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A associação de problemas resolvidos com 
outros não resolvidos pode lançar novas luzes 
sobre nossas dificuldades ao sugerir novas 
ideias. É fácil encontrar-se uma analogia 
superficial que realmente nada expressa. Mas 
descobrir algumas características comuns 
essenciais, escondidas por baixo da superfície 
de diferenças externas, formar, nessa base, 
uma nova teoria vitoriosa, constitui importante 
trabalho criador.1 

Albert  Einstein. 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  EINSTEIN, Albert; INFELD, Leopold. A Evolução da Física. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 

2008.  
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RESUMO 
 

 
 

 
SOUZA, José Newton de. Fundamentação do Direito a Partir da Ética do Discurso 
em Karl-Otto Apel, 2011. 265 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-
Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR. Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2011. 
 

 

 

O objetivo da presente tese é a construção de uma nova proposta de 
fundamentação do Direito, enquanto Ordenamento Jurídico válido, a partir da Ética 
do Discurso em Karl-Otto Apel. A viabilidade teórica desta pesquisa somente foi 
possível devido a duas grandes transformações ocorridas tanto na Filosofia quanto 
no Direito através, respectivamente, da reviravolta linguístIca (com início em Frege e 
retransformada pragmaticamente no segundo Wittgenstein, proporcionando o 
surgimento da Ética do Discurso), e a reviravolta jurídica (com início em Viehweg 
através de sua Tópica Jurídica); o que aproximou definitivamente a argumentação 
filosófica da argumentação jurídica.  Nesse sentido, é mostrado, nesta tese, a) o 
papel de destaque ocupado pela Constituição, como também de sua Nova 
Hermenêutica Constitucional, no desenvolvimento dessa transformação 
argumentativa do Direito, tomando como análise a evolução histórica do 
Constitucionalismo; b) a formação doutrinária dos princípios constitucionais; c) o 
avanço moral e jurídico dos direitos fundamentais e sua função centralizadora na 
nova Ordem Jurídica; superando, dessa maneira, a tradicional dicotomia Direito 
Positivo e Direito Natural. Assim, essa constitucionalização do Direito revelou-se, 
através desta pesquisa, como único caminho viável para unir o Direito à Moral e com 
isso, possibilitando fundar o Direito agora com base num princípio ético-discursivo, 
em substituição à norma fundamental kelseniana, de natureza estritamente formal, o 
que não é mais possível de acordo com a realidade atual do fenômeno jurídico.    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Palavras-chave: Fundamentação. Direito. Ética do Discurso. Constitucionalismo. 
Argumentação Jurídica. Princípio Moral.  
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ABSTRACT 
 

 

 
SOUZA, José Newton de. The Foundation of Law from the Perspective of the 
Discourse Ethics in Karl-Otto Apel. 2011. 265 pgs. Thesis (PhD in Law) – Post-
Graduation Programme in Law, Centre of Legal Science. Federal University of 
Pernambuco, Recife, 2011. 
 
 
 
 
The aim of this thesis is to build a new proposal of the Foundation of Law, as a valid 
legal ordainment, from the perspective of the Discourse Ethics in Karl-Otto Apel. The 
theoretical viability of this research was only possible thanks to two great 
transformations which took place both in Philosophy and in Law through, 
respectively, the linguistic turn (which began with Frege  and was pragmatically re-
transformed by second Wittgenstein, making it possible for the appearance of 
Discourse Ethics), and the Legal turn (which began with Viehweg's Legal Topics); 
which definitely brought philosophical and legal argumentation closer together. In this 
sense, it is demonstrated in this thesis a) the prominent role taken by the 
Constitution, as well as its New Constitutional Hermeneutics, in the development of 
this argumentative transformation of the Law, taking the historical evolution of 
constitutionalism for analysis; b) the doctrinal formation of the constitutional 
principles; c) the moral and legal development of fundamental rights and its 
centralizing function in the new Legal Rule; overcoming, in this way, the traditional 
dichotomy between  Positive Law and Natural Law. Thus, this constitutionalization  of 
the Law showed to be, through this research, the only way viable of uniting Law and 
Moral and so making it possible to establish now the ethic-discursive principle as the 
foundation of Law, in the place of the Kelsenian fundamental norm, of a strictly formal 
nature, which is no longer possible according to the present reality of the legal 
phenomenon.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Foundation. Law. Discourse Ethics. Constitutionalism. Legal 
Argumentation. Moral Principle. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
 

 

SOUZA, José Newton de.Begründung des Rechts ausgehend von der Diskursethik  
Karl-Otto Apels. 2011.265 s. Dissertation (rechtswissenschaftliche Doktorarbeit) – 
Programm der Postgraduierung in Rechtswissenschaft, Zentrum für 
Rechtswissenschaft/Rechtsfakultät der Bundesuniversität von Pernambuco, Recife, 
2011. 
 
 
 
 
Ziel dieser Dissertation ist der Baueines neuen Vorschlags zur Begründung des 
Rechts als gültige Rechtsordnung, ausgehend von der Diskusethik Karl-Otto Apels. 
Theoretisch wurde diese Untersuchung  durch zwei große Veränderungen 
ermöglicht, die sowohl in der Philosophie, als auch in der Rechtswissenschaft 
stattfanden, einerseits durch den linguistischen Umbruch (beginnend mit Frege und 
in  pragmatischer Hinsicht verändert in zweiten Wittgenstein, wodurch die 
Diskursethik ermöglicht wurde) und andererseits durch den Umbruch in der 
Rechtswissenschaft (beginnend mit Viehwegs Topik und Jurisprudenz), wodurch  
sich die philosophische Argumentation definitiv  der juristischen Argumentation 
angenähert hat. In dieser Hinsicht wird in der vorliegenden Dissertation a) die 
herausragende Rolle der neuen Verfassungshermeneutik gezeigt, die diese im 
Hinblick auf die Entwicklung der argumentativen Veränderung des Rechts spielt, 
wobei die historische Entwicklung des Konstitutionalismus, b) die doktrinäre    
Entwicklung  von Verfassungsprinzipien, c) der moralische und juristische Fortschritt 
der Grundrechte und deren zentralisierende Funktion innerhalb der neuen 
Rechtsordnung  analysiert werden. Auf diese Weise wird die traditionelle Dichotomie 
von Positivem Recht und Naturrecht überwunden. In dieser Untersuchung erweist 
sich die Konstitutionalisierung des Rechts als einzig möglicher Weg, Recht und Moral 
zu vereinen und damit das Recht in einem ethisch-diskursiven Prinzip zu verankern, 
wodurch fundamentale Norm Kelsens ersetzt wird, die wesentlich formal war und die 
somit der aktuellen juristischen Realität nicht mehr entsprechen kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schlüsselbegriffe: Begründung, Recht, Diskursethik, Konstitutionalismus, juristische 
Argumentation, moralisches Prinzip 
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1  INTRODUÇÃO2 

 

1.1 CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA DE FUNDAMENTAÇÃO FILOSÓFICA 

DO DIREITO COM BASE NA TRANSFORMAÇÃO ARGUMENTATIVA DO DIREITO 

E SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS 

 

O Direito, como Ordem Jurídica, desde os tempos mais remotos esteve 

envolvido com aplicação da justiça e, sobretudo, com princípios morais. 

 

Aliás, observando-se bem a História, constata-se que as primeiras normas 

jurídicas, antes mesmo de assim serem reconhecidas, eram normas morais e 

religiosas.     

 

As decisões de justiça, antes dos gregos começarem a análise da Filosofia 

Moral, já eram fundamentadas, assim, ou na vontade divina ou na vontade terrena 

através de algum monarca, ou seja, a lei do mais forte e da obediência servil.  

 

Pode-se até contar desde então, que estaria nessas formas primárias de 

julgamentos, o embrião, do que mais tarde, a partir dos gregos, tornar-se-ia a pauta 

principal de discussão do Constitucionalismo e da Filosofia do Direito, isto é, a 

dicotomia entre Direito Natural e Direito Positivo.    

 A discussão em torno dessa dualidade de justificação normativa polarizou a 

Filosofia do Direito, ora colocando o Direito Natural como fundamento do Direito 

Positivo, ora colocando o Direito Positivo, convencional, portanto, acima das 

questões morais.  

Paralelamente a essa discussão entre jusnaturalismo e positivismo jurídico, 

mas que guardam direta relação com esses dois tipos de Ordenamentos Jurídicos, 

                                                 
2
A presente tese foi elaborada em conformidade com as seguintes normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT e suas respectivas atualizações: 6023, 6024, 6027, 6028, 6029, 10520, 
14724.   
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está, também, o embate filosófico que gira em torno da Dialética ou Argumentação e 

da Lógica Dedutiva ou Formal, quando da aplicação e interpretação do Direito. 

Essas questões, junto com o Constitucionalismo e toda a evolução doutrinária 

havida no seu desenvolvimento teórico, estão no cerne da presente pesquisa, pois 

envolve de forma implicativa: a) - o Direito Moral (através do estudo do Direito 

Natural e mais tarde transformado em direitos humanos e direitos fundamentais) e o 

Direito Positivo; b) - Tópica (através da Argumentação Jurídica) e sistema (com o 

conceito de formalismo jurídico); c) - o Direito Constitucional, que colocou, aos 

poucos, o Direito Público (através da Constituição), como centro irradiador e 

fundamento de validade do sistema normativo, notadamente a partir dos princípios 

constitucionais, que se destacam por serem ao mesmo tempo: a) veículos de valores 

fundamentais; b) normas jurídicas e c) fontes de interpretação e integração do 

Direito.      

A proposta da presente tese é de fundamentação do Direito. Uma 

fundamentação filosófica que além de levar em conta todos os aspectos da Filosofia 

do Direito acima referidos, culminando com a Teoria da Argumentação Jurídica, 

também leva em conta o avanço linguístico que a Filosofia Geral alcançou com a 

Linguistic Turn em Frege e a Pragmatic Turn no segundo Wittgenstein, com 

destaque para a Argumentação Filosófica em Apel, através de sua teoria do 

discurso. Sem esquecer, é claro, das transformações do Direito havidas a partir de 

eventos históricos que ensejaram profundas mudanças políticas e jurídicas, isto é, a 

Revolução Americana, a Revolução Francesa e a Segunda Grande Guerra.  

A Revolução Americana demarcou, logo após a independência dos Estados 

Unidos (1776), a historiografia das Constituições modernas, com a promulgação da 

primeira Constituição escrita da História, em 1787, dando início ao 

Constitucionalismo moderno, cuja importância foi capital na aceleração dos anseios 

revolucionários do povo francês consumados em 1789. 

Os documentos históricos surgidos no momento daqueles fervores 

revolucionários, com destaque para a Declaração de Virgínia de 1776; a 

Constituição Americana de 1787 e suas dez primeiras Emendas de 1791 que 

inseriram a Carta de Direitos (Bill of Rights) do povo americano; e a Declaração dos 
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Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, universalmente responsável pelas 

profundas alterações que haveriam de ocorrer nos Estados ocidentais desde então; 

marcaram, e essa é a grande contribuição política e jurídica desses documentos, a 

instituição do Estado de Direito, com a positivação das ideias centrais do 

Constitucionalismo, quais sejam: 1. Limitação do poder; 2. Divisão tripartite das 

funções de governo; 3. Inclusão da primeira geração dos direitos fundamentais – os 

direitos individuais. 

A partir de então, ocorre uma verdadeira constitucionalização3do 

Ordenamento Jurídico, ao ponto de Kelsen, na sua Teoria Pura do Direito, conceber 

a Constituição como o fundamento de validade formal de todas as normas do 

sistema jurídico 

Porém, salientamos que o primeiro momento desse processo de 

constitucionalização, em meados do século XIX, foi diretamente influenciado pelas 

ideias liberais da Revolução Francesa e pelo racionalismo descartiano e seu 

formalismo matemático. Todavia, a partir do início do século XX, essa publicização 

do Direito torna-se mais evidente com a consolidação de direitos sociais ocorrida nas 

Constituições mexicana de 1917 e alemã de 1919, cujas ideias socialistas já se 

conformavam desde metade do século anterior.    

Esse formalismo filosófico alcançaria seu auge na concepção kantiana e 

atingiria fortemente o positivismo jurídico ao ponto de seus defensores entenderem 

que Direito e Moral seriam esferas normativas necessariamente incomunicáveis. Daí 

eles acreditarem, como Kelsen, que o fundamento do Direito estaria baseado numa 

norma fundamental hipotética, transcendental e pressuposta, de validade puramente 

formal, sem conteúdo moral.  

