nos de 
Martin Heidegger, o precursor da hermenêutica filosófica 
contemporânea, quando escreve que “em tudo o que já se 
conhece esconde-se algo digno de pensamento”. 

Para realizar essa operação, torna-se necessário elevar 
o espírito e o raciocínio para além do petrificado de modo 
a incorporar, como se por uma alavanca de luz, a dinâmica 
da vida social e moral concreta do homem. Em vez de 
âncora, que a ciência e o talento sejam, para o intérprete, 
como velas ao vento, a impulsionar adiante o sentido da 
liberdade e da justiça. O intérprete do Direito tem o dever 
de passar pelo mundo sem se embrutecer e tem o direito 
de não se ver compelido a renunciar aos ideais humani-
tários, não obstante tenha consciência de que a realização 
do jurídico dele requer o desenvolvimento do seu sentido 
prático. Como a norma jurídica não existe para si mes-
ma, nem em si mesma, como não tem pernas para andar 
nem cérebro para pensar, resta claro que sua vida está na 
interpretação que lhe damos. As melhores interpretações 
sempre serão aquelas que saem naturalmente do coração 
do intérprete, passam pelo crivo severo da sua razão, e são 
capazes de conquistar o coração e as mentes daqueles que 
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vivem a caminhada da liberdade e da justiça pela vida. 
Como escreveu Platão, em As leis, “ninguém negaria que 
a justiça entre os homens é uma coisa bela e foi ela que 
civilizou todos os assuntos humanos”.

Em verdade, se fossemos capazes de compreender o 
amor além de sua lógica pessoal e privatista, se fossemos 
capazes de enxergar no amor sua dimensão pública, o di-
reito e a justiça, ao invés de opostos, seriam como o vento 
e a vela. Como disse o Min. César Peluso, “só quem ama 
deveria ter o poder de punir”.

O amor – escreve Paul Ricouer21 - “o amor tem 
a mesma extensão que a justiça. Ele é sua alma, 
seu impulso, sua motivação profunda; confere-
-lhe sua visada que é o outro, cujo valor abso-
luto ele atesta; acrescenta a certeza do coração 
àquilo que corre o risco de tornar-se jurídico,  
tecnocrático, burocrático no exercício da justi-
ça. Em compensação, porém, é a justiça efetiva, 
institucional, social do amor”. 
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