                                                 
3
  A expressão constitucionalização do Ordenamento Jurídico ou constitucionalização do Direito há de 

ser entendida na presente tese como comumente é divulgada pelos mais destacados 
constitucionalistas atuais, sobretudo o jurista Luís Roberto Barroso. Diferentemente do termo 
Constitucionalismo, já historicamente consagrado na doutrina jusfilosófica como a teoria que trata dos 
movimentos constitucionais que firmaram o pensamento ideológico das Constituições 
contemporâneas; constitucionalização, que se insere, portanto, no âmbito dessa teoria, revela um 
fenômeno mais ou menos recente da história das Constituições que é sua supremacia material e 
axiológica dentro do universo jurídico, indo além da supremacia formal kelseniana. Isso se deu, como 
tivemos a oportunidade de analisar nesta pesquisa, por esforço da Nova Hermenêutica Constitucional 
que se firmou devido à transformação argumentativa do Direito.  
BARROSO, Luiz Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os Conceitos 
Fundamentais e a Construção do Novo Modelo. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 
 :       
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Assim, as dolorosas consequências desse formalismo jurídico foram levadas 

a cabo na História universal através do período negro da Segunda Guerra Mundial.  

As experiências sofridas na Segunda Guerra Mundial, em que milhões de 

pessoas inocentes foram mortas da maneira mais brutal possível, com total 

desrespeito à dignidade humana, deixaram estarrecida a humanidade; que passou a 

se questionar através dos juristas e filósofos do mundo todo, sobretudo os alemães, 

que sentiram a obrigação de repensarem a Política e o Direito, que de alguma 

maneira deram respaldo àquelas atrocidades nazistas. 

As perguntas que eles se fizeram foram: onde estaria o erro? Como ditaduras 

do tipo nazista poderiam ter chegado legalmente ao poder? A resposta, certamente, 

não viria de imediato, mas somente após uma longa reflexão filosófica e jurídica 

sobre os fins e fundamentos da Filosofia Prática e do Direito.   

 

Desde então, fortaleceram-se, na doutrina e na jurisprudência constitucional 

alemã, interpretações que objetivavam a efetivação dos direitos humanos, haja vista 

o formalismo jurídico, até então predominante, ser insuficiente no tocante à 

hermenêutica constitucional de princípios. 

Nesse contexto, é que a proposta de transformação da Filosofia feita por Karl-

Otto Apel, através de sua Ética do Discurso, questiona o fundamento último da 

Filosofia; que deve ser reconstruída a partir de um principio moral dialógico que 

garante a participação, igual e livre, de todas as pessoas diretamente afetadas pelos 

desafios éticos globais e que estão aí colocados no mundo da vida, ou seja, perante 

a humanidade.        

E é, nesse sentido, que a Argumentação Filosófica de Apel se aproxima da 

Argumentação Jurídica, porque ambas, no fundo, buscam o mesmo fim, ou seja, o 

respeito à dignidade humana. Pelo lado da Filosofia, a Ética do Discurso em Apel 

propõe substituir o princípio moral solipsista de Kant pelo princípio moral da 

reciprocidade dialógica universal; pelo lado do Direito, a Teoria da Argumentação 

Jurídica, surgida a partir da Tópica de Theodor Viehweg,4 propõe reinterpretar o 

                                                 
4
A Escola Tópica de interpretação da Constituição surge, assim, a partir da obra Tópica e 

Jurisprudência de Theodor Viehweg, publicada em 1953, ao provocar uma reviravolta jurídica na 
metodologia de interpretação dos problemas constitucionais através do emprego do raciocínio 
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Direito através de uma Nova Hermenêutica Constitucional, que possibilita, em uma 

só palavra, unir o Direito à Moral, através dos direitos fundamentais, como bem 

defende Alexy (2008).   

Nesse ponto, os princípios constitucionais tomam destaque na Ordem 

Jurídica, porque eles são, no fundo, a sede natural dos direitos fundamentais; e é 

através deles, como veículos de valores da Constituição, como caminho ou janela 

que se abre para a vida social, que ocorre a união do Direito com a Moral. Se antes, 

no formalismo jurídico, o Direito estava apartado da Moral e dos valores 

fundamentais da sociedade (que devem ser discutidos consensualmente e 

orientados pelo princípio moral dialógico, como propõe Apel), e, por isso, qualquer 

proposta de fundamentação do Direito de cunho formalista não levava em conta o 

conteúdo normativo; em nossa proposta de fundamentação do Direito, enquanto 

Ordenamento Jurídico positivo, isso deixa de existir, haja vista o princípio ético-

discursivo, que substitui a norma fundamental (Grundnorm), ser essencialmente 

moral e, portanto, mostrar-se não só ser fundamento de validade como, também, de 

conteúdo de validade (KELSEN, 2006).  

Com isso, é objetivo central desta tese rediscutir o Direito sob esses aspectos 

e propor uma nova fundamentação, agora levando em conta as mudanças havidas 

no Direito Positivo após essa reviravolta provocada pelos direitos fundamentais 

através da Constituição. Foi exatamente por isso, ou seja, pela inserção do respeito 

aos direitos fundamentais como fim último do Direito, que não dá mais, atualmente, 

para se pensar o fenômeno jurídico sem a Moral. Assim sendo, não se pode mais 

pensar o fundamento do Direito (ou seja, por que as normas jurídicas são válidas), 

sem se levar em conta o conteúdo de justiça material da norma. Moral e Direito 

estão, dessa maneira, definitivamente conviventes numa Ordem Jurídica ético-

                                                                                                                                                         
dialético, que, partindo dos chamados lugares comuns, premissas ou pontos de partida, conduzem os 
problemas jurídicos a soluções materialmente mais justas. 
Desde então, a Filosofia do Direito ganhou um novo impulso pragmático provocado por esse 
ressurgimento da argumentação jurídica que influenciou diretamente renomados jusfilósofos, tais 
como Chaïm Perelman, Robert Alexy, Friedrich Müller, Peter Häberle, Konrad Hesse etc., com 
destaque para estes três últimos, que mais diretamente se esforçaram em criar uma teoria material da 
Constituição a partir de uma tópica sistêmica, em que normas constitucionais seriam os topoi aos 
quais o hermeneuta constitucional estaria vinculado. 
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discursiva (ALEXY, 2008).5 Por essa razão, a proposta da presente tese passa pela 

substituição da norma fundamental de Kelsen; normal última de reconhecimento em 

Hart; ou norma-origem em Tércio Sampaio; pelo princípio consensual racional ético-

discursivo que designamos de princípio inaugural do Direito.       

1.2 ESTRUTURA E METODOLOGIA DA TESE 

 

Com relação à elaboração da pesquisa, a metodologia empregada foi 

bibliográfica, com utilização de fontes primárias e secundárias de obras estrangeiras 

e nacionais6, estando esta tese dividida em treze capítulos, a seguir detalhados em 

seus pontos básicos, com início a partir desta introdução. 

 

Assim, a partir do segundo capítulo deste trabalho começa o desenvolvimento 

da pesquisa com preliminar distinção entre Ciência do Direito e Direito enquanto 

Ordem Jurídica. Tal estudo faz-se necessário porque é comum entre operadores e 

até entre estudiosos do Direito, a confusão quanto ao uso da palavra Direito, devido 

aos seus diversos sentidos assumidos ao longo de toda sua história. Nesse sentido, 

para evitar ambiguidades e delimitar o campo de estudo desta investigação 

filosófica, este capítulo inicial é preparatório para o bom desenvolvimento da 

pesquisa e assegurar que a fundamentação proposta versa sobre o Direito enquanto 

fenômeno jurídico (cuja essência também é estudada na secção que é dedicada à 

investigação fenomenológica do Direito) e não como Ciência do Direito.  

 

No terceiro capítulo, após estudos sobre a essência do Direito e como 

sequência lógica de tal análise, há a discussão sobre o que é, na verdade, a 

fundamentação. Para Heidegger, é a revelação do ser. Buscar a fundamentação é 

compreender o ser do ente. Nesse caso, o ser do Direito é o seu próprio 

fundamento. Daí, ser oportuno apresentar, logo neste capítulo, a análise da proposta 

de fundamentação do Direito em Kelsen e o entendimento da natureza filosófica e 

jurídica de sua norma fundamental (Grundnorm). 

                                                 
5
Nesse sentido, a contribuição de Alexy (2005) foi de grande importância, haja vista a sua Teoria da 

Argumentação Jurídica pregar a racionalidade jurídica como a técnica necessariamente capaz de 
conduzir a decisões corretas perante os valores positivados na Constituição. 
6
  ECO, Humberto. Como se Faz uma Tese. Tradução de Gilson Cesar Cardoso de Souza. 22. 

edição. São Paulo: Perspectiva, 2009. 
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O quarto capítulo da pesquisa discute a relação entre Filosofia do Direito e 

fundamentação. Essa é, conforme Reale (2002), a preocupação principal dessa 

Disciplina. Já para Hegel (1997), o objetivo da Filosofia do Direito é a ideia do 

Direito, ou seja, o que é o Direito. Responder o que é o Direito, nesse sentido, é 

desvelar o seu fundamento. Com isso, a própria história da Filosofia do Direito 

confunde-se com as questões de fundo da essência do Direito e outros assuntos 

correlatos a essa discussão, tais como valor, Direito Natural, Moral, direitos 

fundamentais, entre outros. Neste capítulo, portanto, compreende-se que é 

atribuição da Filosofia do Direito tratar sobre fundamentação e não da Ciência do 

Direito.        

 

O quinto capítulo trata do conceito e evolução histórica do Constitucionalismo, 

com o objetivo de firmar uma compreensão geral sobre as ideologias que sempre 

estiveram por trás de todo o pensamento político e econômico das Constituições 

desde a Antiguidade até a Contemporaneidade, com destaque para separação dos 

poderes e os direitos e garantias fundamentais, cuja essencialidade constitucional foi 

diretamente influenciada pelas três principais doutrinas constitucionalistas da 

Modernidade, ou seja, a francesa, a inglesa e a americana. 

 

O sexto capítulo aborda a moderna tipologia das normas jurídicas, que é 

constituída de princípios e regras; assunto este ligado diretamente à interpretação 

material da Constituição, haja vista serem os princípios a forma como os direitos 

fundamentais se apresenta na Constituição; daí a necessidade de um estudo mais 

detalhado sobre a classificação desses princípios constitucionais, sua aplicabilidade 

e distinção em relação às regras constitucionais. 

 

Em seguida, no sétimo capítulo, há uma análise dos direitos fundamentais, 

dividida em quatro subcapítulos, que busca mostrar os enfoques da evolução 

histórica e a importância que os direitos fundamentais ocupam no Constitucionalismo 

contemporâneo; até porque esses direitos são a essência das Constituições atuais e 

o principal objetivo da Teoria Material da Constituição.7 

                                                 
7
  A Teoria Material da Constituição é resultado do esforço de constitucionalistas alemães, tais como 

Müller, Häberle, Hesse, entre outros, em superar o excesso de formalismo e juridicidade das 
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O oitavo capítulo apresenta uma introdução à Hermenêutica Filosófica, com 

destaque para o pensamento de Schleiermacher e Dilthey, hermeneutas 

responsáveis pelo desenvolvimento da Hermenêutica Epistemológica, que contribuiu 

diretamente para o surgimento da compreensão como método específico das 

ciências humanas; e de Heidegger e Gadamer, que elaboraram a Hermenêutica 

Filosófica com bastante influência tanto no método concretista da Nova 

Hermenêutica Constitucional quanto na própria Ética do Discurso.  

 

No nono capítulo há uma introdução ao estudo da Hermenêutica Jurídica 

Clássica, com abordagem das evoluções doutrinárias das diversas escolas de 

interpretação até a Nova Hermenêutica Constitucional, em que é feito um 

acompanhamento da interpretação material desenvolvida por Müller, Hesse e 

Häberle. 

 

Com o capítulo dez tem-se uma compreensão de como se deu a passagem 

da teoria formal para a teoria material na Constituição, de cunho argumentativo, 

mostrando a insuficiência daquela teoria e destacando-se, por outro lado, o papel 

fundamental dos princípios constitucionais na aproximação do Direito com a Moral; a 

influência decisiva desse processo na superação da fase positivista do Direito pela 

fase pós-positivista, ou Direito por princípios, dando espaço para o surgimento do 

que designamos hoje de paradigma da moralidade consensual no âmbito jurídico. 

 

Finalmente, no capítulo onze, há a apresentação da Ética do Discurso em 

Apel e uma introdução à Pragmática Transcendental, para, em seguida, no capítulo 

doze, ser exposta, detalhadamente, a maneira que a fundamentação ética do Direito 

é estruturada a partir da Ética do Discurso em K. O. Apel; com a convicção racional 

de que qualquer discurso argumentativo, inclusive o discurso jurídico a partir de seu 

fundamento, pressupõe sempre a existência do princípio moral da reciprocidade 

dialógica universal como condição intransponível de sentido e validade do discurso 

humano geral. 

                                                                                                                                                         
correntes positivistas que impediam a concretização material dos valores fundamentais da 
Constituição. Nesse ponto, a Tópica de Viehweg compõe a grande matriz de onde procede essa 
teoria.    
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Por fim, acreditamos que o estudo aqui proposto é viável filosoficamente 

porque, conforme a filosofia pragmático-transcendental de Apel, para que haja 

qualquer discurso humano que objetive chegar a uma verdade consensual 

racionalmente válida e legítima, portanto, correta eticamente, é imprescindível a 

obediência ao princípio moral do discurso, que está implicitamente formulado em 

qualquer argumentação; por ser fundamentado ultimamente pela lógica reflexiva, ou 

seja, para negá-lo é necessário pressupô-lo; a negativa do discurso pressupõe a 

existência do próprio discurso, o que é uma contradição performática. E exatamente, 

nesse ponto, onde reside a diferença entre a proposta habermasiana da Ética do 

Discurso, que não aceita a fundamentação última, da proposta apeliana, cujo 

principio moral é último e transcendental. Apel (2004), por sua vez, também entende 

ser plenamente possível a fundamentação do Direito a partir de sua Ética do 

Discurso. Porém, confessa não ter enfrentado ainda essa problemática, apesar de 

compreender a necessidade de se firmar uma proposta nesse sentido. E é com essa 

intenção, portanto, que acatamos tal desafio. Acreditando, não só ser possível mais 

necessário que o Direito atual, ética e linguisticamente revirado, se apoie numa 

teoria ético-discursiva capaz de atender aos desafios de uma Nova Ordem Jurídica 

cada vez mais globalizada e comprometida com a efetivação dos direitos 

fundamentais.         
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2 DIREITO ENQUANTO CIÊNCIA E DIREITO ENQUANTO OBJETO: 

UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA DO DIREITO COMO PRÉ-

QUESTIONAMENTO INESCUSÁVEL PARA UMA NOVA PROPOSTA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DO DIREITO.    

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A POLISSEMIA DA PALAVRA DIREITO 

 

Elaborar uma tese sobre os fundamentos do Direito faz-se necessário, 

antecipadamente, discorrer brevemente sobre a formação histórico-gramatical e a 

polissemia da palavra direito8, que devido aos diferentes significados dentro do 

contexto jurídico geram ambiguidades que confundem muito mais do que 

esclarecem seu entendimento, pois a primeira objeção que se poderia levantar sobre 

a presente pesquisa seria sobre que tipo de fundamentação se trata: uma 

fundamentação do Direito como sistema normativo ou fundamentação do Direito 

como conhecimento ou Ciência Jurídica? 

 

Nesse sentido, o pensamento do mestre (REALE, 2002) sobre o assunto 

ajuda na solução dessa ambiguidade, pois considera a palavra direito, assim como 

muitos outros vocábulos, sujeita às vicissitudes da experiência humana, que por ser 

usada séculos a fio, adquiriu inúmeras acepções, requerendo cuidadoso trabalho de 

discriminação.   

 

Reale entende que não há nada estranhável nesse fato. É comum encontrar 

palavras que tragam esse duplo sentido. A riqueza da experiência humana é capaz 

de produzir a realidade que constitui a razão de ser de questionamentos e 

esquemas teóricos.  Para ele, Direito tanto pode significar Ordenamento Jurídico, 

sistema de normas ou regras jurídicas, como também pode designar a ciência que o 

estuda, ou seja, Ciência do Direito ou Jurisprudência. Por isso, conclui, que muitas 

                                                 
8
     CRUZ, Sebastião. Ius, Derectum (Directum). Dereito (Derecho, Diritto, Droit, Direito, Recht, Right, 

etc.). 7. ed. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1986. 
COSTA, E. Ferreira da. Filosofia Jurídica: Fundamentação Metafísica do Direito. São Paulo: Sita 
Brasil, 2010. 
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confusões podem surgir do fato de não se fazer uma distinção devida entre ambos 

os sentidos.9 

 

 Assim, trata-se aqui da fundamentação do Direito enquanto objeto, sistema 

normativo ou Ordenamento Jurídico, que se mostra organizado de maneira coerente 

e hierarquicamente posto através de princípios e regras jurídicas. Nesse sentido, o 

Direito é um objeto intencional, que ao se revelar como fenômeno é resultado da 

intencionalidade da razão. Contudo, esse assunto será detalhadamente estudado 

mais adiante. Portanto, não se trata de uma pesquisa de fundamentação do Direito 

enquanto Ciência Jurídica; pois, se assim o fosse, este trabalho estaria voltado para 

uma pesquisa de epistemologia das ciências humanas, teria percorrido caminhos 

diversos aos tratados aqui, como os já traçados pela Fenomenologia em Husserl e a 

epistemologia das ciências do espírito em Dilthey.10 

 

Dirimida, então, essa objeção primeira, voltemos, agora, a tecer algumas 

considerações sobre a etimologia da palavra direito que, de algum modo, é sempre 

esclarecedora.     

 

Para o teólogo e jurista português Sebastião Cruz (1986), em sua singular 

monografia sobre a origem e formação da palavra direito, como também para 

diversos jusfilósofos pátrios, tais como Miguel Reale (2002), João Baptista 

Herkenhoff (2010), Tércio Sampaio Ferraz Júnior (2007), Paulo Nader (2010a), 

Cretella Júnior (2007), entre outros, a etimologia e semântica do termo direito sofreu 

inúmeras transformações ao longo da História. A palavra direito provém do latim 

baixo directum, acusativo do adjetivo directus (a, um), que significa qualidade do que 

                                                 
9
Nessa mesma linha de pensamento pondera GUERRA FILHO, Willis Santiago. A Filosofia do Direito: 

Aplicada ao Direito Processual e à Teoria da Constituição. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 38: 
“Ocorre com o Direito o mesmo que se dá com a História. Tanto nesta como naquele usa-se, 
indistintamente, o mesmo nome para se designar o objeto de estudo e a ciência que estuda. Assim 
como o objeto da história é a História, o objeto da ciência do direito é o Direito. [...] 
       “Em sentido estrito, a ciência do Direito teria por objeto o sistema de normas jurídicas que 
compõe determinado ordenamento jurídico positivo, constituindo-se, assim, como Dogmática 
Jurídica”.   
10

   HABERMAS, Jürgen. A Lógica das Ciências Sociais. Tradução de Marco Antonio Casanova. 
Petrópolis: Vozes, 2009, p. 12 in verbis: “Rickert foi o primeiro a fazer a tentativa de conceber de 
maneira metodologicamente rigorosa o dualismo entre ciência da natureza e ciência da cultura. Ele 
restringiu a pretensão inerente à crítica kantiana da razão ao âmbito de validade de ciências 
nomológicas, a fim de abrir espaço para as ciências humanas que foram elevadas por Dilthey ao 
status de um conhecimento crítico”. (grifos nossos). 
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está conforme a reta, sem inclinação, sem curvatura ou desvio; e que deriva do 

particípio passado do verbo dirigere, que significa guiar, conduzir, alinhar, ordenar. 

 

Na verdade, o uso desse vocábulo somente foi empregado pelos juristas 

romanos na Idade Média, a partir do século IV d.C., sendo antes utilizado o termo 

jus, do latim clássico e derivado de jussum (particípio passado do verbo jubere, que 

significa originalmente comandar, poder, no sentido divino); cujo radical tem origem 

no sânscrito Yu ou jaus (CRUZ, 1986), que corresponde a vínculo. Para Paulo Nader 

(2010a), no entanto, essa não seria a única versão aceita, pois há quem defenda 

que o vocábulo jus estaria ligado a justum, equivalente a justo, e que seu radical 

teria origem no védico Yós ou jos (CRUZ, 1986), significando santidade, bom, 

proteção. 

 

De qualquer sorte, de acordo com Sebastião Cruz (1986), o uso do termo jus 

foi gradativamente sendo substituído pelo vocábulo directum e derectum, ao ponto 

de no século IX já estar consagrada a palavra derectum como indicativo de 

Ordenamento Jurídico ou norma jurídica em geral. 

 

Contudo, segundo esse mesmo autor, a palavra direito guardou, em todas as 

línguas de correspondência românica, tanto o significado do jus (com o sentido de 

justo e moral) quanto o significado do derectum (no sentido de norma agendi - 

Direito Objetivo e facultas agendi - direito subjetivo). E é devido exatamente a essa 

herança semântica que esse vocábulo hoje é empregado em diferentes sentidos 

jurídicos; uma polissemia do termo que se manifesta conforme o enfoque a ser 

abordado.   

 

Dentre esses diversos enfoques, destacamos as seguintes acepções da 

palavra direito assumidas conforme o tipo de abordagem: 
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2.1.1 Direito Enquanto Relação Jurídica  

 

Para Giorgio Del Vecchio (2005), está na essência do Direito as relações 

intersubjetivas,11 porque é a partir da coordenação de atitudes de vários sujeitos, ou 

seja, o encontro no mundo da vida entre, no mínimo, duas pessoas, que é possível a 

existência do Direito.12 Assim, acompanhando o raciocínio desse renomado 

pensador, torna-se óbvio imaginar, que por uma determinada situação surreal, 

somente vivesse um único homem na Terra, seria natural e conceitualmente 

impossível existir o Direito.13Nesse mesmo sentido, a teoria dos dois sujeitos ou 

teoria intersubjetiva da relação jurídica confirma ser impraticável o Direito num lugar 

onde só um sujeito existisse (REALE, 1988). Na verdade, nessa situação hipotética, 

sequer sociedade existiria, pois esta é materialmente composta de relações 

                                                 
11

BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. Tradução de Fernando Pavan Baptista e Ariani 
Bueno Sudatti. 4. ed. Bauru: EDIPRO, 2008, p. 37: “Que o elemento característico da experiência 
jurídica seja a relação intersubjetiva é, ao contrário da teoria institucional, doutrina velhíssima e 
periodicamente recorrente. Se observarmos bem, ela nasce da mesma idéia fundamental de que 
nasce a teoria da instituição, qual seja, a de que o direito é um fenômeno social, que tem sua origem 
na sociedade”.    
12

REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, 345: “Há casos, 
porém, em que o eu não só põe o outro eu, mas acaba pautando o seu agir por algo que não se 
reduz ao ângulo deste ou daquele sujeito, mas à implicação dos dois sujeitos. Esta idéia torna-se 
clara no exemplo de um contrato bilateral, dando nascimento a um laço obrigacional que implica tanto 
a posição do sujeito ativo, como a posição do sujeito passivo. O vínculo é, nesta hipótese, objetivo, 
no sentido de que sobrepaira aos dois sujeitos obrigados, coordenando os seus comportamentos em 
uma unidade de fins. À relação de dois sujeitos, de maneira que a pretensão de um corresponda á 
pretensão de outro, e vice-versa, é que Del Vecchio denomina intersubjetividade”. (grifos do autor). 
     O importante a destacar aqui, é que para Del Vecchio o critério de identificação do Direito “resulta 
de um enlace entre dois ou mais sujeitos, de tal maneira que a pretensão de um corresponda a uma 
obrigação por parte do outro, segundo uma ordem objetiva de coexistência”. (Apud REALE, Miguel. 
Op. cit., p. 343, grifo nosso). Nesse caso, indo no mesmo sentido do pensamento de Aristóteles, que 
diz que onde houver justiça haverá sempre uma ligação entre duas ou mais pessoas; como também à 
Ética de Tomas de Aquino, em que a noção de bilateralidade ou alteridade é tema recorrente.  
     Nesse ponto, identificamos uma aproximação direta com objetivo desta tese em fundar o Direito a 
partir da teoria do consenso racional, cuja noção de intersubjetidade é o conceito transformador 
presente na Ética do Discurso e na Semiótica Transcendental de Peirce, por superar o solipsismo 
kantiano.     
13

BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 39: “Quanto ao segundo requisito, Kant afirma que esta relação entre 
dois sujeitos, para ser uma relação jurídica, deve se dar entre dois arbítrios, e não entre o arbítrio de 
um e o simples desejo do outro. O que importa sobretudo a Kant, ao colocar o direito como relação 
entre dois sujeitos, é afastar a tese de que ele possa consistir também em uma relação entre um 
sujeito e uma coisa. Para Kant, há quatro tipos possíveis de relações entre um sujeito e outros: 1) a 
relação entre um sujeito que tem direitos e deveres com outro que tem apenas direitos e não deveres 
(Deus); 2) a relação de um sujeito que tem direitos e deveres com outro que tem apenas deveres e 
não direitos (o escravo); 3) a relação de um sujeito que tem direitos e deveres com outro que não tem 
nem direitos nem deveres (os animais, as coisas inanimadas); 4) a relação de um sujeito que tem 
direitos e deveres com outro que tem direitos e deveres (o homem). Destas quatro relações, somente 
a última é relação jurídica [nota-se aqui que Kant não cita a incidência da norma como elemento 
identificador da relação jurídica, mas se limita, simplesmente, à relação entre dois sujeitos livres, o 
que torna sua assertiva inconsistente perante a Dogmática Jurídica da tradição]”. 
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humanas, de pessoas que convivem no mesmo espaço geográfico e compartilham 

hábitos culturais comuns. E nesse caso, é a partir das relações interpessoais que 

faticamente é possível não só a relação jurídica, mas, também, as relações 

econômicas, morais, religiosas, entre outras; pois o que rotula uma relação de 

jurídica, de moral, de religiosa, de econômica, é o olhar conceitual ou o aparato 

cognitivo da percepção humana (intencionalidade). No caso específico do Direito, 

essa definição utiliza-se do aparato normativo que incide sobre as relações 

intersubjetivas, dando-lhe a configuração de relação jurídica.14 E isso, de imediato, 

implica aos diversos outros aspectos do Direito: Direito Subjetivo e objeto jurídico; 

Direito Objetivo e valor; que, juntos, compõem o fenômeno jurídico passível de 

conhecimento pela Ciência do Direito.       

 

2.1.2 Direito Enquanto Valor 

 

No item anterior afirmamos que as relações humanas são reconhecidas como 

relações jurídicas a partir de um aparato cognitivo que rotula essas relações com 

base em conceitos previamente estabelecidos (normativos) que incidem e as 

identificam como jurídicas. Desse modo, a percepção de algo do mundo é sempre 

uma relação do sujeito intencional que identifica no objeto um conjunto de valores 

que ele já traz consigo a priori e que se efetiva com o aparecimento do objeto. Para 

Max Scheler, os valores possuem esta dualidade, simultaneamente, ou seja, 

idealidade ou caráter a priori e realização material; que se manifestam quando da 

conjugação dessas duas dimensões. Com esse pensamento, Scheler inaugurou na 

teoria dos valores a ideia de a priori social, pois ele entendia que a realização 

material dos valores implica a intersubjetividade, portanto, um fato social. Nesse 

caso, não há de se confundir com a interpretação sociológica dos valores de 

Durkheim que define o valor a partir de uma consciência coletiva que pressiona 

externamente a consciência individual; tomando, assim, o sentido inverso ao 

defendido por Scheler, em que o valor nasce da intuição emocional a priori da 

consciência individual. São caminhos inversos, mas que, no fundo, chegam ao 

mesmo ponto quando da realização material ou fática do valor. Dessa maneira, valor 

e experiência social conjugam dois aspectos de uma mesma realidade que se 

                                                 
14Na lição de Lourival Vilanova, é através da incidência da norma sobre a relação social ou fática que 
essa relação se eleva ao nível jurídico. 
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transforma em cultura humana. E isso é de extrema relevância para o Direito, porque 

mostra a implicação direta entre Direito e valor. Sobretudo, quando Kant afirma que 

o Direito é a união de escolhas livres, ou seja, juízos de valor e que o maior deles é 

a liberdade. E se o reino da liberdade é o valor condicionante de toda práxis, 

inclusive do Direito, por outro lado o valor justiça é o seu fim. Portanto, o Direito 

nasce de um valor (liberdade) e se destina a outro valor (justiça).15 

 

2.1.3 Direito Enquanto Faculdade de Agir 

 

No Direito romano já existia a dicotomia entre norma agendi e facultas agendi 

(FERRAZ Jr., 2007). Esse entendimento se dava basicamente porque, como foi visto 

até aqui, só há direitos e deveres, onde há relação jurídica (Kant, 2007) e só há 

relação jurídica onde há norma jurídica ou sistema de normas incidente sobre essa 

relação. Na relação jurídica o sujeito devedor da relação (devedor no sentido de ser 

obrigado por um valor jurídico: de dar algo, de fazer algo ou deixar de fazer algo) 

tem o dever jurídico perante o sujeito credor desse valor jurídico, isto é, deve um 

benefício jurídico, donde nasce o direito subjetivo.16 Nesse caso, o direito subjetivo 

                                                 
15

Para (REALE, 2002), uma análise em profundidade dos diversos sentidos da palavra Direito veio 
demonstrar que eles correspondem a três aspectos básicos, discerníveis em todo e qualquer 
momento da vida jurídica: um aspecto normativo (o Direito como Ordenamento e sua respectiva 
ciência); um aspecto fático (o Direito como efetividade social e histórica) e um aspecto axiológico (o 
Direito como valor de Justiça).  
     Nesse sentido, NADER, Paulo. Filosofia do Direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010b, p. 60-
61: “Que o Direito tem algo haver com valores é um fato da experiência. A controvérsia surge quando 
se questiona o grau de importância do valor na formação do Jus Positum. As estimativas não apenas 
fazem parte do Direito como integram a própria vida humana. 
“[...] 
     “Como o Direito é processo elaborado, não produto espontâneo da natureza, o valor é um de seus 
componentes básicos. É que o engenho humano, como objeto cultural, realiza valor.”  
     Também RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Tradução de Marlene Holzhausen. 2. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 11: “O direito só pode ser compreendido no âmbito da atitude referida 
ao valor. O direito é uma manifestação cultural, isto é, um fato relacionado a um valor. O conceito do 
direito não pode ser determinado de modo diferente do que o dado, cujo sentido é o de tornar real a 
idéia do direito. O direito pode ser injusto (summum ius - summa iniuria), mas só é direito por ter o 
sentido de ser justo”. (grifos nossos). 
DURKHEIM, Émile. Ética e Sociologia Moral. São Paulo: Landy Editora, 2006. 
IHERING, Rudolf Von. O Universo do Direito. Tradução de Henrique de Carvalho. Belo Horizonte: 
Editora líder, 2004. 
16

VILLEY, Michel. Filosofia do Direito: Definições e Fins do Direito: os Meios do Direito. Tradução de 
Márcia Valéria Martinez de Aguiar. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 141-142: “O próprio 
termo ‘direito subjetivo’ data apenas do século XIX. Mas a noção de direito concebido como o atributo 
de um sujeito (subjectum juris) e que só existiria para benefício deste sujeito, remonta pelo menos ao 
século XIV. Ela já está presente em Guilherme de Occam, fundador da “nova via”. Notamos em 
seguida seu desenvolvimento na escolástica da baixa Idade Média e do Renascimento espanhol e 
finalmente, sobretudo a partir do século XVII, nas teorias dos juristas. Ela comanda o sistema de 
Hobbes. É o signo do triunfo do sistema individualista”. (grifos do autor).   
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de alguém relaciona-se, em contrapartida lógica, com uma obrigação, simultânea, de 

outrem; ao mesmo tempo, também, que sofre a inferência da norma ou Direito 

Objetivo. Kelsen também entende que “ao direito subjetivo de alguém, que é apenas 

reflexo do dever jurídico de outrem, se refere a [sic] definição, muitas vezes 

encontrada na jurisprudência tradicional, segundo a qual o direito subjetivo é 

determinado como interesse juridicamente protegido”.17 Dessa maneia, direito 

subjetivo é uma faculdade de agir18 ou poder em que o seu titular dispõe livremente 

de um benefício juridicamente protegido através de uma Ação processual 

correspondente.19 Nesse mesmo sentido Max Weber afirma: 

 

Do ponto de vista jurídico, um direito moderno compõe-se de disposições 

jurídicas, isto é, normas abstratas com o conteúdo de que determinada 

situação, de fato, deva ter determinadas conseqüências jurídicas. A divisão 

mais corrente das “disposições jurídicas”, como em todas as ordens, é a em 

normas “imperativas”, “proibitivas” e “permissivas”, das quais nascem os 

direitos subjetivos dos indivíduos de ordenar, proibir ou permitir aos outros 

determinadas ações. A este poder juridicamente garantido e limitado sobre 

as ações dos outros correspondem sociologicamente as seguintes 

expectativas: 1) que outras pessoas façam determinada coisa ou 2) que 

deixem de fazer determinada coisa – as duas formas de “pretensões” – ou 

3) que uma pessoa pode fazer ou, se quiser, deixar de fazer determinada 

coisa sem intervenção de terceiros: “autorizações”. Todo direito subjetivo é 

uma fonte de poder que, no caso concreto, devido à existência da 

respectiva disposição jurídica, pode também ser concebida a alguém que 

sem esta disposição seria totalmente impotente.
20

 (grifos do autor). 

 

Com isso, fica claro que o direito subjetivo é um poder conferido pelo Direito 

Objetivo, isto é, pelo Estado, ao credor de uma relação jurídica e que tanto pode ser 

pretendido contra uma pessoa física ou jurídica na esfera privada, como, também, 

pode ser requerido ao próprio Estado que lhe confere esse direito. E nesse último 

                                                 
17

  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 7. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006, p. 148. 
18

LÉVY-BRUBL, Henri. Sociologia do Direito. Tradução de Antonio de Pádua Danesi. 2. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 3: “O direito subjetivo pertence a uma pessoa-indivíduo ou 
coletividade: é a faculdade que lhe é dada de exercer esta ou aquela atividade”. (grifo nosso). 
19

Não é o caso dos direitos indisponíveis, em que o titular do direito não pode dispor livremente sobre 
seu direito. 
20

  WEBER, Max. Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva. Tradução de 
Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2009, p. 14-15.  
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caso, torna-se direito subjetivo público, que atualmente é reconhecido na esfera dos 

direitos fundamentais.21
 

 

2.1.4 Direito Enquanto Ordenamento Jurídico 

 

Se perguntássemos às pessoas leigas em Direito, de visão comum, de 

conhecimento vulgar e não científico o que para elas seria o Direito, parte dessas 

pessoas diria que Direito é lei; outra parte responderia que Direito é justiça; também 

teriam aquelas pessoas que diriam que Direito é ciência; e uma quarta parte diria 

que Direito é correção, ou seja, é agir corretamente, é vivência ou viver conforme as 

virtudes.22 Nesse caso, é comum ouvir as pessoas dizerem que agir dessa ou 

daquela maneira é ou não é direito, no sentido de ser ou não virtuoso. Isso ocorre, 

conforme já exposto, devido ao multifacetado sentido desse fenômeno cultural que é 

o Direito.23 De acordo com Miguel Reale (2002), o fenômeno jurídico é fato, valor e 

norma; um objeto de estrutura tridimensional, complexo por natureza, que pode ser 

estudado por diversas ciências a depender do enfoque observado, tais como a 

Sociologia, a Filosofia, a História, a Psicologia, a Ciência do Direito, entre outras. Por 

esse aspecto, a complexidade do fenômeno jurídico sempre foi motivo de muitos 

debates doutrinários com finalidade de se saber qual é a essência desse fenômeno 

que o torna jurídico. É o fato, o valor ou a norma? O que torna uma conduta humana 

ou relação social numa relação jurídica é a incidência normativa, ou seja, é a 

existência de uma Ordem Jurídica dentro da Ordem Social24 que qualifica o fato 

                                                 
21

  Sobre direitos fundamentais, dedicamos o sétimo capítulo desta tese estudo específico.   
22

 LÉVY-BRUBL, Henri. Sociologia do Direito. Tradução de Antonio de Pádua Danesi. 2 ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 3: “A palavra ‘direito’, em francês (como em inglês, right; em alemão 
Recht; em italiano, diritto, etc.), liga-se a uma metáfora na qual uma figura geométrica assumiu um 
sentido moral e depois jurídico: o direito é a linha reta, que se opõe à curva, ou à oblíqua, e aparenta-
se às noções de retidão, de franqueza, de lealdade nas relações humanas”. (grifos do autor).    
23

  REALE, Miguel. Op. cit., p. 497: “Quando passamos, porém, para as ciências sociais ou humanas, 
encontramos palavras que albergam uma multiplicidade de sentidos, razão pela qual Bergson já nos 
disse que as palavras são prisões capazes de receber múltiplos conteúdos. É preciso, às vezes, partir 
tais esquemas e estruturas formais, para penetrarmos na riqueza de seus significados. A 
multiplicidade de acepções é, aliás, muito maior quando se trata daquelas palavras que o homem 
emprega com mais freqüência, porque dizem respeito a exigências essenciais à própria vida”.  
24

BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 25-26: “As normas jurídicas, às quais dedicaremos de modo 
particular a nossa atenção, não passam de uma parte da experiência normativa. Além das normas 
jurídicas, existem preceitos religiosos, regras morais, sociais, costumeiras, regras daquela ética 
menor que é a etiqueta, regras da boa educação, etc. Além das normas sociais, que regulam a vida 
do indivíduo quando ele convive com outros indivíduos, há normas que regulam as relações do 
homem com a divindade, ou ainda do homem consigo mesmo. Todo indivíduo pertence a diversos 
grupos sociais: à Igreja, ao Estado, à família, às associações que têm fins econômicos, culturais, 
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social em fato jurídico. Nesse ponto, o poder normativo que pertence ao Estado25 é 

formado por um sistema lógico, hierárquico e coerente de normas que se chama 

Ordenamento Jurídico, também conhecido como Direito Objetivo;26 sendo 

exatamente esse enfoque, o normativo, que interessa à Ciência do Direito. Para 

Bobbio (2008), o Ordenamento Jurídico faz parte de nossas vidas desde quando 

nascemos, crescemos, estudamos, casamos, temos nossos filhos e quando 

morremos. Todas nossas vidas são ditadas por princípios e regras jurídicas, que 

evoluem com o tempo e se aperfeiçoam a cada crise de nossa experiência social, 

como a ocorrida no evento da Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, esse 

acontecimento global provocou profundas alterações nos Ordenamentos Jurídicos 

nacionais, que passaram, desde então, a dar mais proteção e garantias aos valores 

ético-fundamentais; o que aproximou o Direito da Moral27 de maneira inexorável; 

deixando para trás a natureza excessivamente formalista do Direito de herança 

kelseniana e dando espaço para a ideia de um novo Ordenamento Jurídico de 

natureza argumentativa. Ressalte-se, com isso, que é exatamente essa nova 

arquitetônica jurídica que possibilita nosso projeto de fundamentação do Direito 

Positivo a partir do que denominamos princípio inaugural ético-discursivo do Direito, 

que não é hipotético, posto que ele é pressuposto transcendentalmente a partir da 

lógica reflexiva28 da Ética do Discurso em Karl-Otto Apel.29 

                                                                                                                                                         
políticos ou simplesmente recreativos. Cada uma dessas associações se constitui e se desenvolve 
através de um conjunto ordenado de regras de conduta”.      
      SALDANHA, Nelson. Sociologia do Direito. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 70-71: “O 
caráter de fato social atribuível ao Direito não invalida a sua consideração interna, normativa e 
sistemática. Apenas enfatiza sua inserção social. Pode-se inclusive encarar a condição social do 
Direito através da visão da constância ‘social’ que as relações jurídicas apresentam. As relações 
entre os homens se estabelecem ou reestabelecem [sic], se estabilizam ou reestabilizam [sic] 
mediante o Direito, e tal função é evidentemente social”. (grifos do autor). 
SALDANHA, Nelson. Ordem e Hermenêutica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
25

 Diferentemente, Duguit defende a “existência de um direito anterior e superior ao Estado.” DUGUIT, 
Léon. Fundamentos do Direito. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Ed., 2005, p. 11.  
26

  LÉVY-BRUBL, Henri. Op. cit., p. 4: “Entende-se por direito objetivo a norma – ou o conjunto de 
normas – que se aplica a indivíduos (ou a coletividade) e que deve ser observada sob pena de 
incorrer numa sanção”. Já ordenamento jurídico é uma expressão italiana já integrada em nossa 
língua.   
27

  ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução de Luís Afonso Heck. 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 11: “A positivação não anula a validez moral dos direitos do 
homem. Ela acrescenta-lhe somente uma validez jurídica. Com isso estão, no conceito de direitos 
fundamentais, necessariamente, unidos direito e moral”.   
28

  GOYARD-FABRE, Simone. Os Fundamentos da Ordem Jurídica. Tradução de Cláudia Berliner. 2. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 299-300: “Em Transformação da filosofia [Karl-Otto Apel], 
relata como, para atingir seu objetivo, teve, por um lado, de distanciar-se da filosofia analítica que lhe 
parecia atolar-se no empirismo, sem deixar de desconsiderar suas conquistas e, por outro, meditar 
sobre o poder de renovação da problemática kantiana da fundação transcendental da ética que lhe 
parecia estar contida na obra de Charles S. Pierce. Foi assim levado ao método de trabalho 
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2.1.5 Direito Enquanto Ciência Jurídica  

 

Todo conhecimento implica na existência de algo do mundo fora da 

consciência que se coloca diante dela como objeto. Portanto, é uma relação entre 

sujeito e objeto. De acordo com a teoria do conhecimento em Kant, que 

fundamentou as ciências da natureza, só podemos conhecer cientificamente a parte 

fenomênica desse objeto; o nôumeno é inacessível empiricamente pelo sujeito. 

Nesse caso, o fenômeno é tudo que se pode conhecer através da experiência; a 

coisa-em-si30 é inatingível materialmente e está fora do alcance das leis 

determinísticas da Física, pertencendo somente ao plano da metafísica, viável 

apenas através da especulação filosófica.31Foi devido a esse aspecto da relação 

fenômeno-consciência colocado por Kant, que se deu início na Filosofia ao novo 

método de investigação filosófica, a Fenomenologia, desenvolvido por Hegel, 

                                                                                                                                                         
necessário para a fundação racional da ética: método não dedutivo como o das filosofias tradicionais, 
mas reflexivo e que consiste, partindo dos fatos da experiência cotidiana, em remontar às suas 
condições de possibilidade. Tal procedimento, em que é fácil ver sua confiança no processo ‘crítico’ 
que ele se empenha em reconstruir, situa logo de início na investigação de K.O. Apel nos antípodas 
da ‘destruição’ da metafísica segundo Heidegger. 
     “Esse processo de reflexividade não concerne diretamente ao mundo do direito. Mesmo assim 
interessa-nos em dois sentidos pelo fato de não ser alheio à questão da fundação de uma ordem 
jurídica [sic]”. (grifos da autora). 
A lógica reflexivo-discursiva em Apel parte do princípio performático contido na Teoria dos Atos de 
Fala, que ele imaginou ser responsável pela interrupção do regresso ao infinito da lógica dedutiva, 
com isso possibilitando a fundamentação última da Filosofia. Nesse ponto, e essa é uma questão 
central em nosso estudo de fundamentação do Direito a partir da Ética do Discurso em Apel, 
discordamos da autora acima referida, pois a reflexividade está diretamente concernida com a 
fundação do Direito, pelo fato da argumentação jurídica, enquanto discurso específico, ter que 
obedecer aos mesmos pressupostos transcendentais do discurso geral ou filosófico, conforme 
veremos na presente pesquisa.    
29

  Em nossa proposta de fundamentação do Direito como sistema de normas positivas, o princípio 
inaugural (termo cunhado por nós) que propomos funciona como norma fundamental ou norma-
origem (FERRAZ JR., 2007). Como princípio fundante do Direito ele é último por ser ético-reflexivo, 
daí porque apoiar-se na proposta filosófica de Karl-Otto Apel; sobretudo, por ser condizente com a 
atual Teoria da Argumentação filosófica e jurídica, ambas de natureza dialética e por isso implicantes 
entre si.  
30  KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução de Valério Rohden e Udo Baldur Moosburger. 
São Paulo: Abril Cultural, 1980. (Coleção Os Pensadores – Vol. Kant -I), p. 15: “[...] não podemos 
conhecer nenhum objeto como coisa em si mesma, mas somente na medida em que for objeto da 
intuição sensível, isto é, como fenômeno; disto segue, é bem verdade, a limitação de todo o possível 
conhecimento especulativo da razão aos meros objetos da experiência”. (grifo do autor).  

LACROIX, Jean. Kant e o kantismo. 2. ed. Porto: RÉS-Editora, 2001. 
31

Idem, ibidem, p. 11: “A Metafísica, um conhecimento especulativo da razão inteiramente isolado que 
através de simples conceitos (não como a Matemática, aplicando os mesmos à intuição), se eleva 
completamente acima do ensinamento da experiência na qual portanto [sic] a razão deve ser aluna 
de si mesma, não teve até agora um destino tão favorável que lhe permitisse encetar o caminho 
seguro de uma ciência, não obstante ser mais antiga do que todas as demais e de que sobreviveria 
mesmo que as demais fossem tragadas pelo abismo de uma barbárie que a tudo exterminasse”. (grifo 
do autor).   
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Husserl, Heidegger, entre outros grandes filósofos; tornando possível a existência 

dos objetos culturais como fenômenos passíveis de conhecimento através das 

ciências humanas. A filosofia de Kant influenciou tão fortemente e em todos os 

sentidos a Filosofia Contemporânea que muitos dos paradigmas filosóficos 

colocados em seu modelo filosófico são até hoje objetos de análise e estudos 

profundos. E dentre eles, um dos mais contundentes foi a justificação do método 

matemático (lógico-dedutivo de tradição aristotélica e descartiana) para as ciências 

da natureza32 de maneira tão clara e definitiva, que acabou influenciando 

diretamente o método investigativo das ciências humanas; também atingindo 

claramente o Direito através dos defensores do formalismo jurídico levado às últimas 

consequências em Kelsen. Ex adverso, Dilthey foi o primeiro filósofo de tradição 

hermenêutica a questionar o emprego desse método para as ciências do espírito, 

superando esse paradigma ao propor a substituição do método explicativo pelo 

método histórico-compreensivo, nascido junto com sua Hermenêutica 

Epistemológica. Nesse sentido, a contribuição da epistemologia de Dilthey foi capital 

para a consolidação das ciências humanas como conhecimento dotado de sentido e 

validade, como também possibilitou o surgimento da Hermenêutica Filosófica de 

Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer e Paul Ricoeur. Foi nesse contexto 

filosófico, então, que Savigny pensou, em primazia, a constituição de uma Ciência 

do Direito. Para os positivista extremados do Direito, o objetivo da Ciência do Direito 

é conhecer o Ordenamento Jurídico vigente, isto é, a norma ou o conjunto delas, na 

sua forma pura.33 E esse foi um paradigma difícil de superar até o surgimento, no 

século XX, do embate ideológico entre Schmitt e Kelsen que culminou com a 

reviravolta jurídica iniciada a partir de Viehweg, alterando definitivamente o 

fenômeno jurídico e sua ciência, sobretudo no aspecto normativo. 

                                                 
32

  ALVES, Rubens. Filosofia da Ciência: Introdução ao Jogo e suas Regras. 12. ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 2000.  
MARITAN, Jacques. A Filosofia da Natureza. São Paulo: Edições Loyola, 2003. 
33

  KELSEN, Hans. Op. cit., p. 79: “Na afirmação evidente de que o objeto da ciência jurídica é o 
Direito, está contida a afirmação – menos evidente – de que são as normas jurídicas o objeto da 
ciência jurídica, e a conduta humana só o é na medida em que é determinada nas normas jurídicas 
como pressuposto ou conseqüências, ou - por outras palavras – na media em que constitui conteúdo 
de normas jurídicas. Pelo que respeita à questão de saber se as relações inter-humanas são objeto 
da ciência jurídica, importa dizer que elas também só são objeto de um conhecimento jurídico 
enquanto relações jurídicas, isto é, como relações que são constituídas através de normas jurídicas. 
A ciência jurídica procura apreender o seu objeto ‘juridicamente’, isto é, do ponto de vista do Direito. 
Apreender algo juridicamente não pode, porém, significar senão apreender algo como Direito, o que 
quer dizer: como norma jurídica ou conteúdo de uma norma jurídica, como determinado através de 
uma norma jurídica”.  (grifo do autor).      
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2.2 INVESTIGAÇÃO FENOMENOLÓGICA DO DIREITO 

  

Após a breve análise dos diversos significados do Direito assumidos durante 

toda sua história, ou seja, Direito como relação jurídica, Direito como valor, Direito 

como faculdade de agir ou direito subjetivo, Direito como Ordenamento Jurídico ou 

objeto e Direito como ciência, passemos agora, com mais detalhes, à investigação 

fenomenológica do Direito a fim de compreendermos melhor o que é fenômeno 

jurídico enquanto objeto e sua essência. 

 

A Fenomenologia foi desenvolvida como método de investigação filosófica a 

partir do conceito de fenômeno posto por Kant e do dualismo contido em seus 

estudos entre fenômeno e consciência, depois continuado por Hegel (2000)34 e, 

mais tarde, aprofundado por Franz Brentano (1944)35 e Edmund Husserl (2006), 

Martin Heidegger (2011). Husserl, herdeiro direto dessa filosofia da consciência 

enquanto estrutura transcendental possibilitadora do conhecimento, nos mostra 

através de suas obras, sobretudo Investigações Lógicas e Ideias para uma 

Fenomenologia Pura, que Fenomenologia é, nesse sentido, busca e revelação da 

essência do fenômeno através da redução eidética ou epoqué.36 

 

A preocupação inicial de Husserl era combater as ideias do psicologismo de 

tendência naturalista, que não enxergava essa condição a priori da consciência e 

que, de maneira radical, anulava o dualismo sujeito-objeto, ao afirmar que a 

realidade é uma só, ou seja, a natureza. Desse modo, a consciência é resultado de 

eventos fisiológicos ocorridos no cérebro, não aceitando a possibilidade da 

existência das condições transcendentais da mente humana. 

 

Nesse sentido, Husserl compreendia que o psicologismo impossibilitava o 

próprio conhecimento científico por não aceitar a apoditicidade da verdade. Para a 

Fenomenologia, a consciência é uma estrutura transcendental que está além do 

                                                 
34

   Hegel foi o primeiro filósofo a usar a palavra fenomenologia para indicar o conhecimento que a 
consciência tem de si mesma no momento da percepção do objeto postado em sua presença, 
mostrando, dessa maneira, conforme Hegel (2000), que consciência é sempre a consciência de algo 
do mundo. 
35

  Vide também: CHISHOLM, Roderick M.; SIMONS, Peter. Brentano, Franz Clemens. In: Edward 
Craig (ed.). Routledge Encyclopedia of Philosophy. London: Routledge, 1998. 
36

     Com outras palavras pode-se dizer que Fenomenologia é a descrição da estrutura específica do 
fenômeno.  
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empirismo psicológico, que percebe algo fora de si não como realidade própria, 

como entendia a metafísica da tradição, mas a partir da idealidade das significações 

lógicas do sujeito transcendental. Desse modo, Husserl afirmava que o fenômeno 

não é coisa, mas sim a própria consciência manifestada como intencionalidade, um 

fluxo temporal de vivências imanentes que modula o objeto diante de si pelo 

significado e o conhece;37 concluindo, assim, que tudo não passa de fenômeno e 

que a coisa em si não existe, ao contrário do que pensava Kant. 

 

Dessa maneira, passou-se a entender que fenômeno não só são os objetos 

naturais, passíveis de serem estudados pelas ciências da natureza (KANT, 1980); 

mas, também, as coisas imaginadas criativamente pela consciência, isto é, os 

objetos irreais, imateriais, ideais, tais como o número, as figuras geométricas, o 

conceito de universalidade, singularidade, entre outros; inclusive as coisas criadas 

pela práxis humana como as artes, as instituições sociais, as instituições políticas, o 

valores, a normatividade ética e jurídica, entre outras. Em outras palavras, tudo 

quanto o homem cria através da ação dotada de sentido e validade e que está na 

história, portanto, cultura, são fenômenos ou objetos intencionais38 que podem ser 

                                                 
37

 Nesse ponto vejamos nas palavras de Husserl a relação entre vivências, significado e 
conhecimento: “Nesse círculo, consideraremos primeiramente a relação da unidade estática onde o 
pensamento que confere a significação é fundado na intuição e se relaciona, por meio dela, a 
seu objeto. Por exemplo, falo do meu tinteiro e ao mesmo tempo, o próprio tinteiro está na minha 
frente, eu o vejo. O nome nomeia o objeto da percepção e o faz por meio de um ato significativo, 
estampado, em forma e espécie, na forma de nome [esse ato é semelhante e simultâneo ao ato da 
‘apreensão’ do objeto, que dá sentido objetivo à percepção]. 
“[...] Esse caráter de ato faz com que o objeto, no caso, este tinteiro, nos apareça ao modo da 
percepção. E de maneira semelhante, naturalmente, a palavra que aparece se constitui no ato da 
percepção, ou da representação na fantasia. 

        “Portanto, não são a palavra e o tinteiro os que entram em relação, e sim as descritas vivências 

de ato em que eles aparecem, sem que nelas sejam coisa alguma [sic]. Mas, como pode ser isto? 
Que é que unifica os atos? A resposta parece clara. Enquanto nomeia, esta relação é mediatizada 
não somente pelos atos do significar, mas também pelos atos do conhecer, que aqui, aliás, são atos 
de classificação. O objeto percebido vem a ser conhecido como tinteiro e, na medida em que a 
expressão significativa é unificada de uma maneira particularmente íntima com o ato classificatório, e 
na media em que esse ato é por sua vez unificado, enquanto conhecer do objeto percebido, com o 
ato da percepção, a expressão aparece como que aplicada à coisa, como se fora sua vestimenta 
[sic]”. (grifos do autor). (HUSSERL, Edmund. Investigações Lógicas: Sexta Investigação: Elementos 
de uma Elucidação Fenomenológica do Conhecimento. Tradução de Zeljko Loparic e Andréa Maria 
Altino de Campos Loparic. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 24-25. (Coleção os Pensadores).  
38

  (BRENTANO, 1944) desenvolveu considerações lógicas interessantes e complexas sobre sua 
noção de objetos intencionais. Ele tinha o entendimento de que o marco distintivo do fenômeno 
mental era a inclusão intencional de um objeto em si mesmo, sendo que esse objeto intencional 
poderia ou não se referir a uma realidade material, física; contudo, a experiência mental desse objeto 
se mostra para a consciência como um fenômeno real. De qualquer sorte, esta noção de objeto 
intencional imaterial aparece na psicanálise de Freud (mas não se sabe se Freud aproveitou, nesse 
sentido, as ideias de Brentano), quando ele considera que alguns traumas da infância podem ter 
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conhecidos cientificamente, agora não pelas ciências da natureza, mas pelas 

ciências culturais ou do espírito.   

 

A ampliação do conceito de fenômeno por Husserl revelou que estes 

possuem diferentes tipos de essências e que elas são significações39produzidas 

pela consciência enquanto doadora universal de sentido do mundo.  Quer dizer, se a 

consciência é a consciência de algo (MENESES, 1992), o fenômeno, por sua vez, 

então, é fenômeno para a consciência, ou seja, um não existindo sem o outro. Isso 

nos revela que os objetos culturais são fenômenos criados pelo homem e para o 

homem com valores especificamente humanos. 

 

Desse modo, a Fenomenologia40 é a descrição de todos os fenômenos e suas 

diferentes essências e diversas realidades situadas em lugares tidos como regiões 

do ser, tais como região Consciência, região Arte, região Lógica, região Matemática, 

região Ética, região Política, região Jurídica, entre outras, criando assim as 

ontologias regionais.   

 

Assim sendo, é possível uma Ciência do Direito: primeiro, por ser uma 

Ciência do Espírito; segundo, por ter especificamente um objeto cultural próprio que 

é o fenômeno jurídico. Nesse caso, as sentenças da Ciência do Direito buscam 

conhecer (através da metodológica própria das ciências humanas, o método 

histórico-compreensivo) o Direito como objeto; enquanto o Direito objeto é feito de 

sentenças de natureza normativa, que não objetiva conhecer, mas sim regular, 

orientar. 

 

                                                                                                                                                         
origem em fatos reais ou imaginários, mas que, do ponto de vista psicológico, são reais.  Assim, 
podemos concluir, a partir daqui, que os objetos intencionais imateriais funcionam como ponto de 
partida para a existência dos fenômenos culturais, já que esses são tidos como objetos criados pela 
imaginação criadora da mente; nesse caso, especificamente, o Direito é um objeto cultural imaterial 
de natureza prática.    
39

Idem, ibidem, p. 18: “Sem dúvida seria possível dizer que a objeção prova apenas que a 
significação é insensível a tais diferenças entre percepções singulares; a significação residiria 
precisamente em algo comum que cada um dos múltiplos atos de percepção relativos a um mesmo 
objeto traz em si”. (grifos do autor). 
40SOKOLOWSKI, Robert. Introdução à Fenomenologia. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2010. 
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As sentenças da Ciência Jurídica conhecem, não regulam;41 

explicam/compreendem, não orientam. E esse é o ponto de Arquimedes da 

fenomenologia do Direito, ou seja, é a identificação do fenômeno jurídico como 

objeto intencional e o como ele se manifesta no mundo perante a consciência.    

 

Compreender o Direito42 como fenômeno jurídico é uma tarefa filosófica 

complexa, como, aliás, são todos os fenômenos culturais, pelo fato de nós fazermos 

parte do próprio objeto a ser estudado, o que dificulta a visão crítica. E nesse 

sentido, no entendimento de Gadamer, para se compor uma atitude reflexiva sobre 

os objetos culturais, faz-se necessário exercitar a dialética da participação e 

distanciamento, isto é, perto e longe, dentro e fora do objeto.43 Portanto, para 

compreender o Direito é preciso, na verdade, viver o Direito; senti-lo, ao mesmo 

tempo em que o observa e é observado. Seria o mesmo que, mutatis mutandis, 

sentir a dor, o medo, o prazer, enquanto desempenha uma atitude reflexiva sobre 

essa dor, esse medo, esse prazer; para, então, poder falar criticamente sobre esses 

sentimentos e dizer o que eles são, quais suas essências.44 

 

Nesse sentido, o Direito como objeto cultural é resultado de nossa experiência 

social e histórica; se revela no mundo da vida45 como realidade humana que 

permeia nossas vivências de maneira tão forte e intensamente presente que 

poderíamos afirma: onde há o homem há o Direito. Sendo o Direito, então, tão 

atuante em nossas vidas, de que modo ele nos aparece? Como ele se mostra a 

                                                 
41

 REALE, Miguel. Op. cit., p. 508: “A expressão regula é de uma clareza extraordinária, não só 
porque conserva a antiga raiz – reg, que determina a idéia de enlace ou comando -, como também 
porque lembra a idéia de medida e de medida em concreção. 
      “Em português, temos duas palavras que se originam de regulam: - uma é regra; a outra é régua. 
Régua, segmento de direção, no plano físico; regra, sentido de direção no plano ético, linha de 
comportamento”. (grifos do autor). 
42

 Doravante, para facilitar o entendimento do uso da palavra direito em nosso trabalho, quando 
quisermos citar Direito como objeto, fenômeno, norma, Ordenamento Jurídico, sistema de normas, 
entre outros termos correlatos, utilizaremos simplesmente o termo Direito. Por outro lado, quando nos 
referirmos ao Direito enquanto ciência, o indicaremos somente através dos termos: Ciência do Direito 
ou Ciência Jurídica.     
43

 Sobre esse assunto, voltaremos a abordá-lo no capítulo oitavo desta tese.    
44REALE, Miguel. Op. cit., p. 367: “É nesse amplo sentido que consideramos de real alcance a análise 
fenomenológica no plano da Filosofia Jurídica, reconhecendo, no entanto, que as intuições são 
pontos de partida para a compreensão total, que só poderá ser alcançada graças à reflexão histórico-
axiológica ou, o que vem a dar no mesmo, em virtude do conhecimento da realidade jurídica como um 
processo dialético que integra em unidade viva os interesses ou valores que se implicam e se 
polarizam na experiência social”.   
45

Sobre o conceito de mundo da vida, consultar HABERMAS, Jürgen. Pensamento Pós-Metafísico: 
Estudos Filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990, p. 88. 
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todos no dia-a-dia? Para o filósofo brasileiro Miguel Reale (2002), o Direito é antes 

de tudo experiência social, posto que é fato humano que só existe porque o homem 

vive em sociedade a relacionar-se com o outro, sempre; daí a bilateralidade do 

Direito defendida por Del Vecchio. Mas, somente isso não basta para identificar o 

Direito. Se o Direito é fato social, é, então, cultural. E sendo cultural, toda e qualquer 

conduta humana é carrega de valor que qualifica as experiências sociais em 

diferentes tipos, tais como religiosas, éticas, políticas, econômicas, entre outras. 

Sendo, ainda, esses valores bens matérias e imateriais que devem ser protegidos 

por uma ordem normativa de acordo com os interesses e subjetividades de cada 

membro da sociedade em equilíbrio com os interesses da coletividade; nascendo, 

assim, o valor jurídico, pois não existe sociedade civil, como já postulara Hobbes e 

Rousseau, sem garantia e proteção do Estado normatizando a conduta de cada um. 

Senão, viveríamos ainda no estado de natureza, selvagens, sem lei e sem ordem, 

todos contra todos (sem se pensar, para este momento, se o homem era bom ou 

mau antes de viver em sociedade). O fato é que, para defender-se de si mesmo, 

portanto, o homem cria, através do Estado, regras de conduta que passam a regular 

a convivência social, com intuito de proteger bens jurídicos e garantir direitos.46 Eis, 

enfim, respondendo às duas indagações formuladas, o Direito como fato, valor e 

norma; a tridimensionalidade objetiva do fenômeno jurídico.47 

 

 

 

 

                                                 
46

 Dessa mesma maneira RADBRUCH, Gustav. Op. cit., p. 162: “O ordenamento jurídico e as normas 
jurídicas são conceitos diretamente referidos a um valor, fatos reais que, segundo seu sentido, estão 
a serviço da justiça; a vida jurídica e os fatos jurídicos são conceitos indiretamente referidos a um 
valor, fatos que, segundo seu sentido, devem corresponder ao ordenamento, às normas jurídicas, 
que, por sua vez se orientam pela idéia de justiça”. 
47

Idem, ibidem, p. 509: “Eis aí, portanto, através de estudo sumário da experiência das estimativas 

históricas, como os significados da palavra Direito se delinearam segundo três elementos 
fundamentais: - o elemento valor, como intuição primordial; o elemento norma, como medida de 
concreção do valioso no plano da conduta social; e, finalmente, o elemento fato, como condição da 
conduta, base empírica da ligação intersubjetiva, coincidindo a análise histórica com a da realidade 
jurídica fenomenologicamente [grifo nosso] observada.  
“Encontraremos sempre estes três elementos, onde quer que se encontre a experiência jurídica: - 
fato, valor e norma. 
“[...] 
    “Esta discriminação assinala, todavia, apenas um predomínio ou prevalência de sentido, e não uma 
tripartição rígida e hermética de campos de pesquisa. A norma, por exemplo, representa para o jurista 
uma integração de fatos segundo valores, ou, por outras palavras, é expressão de valores que vão se 
concretizando na condicionalidade dos fatos histórico-sociais”.  (grifos do autor). 
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Desse mesmo modo conclui Reale: 

 

A análise fenomenológica da experiência jurídica, confirmada pelos dados 

históricos sucintamente lembrados, demonstra que a estrutura do Direito é 

tridimensional, visto como o elemento normativo, que disciplina os 

comportamentos individuais e coletivos, pressupõe sempre uma dada 

situação de fato, referida a valores determinados. (grifos do autor).
48

 

 

Para Miguel Reale, todavia, essa realidade trivalente do Direito não quer dizer 

que ele seja repartido em três momentos distintos; pelo contrário, são eles 

segmentos intestinais do Direito, dele fazendo parte de forma unitária e concreta. O 

Direito é, nesse sentido, ser e dever-ser,49 na medida em que não há fato jurídico 

sem norma e valor, como, também, não haveria norma e valor sem a concretude dos 

fatos; recorrendo-se, assim, aos ensinamentos de Max Scheler e Nicolai Hartmann 

na compreensão dessa essencialidade dinâmica do Direito revelada através do 

enlace entre fato, valor e normatividade jurídica. E tudo isso se mostra, sobretudo, 

de maneira mais evidente, na realidade jurídica de nossos dias, onde o concreto e o 

abstrato (fato e valor) se encontram no momento normativo da aplicação dos 

princípios constitucionais, conforme tem sido amplamente defendido pelos teóricos 

do Direito Constitucional alemão, com destaque para as propostas concretista de 

Friedrich Müller, Konrad Hesse e Peter Häberle.  

 

Porém, a compreensão desse dinamismo tridimensional do Direito, defendido 

por Reale, não era uma teoria pacificamente aceita por todos os juristas do início do 

século passado, ao ponto de Kelsen afirmar que o aspecto normativo do Direito é o 

essencialmente jurídico. A Teoria Pura do Direito coloca em relevo somente o 

caráter operacional e instrumental do Direito, que deve ser organizado pelo Estado 

                                                 
48

   REALE, Miguel. Op. cit. p. 511. 
49

  Nesse ponto, REALE, Miguel. Op. Cit., p. 469, assim declara: “Na segunda fase do pensamento 
kelseniano, o dever ser como que perde seu caráter de estrutura lógica pura, para adquirir certo 
sentido dinâmico de cunho metodológico funcional. Aquilo que deve ser não paira mais no plano 
puramente lógico, mas tende a converter-se em realidade pragmática, em momento de vida social. 
Estamos, aliás, de acordo em reconhecer o valor desta concepção. Desde os nossos primeiros 
estudos sobre a matéria, em 1934, mostramos a impossibilidade de uma separação rígida entre o 
mundo do ser e do dever ser, concebidos como categorias ontológicas radicalmente distintas. Ora, é 
impossível focalizar-se o problema da funcionalidade de dever ser e ser, como assunto de Teoria do 
Direito, sem necessariamente se ultrapassar a esfera da Lógica Jurídica, ou seja, sem se 
correlacionar o que está prescrito na norma jurídica in abstracto com o que ela efetivamente 
representa no plano concreto dos comportamentos humanos”. (grifos do autor). 
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através de uma arquitetônica hierárquica, coerente e lógico-dedutiva, cujo 

fundamento se apoia em uma norma hipotética fundamental que dá validade 

normativa e integra o sistema.50 O eminentemente jurídico não deve estar 

preocupado com o conteúdo axiológico da norma, mas sim com a consequência 

lógica de sua imputação que é a sanção jurídica. O sujeito pode até agir em 

conformidade com a norma por motivos éticos, mas isso não interessa ao Direito. 

Para Kelsen, assim como no mundo do ser (reino da necessidade), o princípio é a 

causalidade, no mundo do dever-ser (reino da liberdade), o princípio é o da 

imputabilidade; ou seja, respectivamente: se é A tem de ser B (natureza); se é A 

deve ser B (sociedade). 

 

Nesse sentido, a fundamentação do Direito vigente, de natureza 

exclusivamente formal, é feita a partir da norma hipotética fundamental, como se a 

Ordem Jurídica fosse um sistema matemático. A essência do fenômeno jurídico, 

assim, é a normatividade representada por um formalismo de base kantiana.   

 

Mas, sabe-se que na atual fase pós-positivista do Direito, novos rumos foram 

tomados e o antigo esquema exageradamente formal está totalmente superado. 

 

A velha dicotomia, Direito Natural e Direito Positivo, que tantos embates 

jurídicos forcejou no passado, hoje está ultrapassada, pois o Direito Natural fora 

revestido de Direito Humano desde a Revolução Francesa, e, atualmente, faz parte 

do Direito Positivo através dos direitos fundamentais que se tornaram a finalidade do 

Direito, reaproximando, sem contravolta, o Direito da Moral.51 Com isso, mudou toda 

a arquitetônica do Direito Positivo, que se lança para o mundo da vida carregado de 

                                                 
50

 REALE, Miguel. Op. cit. p. 466: “Como neokantiano, Hans Kelsen concebera, inicialmente, as 
normas como esquemas de interpretação da experiência social possível, experiência que só é 
propriamente jurídica enquanto referida a normas de Direito, cuja validez não resulta de sua 
correspondência aos fatos, nem do conteúdo que possam ter, mas tão-somente de sua situação no 
interior do sistema, ligando-se uma norma à superior, por nexos puramente lógicos, e assim 
sucessivamente, até se alcançar a norma fundamental recebida como pressuposto da ordem jurídica 
positiva, ou ‘fonte comum da validade de todas as normas pertencentes a um mesmo ordenamento”.  
(grifos do autor). 
51

 Nesse sentido, Dreier apud Habermas (1997a) afirma que o Direito tem que ser justificado 
eticamente. (Aqui Dreier, segundo Habermas, emprega a expressão Ética no mesmo sentido de 
Moral). 
      Diferentemente, Weber apud Habermas (1997b) entende que o Direito possui uma racionalidade 
própria e não depende da Moral para fundamentar essa racionalidade. Concepção já superada em 
Habermas,  Apel, Alexy, Dreier, dentre outros).    
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valores através dos princípios constitucionais. E nesse caso, onde muda a estrutura, 

a infra-estrutura forçosamente também muda, sob pena, de mais cedo ou mais 

tarde, essa nova arquitetônica jurídica ruir por estar fundada num alicerce filosófico 

inadequado que é a Filosofia da Subjetividade em Kant. Ou seja, se o fenômeno 

jurídico é alterado em face das inúmeras transformações ocorridas por todo o século 

passado, a partir do embate jurídico Kelsen-Schmitt e do materialismo jurídico 

surgido Pós-Segunda Guerra Mundial, colocando o Direito Constitucional como 

centro irradiante do Ordenamento Jurídico; faz-se necessário, portanto, repensar o 

fundamento do Direito. Se a realidade jurídica mudou, seu fundamento, também, 

deve ser mudado. Dessa maneira, qualquer proposta de fundamentação do Direito 

atual deve levar em conta a essência do Direito justo, que deixa de ser feita 

exclusivamente de formalismo normativo para se aproximar muito mais do 

tridimensionalismo dinâmico de Reale.  

 

Nesse caso, a velha estrutura do Direito fundada nos preceitos filosóficos da 

Filosofia kantiana não mais dá conta desse novo Direito que se mostra agora como 

forma e conteúdo (moral), como bem reconhece Robert Alexy, em sua proposta de 

Direito Moral. 

 

Assim sendo, nossa proposta de fundamentação do Direito leva em conta 

toda essa mudança fenomenológica do Direito, como, também, a influência da 

Tópica Jurídica de Viehweg e a reinserção da dialética no mundo jurídico, que o 

tornou nuclearmente argumentativo; adéqua-a, ainda, aos avanços tidos na 

argumentação filosófica iniciada com a linguistic turn de Frege aperfeiçoada com a 

pragmatic turn do segundo Wittgenstein, às contribuições da Semiótica 

Transcendental de Peirce e á Hermenêutica Filosófica de Heidegger e Gadamer, 

culminando com a Ética do Discurso em Karl-Otto Apel, cujo princípio moral ético-

dialógico substitui o princípio moral solipsista de Kant. Pois, a argumentação jurídica 

não pode estar desassociada da argumentação filosófica que lhe dá validade e 

fundamento. 

 

Para tanto, veremos nos próximos capítulos como exatamente se deram 

essas transformações que colocaram o Direito Constitucional, através dos princípios 
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constitucionais e direitos fundamentais,52 no centro do Direito Positivo, exigindo 

mudança de seu fundamento; e porque essa nova fundamentação, 

necessariamente, tem de ser feita por uma proposta ético-discursiva. Mas, antes 

efetuaremos estudos, já no terceiro capítulo, sobre fundamentação e sua função 

lógica no sistema normativo; como, também, será mostrado, no quarto capítulo, que 

cabe á Filosofia do Direito formular qualquer tipo de proposta de fundamentação, e 

não à Ciência do Direito.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

  Na verdade, todo direito fundamental tem status de princípio constitucional, mas nem todo princípio 
constitucional se reporta a direitos fundamentais.    
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3 A NORMA TRANSCENDENTAL EM KELSEN E A ESSÊNCIA DO 

FUNDAMENTO EM HEIDEGGER 

 

Foi feito no capítulo anterior um breve estudo sobre a origem e a formação da 

palavra direito e os diferentes sentidos assumidos por essa palavra em sua evolução 

histórica, com a finalidade de afastar quaisquer dúvidas sobre o enfoque de nossa 

pesquisa. 

 

Assim, ativemo-nos a identificar o objeto de nosso estudo, procurando 

separar, com nitidez adequada, Ciência do Direito e Direito. 

 

Essa foi uma tarefa preliminar necessária, pois é comum entre juristas pátrios 

e estrangeiros citar em suas doutrinas esses dois aspectos da realidade jurídica, 

sem separar com precisão um do outro, já que o cientista do Direito busca 

compreender para conhecer e explicar o Direito enquanto objeto; e o operador do 

Direito compreende para aplicar a norma jurídica, quer seja através de contratos, 

atos administrativos, atos processuais de instrução, decisões jurídicas, elaborações 

de normas, entre outras formas. Os operadores do Direito, juízes, promotores, 

advogados, legisladores, delegados, desempenham, em sentido amplo, atividade 

jurisdicional, ou seja, um conjunto de funções técnicas voltadas para a prática 

jurídica que não deve ser confundida com atividade própria da Ciência do Direito.53 

                                                 
53

  FERRAZ JR., Tércio Sampaio. A Ciência do Direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 107. 
     Ainda nesse mesmo sentido, Tércio Sampaio (2010) continua afirmando que tal confusão se dá 
por herança do Direito romano, que durante séculos não soube distinguir, na chamada ciência 
prática, o saber que contempla e descreve do saber que age e prescreve.    
     KELSEN, sobre o assunto assevera: “A ciência jurídica tem por missão conhecer – de fora, por 
assim dizer – o Direito e descrevê-lo com base no seu conhecimento. Os órgãos jurídicos têm – como 
autoridade jurídica – antes de tudo por missão produzir o Direito para que ele possa então ser 
conhecido e descrito pela ciência jurídica. É certo que também os órgãos aplicadores do Direito têm 
de conhecer – de dentro, por assim dizer – primeiramente o Direito a aplicar. O legislador, que, na 
sua atividade própria, aplica a Constituição, deve conhecê-la; e igualmente o juiz, que aplica as leis, 
deve conhecê-las. O conhecimento, porém, não é o essencial: é apenas o estádio [sic] preparatório 
da sua função que, como adiante melhor se mostrará, é simultaneamente – não só no caso do 
legislador como também no do juiz – produção jurídica: o estabelecimento de uma norma jurídica 
geral – por parte do legislador – ou a fixação de uma norma jurídica individual – por parte do juiz. 
“Também é verdade que, no sentido da teoria do conhecimento de Kant, a ciência jurídica como 
conhecimento do Direito, assim como todo o conhecimento, tem caráter constitutivo e, por 
conseguinte, ‘produz’ o seu objeto na medida em que o apreende como um todo com sentido. Assim 
como o caos das sensações só através do conhecimento ordenador da ciência se transforma em 
cosmos, isto é, em natureza como um sistema unitário, assim também a pluralidade das normas 
jurídicas gerais e individuais postas pelos órgãos jurídicos, isto é, o material dado à ciência do Direito, 
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Mas, essa confusão persiste porque até bem pouco tempo não se tinha 

firmado teorias filosóficas que revelassem com clareza as estruturas específicas dos 

objetos culturais e da possibilidade de suas respectivas ciências, vindo tais projetos 

somente a concretizar-se no final do século XIX e início do século XX, com a 

Hermenêutica Filosófica de Dilthey e a Fenomenologia de Husserl. 

 

Antes de se firmar tal entendimento, a metodologia utilizada nos estudos dos 

objetos culturais, inclusive o Direito, era o mesmo empregado na pesquisa dos 

objetos naturais, ou seja, o método positivista baseado na experiência científica das 

ciências naturais cujo raciocínio lógico-dedutivo de modelo matemático mostrou-se 

insuficiente perante a experiência social. 

 

  Os objetos das ciências naturais são dados54à experiência científica por 

meio de seu suporte material, físico, que é ontologicamente independente do 

homem que o observa e investiga; sendo por isso que o ato de apreensão pela 

consciência é simultâneo e separado do ato de significação.  Quer dizer, os 

fenômenos naturais estão no mundo perante nossa consciência que nos é dado 

empiricamente e não construído idealmente, cujas leis naturais são descobertas e 

não criadas,55porque de algum modo essas regras naturais já existem, senão o 

mundo já não existiria antes do homem, aliás, o próprio homem não existiria, por ser 

também uma criatura natural.   

 

 Diferentemente ocorre com os objetos culturais, sobretudo o Direito. O Direito 

é um objeto cultural construído pela mente humana a partir da experiência social que 

se institucionaliza através da História e, assim, se torna objeto passível de 

conhecimento. Nesse caso, o objeto é a própria lei jurídica (em sentido lato sensu, 

                                                                                                                                                         
só através do conhecimento da ciência jurídica se transforma num sistema unitário isento de 
contradições, ou seja, numa ordem jurídica. Esta ‘produção’, porém, tem um puro caráter teorético ou 
gnoseológico. Ela é algo completamente diferente da produção de objetos pelo trabalho humano ou 
da produção do Direito pela autoridade jurídica. 
      “É freqüentemente ignorada a distinção entre a função da ciência jurídica e a função da 
autoridade jurídica e, portanto, a distinção entre o produto de uma e de outra. Assim acontece no uso 
da linguagem em que o Direito e ciência jurídica aparecem como expressões ‘sinônimas’ [sic]”. (grifos 
do autor). KELSEN, Hans. Op. cit. p. 81-82.    
54

 Dado aqui não no sentido de uma pré-informação, mas como algo materialmente externo à 
consciência, como acontece com os objetos da Física, da Química, da Biologia etc. 
55

  Esse assunto é polêmico, mas por enquanto nos posicionais nesse sentido.   
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representando princípios e regras) que se mostra como Direito Positivo vigente e, 

por isso, não nos é simplesmente dado, como acontece com os fenômenos naturais, 

mas construído culturalmente. Esse corpo de leis, que se revela na forma de 

Ordenamento Jurídico, é criado pelo gênio humano, apesar de não guarda nenhuma 

diferença quanto à sua identificação como objeto intencional. 

 

Dessa maneira, chamamos atenção, neste momento, para a situação desse 

ser jurídico construído. Construído como? O Direito enquanto objeto intencional é 

Direito imaginado e posto na História com objetividade. Nesse caso, Direito Positivo, 

Ordem Jurídica; e por ser Ordem Jurídica pode ser apresentado, segundo Kelsen, 

sob dois aspectos: o estático e o dinâmico. 

Nesse ponto, vale ressaltar, que, no fundo, a proposta jusfilosófica de Kelsen 

sobre ordenamento estático e dinâmico,56 portanto, de justificação do Direito, se 

apoia, conforme veremos a seguir,  no problema da fundamentação, ou seja, na 

revelação do ser do Direito a partir de sua teoria da norma fundamental 

(Grundnorm), que se desvela na transcendência.57 

                                                 
56

 Sobre o assunto tem-se o seguinte comentário de BOBBIO: “Kelsen exprime essa diferença falando 
de dois tipos diversos de ordenamentos normativos: o ordenamento estático (ao qual pertencem a 
moral e o direito concebido jusnaturalisticamente) e o ordenamento dinâmico, que é próprio do direito 
concebido positivamente. Segundo os jusnaturalistas, portanto, o direito constitui um sistema unitário, 
porque todas suas normas podem ser deduzidas por um procedimento lógico uma da outra até que 
se chegue a uma norma totalmente geral, que é a base de todo o sistema e que constitui um 
postulado moral auto-evidente [sic] (para Hobbes tal norma diz pax est quaerenda; para Santo Tomás 
diz: bonum est quaerendum, male vitandum; para Pufendorf, essa norma prescreve a busca da 
conservação da sociedade humana; para Thomasius, prescreve a busca da felicidade; para Kant ela 
exige a garantia da liberdade do homem...). Dada, por exemplo, a norma que proíbe o furto, se eu 
pergunto a um jusnaturalista por que não devo furtar, ele me responde demonstrando que tal norma 
está implícita naquela mais geral neminem laedere; e se eu insisto em indagar por que devo neminem 
laedere, ele me responderá demonstrando-me que tal preceito deriva, diretamente ou através de um 
[sic] outra norma,  de um postulado moral auto-evidente [sic]. Já segundo os juspositivistas, ao 
contrário, o direito constitui uma unidade num outro sentido; não porque as suas normas possam ser 
deduzidas logicamente uma da outra, mas porque elas todas são postas (direta ou indiretamente, isto 
é, mediante delegação a autoridades subordinadas) pela mesma autoridade, podendo assim todas 
serem reconduzidas à mesma fonte originária constituída pelo poder legitimado para criar o direito. 
Assim, se pergunto a um juspositivista por que não devo roubar, ele me responde  que não devo 
porque assim estabeleceu o juiz ou o costume ou o legislador (segundo se trate de um ordenamento 
judiciário, consuetudinário ou legislativo); e se insisto e pergunto por que devo obedecer ao que 
estabelece o juiz ou o costume etc., ele me responderá que devo porque assim estabeleceu o poder 
supremo”.  BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito. Tradução de 
Márcio Pugliesi, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 2006, p. 199-200. (grifos do 
autor).   
57

HEIDEGGER, Martin. A Essência do Fundamento. Edição bilíngue. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 
113: ”E porque o ser e a constituição do ser se desvelam na transcendência, o fundamentar 
transcendental chama-se a verdade ontológica. 
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É simples imaginar, que devido á complexidade das relações sociais havidas 

nas comunidades humanas, não ser possível existir somente uma norma jurídica 

para resolver os inumeráveis problemas advindos dessas relações. Seria difícil 

pensar a existência de uma única norma a solucionar juridicamente todos os 

problemas sociais surgidos dessas relações. A vida em sociedade seria um caos. 

Claro, que para fazer frente a essa intrincada rede de relações sociais, faz-se 

necessária não uma, mas centenas, milhares de normas jurídicas a regular as 

condutas das pessoas. E daí pergunta-se: como essas normas se relacionam umas 

com as outras? Estão todas no mesmo nível de importância e validade? Ou estão 

posicionadas entre si de forma escalonada, sobrepostas umas às outras de acordo 

com seu nível hierárquico, das mais gerais às mais particulares? Nesse caso, 

Kelsen, assim como Kant (2007),58 entenderam que o modelo matemático seria um 

bom exemplo a ser seguido. As normas devem estar sobrepostas entre si de forma 

lógico-dedutiva, tendo no seu mais alto nível uma só norma fundamental 

                                                                                                                                                         
“Semelhante fundamentar está ˂˂na base˃˃ de todo o comportamento perante o ente de modo que 
apenas na claridade da compreensão do ser o ente se pode revelar em si mesmo (isto é, como o ente 
que ele é e como é). Mas porque todo o revelar-se do ente (verdade ôntica) é de antemão dominado 
transcendentalmente pelo fundamentar, já caracterizado, então todo o descobrir e revelar ôntico 
deve, à sua maneira, ser ˂˂fundamentante˃˃, isto é, deve legitimar-se”. (grifos do autor).   
       Para clarear o entendimento da passagem dessa transcrição, tenhamos como ente, nesse caso, 
o Direito ou Ordenamento Jurídico. 
58

 KANT, Immanuel. Introdução ao Estudo do Direito: Doutrina do Direito. Tradução de Edson Bini. 
Bauru: EDIPRO, 2007, 48-49: “[...] o direito estrito- a saber, aquele que não está combinado com 
nada ético – requer apenas fundamentos externos para determinar a escolha, pois somente então é 
ele puro e não mesclado a quaisquer preceitos da virtude. Somente um direito completamente 
externo pode, assim, ser chamado de estrito (direito em sentido restrito). Este realmente se baseia na 
consciência de obrigação de todos de acordo com a lei; mas, se for para permanecer puro, não é 
permissível e nem se pode recorrer a essa consciência como um motivo para determinar a própria 
escolha de acordo com essa lei.  
“[...] 
      “A lei de uma coerção recíproca necessariamente em harmonia com a liberdade de todos sob o 
princípio da liberdade universal é, por assim dizer, a construção daquele conceito, ou seja, a sua 
apresentação numa pura intuição a priori, por analogia com a apresentação da possibilidade dos 
corpos se movendo livremente sob a lei da igualdade da ação e reação. Na matemática pura não 
podemos deduzir as propriedades de seus objetos de forma imediata a partir de conceitos, podendo 
conhecê-las somente através da construção de conceitos. Analogamente, não é tanto o conceito de 
direito quanto, ao contrário, uma coerção plenamente recíproca e igual trazida sob uma lei universal e 
compatível com esta que torna possível a exposição desse conceito. Ademais, tal como um conceito 
puramente formal de matemática pura (por exemplo, da geometria) forma a base desse conceito 
dinâmico, a razão cuidou de fornecer o entendimento na medida do possível com intuições a priori 
para a construção do conceito de direito”. (grifos do Autor). 
      Numa interpretação sistemática da doutrina do Direito de Kant, compreende-se que essa 
construção conceitual do Direito (puro) combinado com essa lei universal da reciprocidade de 
coerção, trata-se da ideia de uma Ordem Jurídica lógico-dedutiva como mais tarde Putcha e Kelsen 
formularam suas teorias, cada um ao seu modo.     
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(Grundnorm) pressuposta, que seria o fundamento de validade de todo o sistema 

jurídico. 

 

E de fato esse modelo tornou-se padrão para a Ordem Jurídica, apesar de 

ensejar severas críticas ao seu excesso de formalismo e, com o tempo, sobretudo 

após a Segunda Guerra Mundial, mostrar-se ser insuficiente, injusto e inadequado 

perante os novos paradigmas da pós-modernidade, conforme teremos oportunidade 

de analisar nos próximos capítulos. 

 

 Conforme o já anunciado anteriormente, Kelsen, em sua Teoria Pura do 

Direito, assevera que segundo a natureza do fundamento de validade há dois tipos 

de sistema de normas: o sistema estático que é orientado pelo princípio estático e o 

sistema dinâmico que é orientado pelo princípio dinâmico. 

 

No sistema estático, a conduta das pessoas é considerada devida (devendo 

ser) por força do conteúdo da norma, cuja validade é deduzida de uma norma 

superior mais geral. A validade de uma norma particular “pode ser reconduzida a 

uma norma a cujo conteúdo pode ser subsumido o conteúdo das normas que 

formam o ordenamento, como o particular ao geral.”59 Nesse sentido, a norma mais 

geral é tida como pressuposta, ou seja, além dela não existe nenhuma outra, sendo 

norma fundamental última, que, por isso, abriga todo o conteúdo de validade das 

normas do sistema, que são deduzidas através de uma operação lógica da geral à 

particular. Ele é dito estático porque a norma pressuposta, que fundamenta e dá 

harmonia ao sistema, já contempla, em seu conteúdo, todos os possíveis 

desdobramentos das normas inferiores; sendo, dessa maneira, fundamento de 

validade e conteúdo de validade de todas as normas surgidas e a surgir. Nas 

palavras de Kelsen tem-se:  

 

Um sistema de normas cujo fundamento de validade e conteúdo de validade 

são deduzidos de uma norma pressuposta como norma fundamental é um 

sistema estático de normas.
60
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  KELSEN, Hans. Op. cit., p. 317. 
60

   KELSEN, Hans. Op. cit., p. 218.  
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De modo diverso ao sistema estático, Kelsen entende que o sistema dinâmico 

não leva em conta o conteúdo da norma, mas somente a forma como as normas são 

produzidas e colocadas no sistema. O que leva as pessoas a obedecer às normas 

da ordem normativa não é o conteúdo moral existente na norma, mas sim a maneira 

como ela é produzida, se criada por uma autoridade competente. Kelsen assim 

assinala sobre esse tipo de sistema: 

 

O tipo dinâmico é caracterizado pelo fato de a norma fundamental 

pressuposta não ter por conteúdo senão a instituição de um fato produtor de 

normas, a atribuição de poder a uma autoridade legisladora ou – o que 

significa o mesmo – uma regra que determina como devem ser criadas as 

normas gerais e individuais do ordenamento fundado sobre norma 

fundamental. 
61

 

 

Nesse sentido, numa Ordem Jurídica constitucional, a Constituição é o 

fundamento de validade objetivo de toda a Ordem Jurídica, ou seja, de todas as leis 

produzidas a partir dela.  

 

Porém, nesse caso, a pergunta que se levanta é: se a ordem normativa é 

válida independentemente do valor moral contido nas normas jurídicas (como ocorre 

contrariamente com o sistema estático), valendo porque é posta por uma norma 

superior e competente para ditar regras gerais sobre produção de normas, no caso a 

Constituição do Estado; de onde vem, então, a obrigação de que devemos 

obedecer, nos obrigarmos perante a Constituição? Ou seja, por que devemos 

obedecer à Constituição? Seria, talvez, porque Deus mandou ou porque é costume 

desde sempre obedecermos à Constituição do país. Na verdade, Kelsen não 

entende assim. Para Kelsen, se tivéssemos que obedecer à Constituição porque 

Deus mandou, nós teríamos um regime teocrático e não democrático; o que não é o 

caso. Tampouco, acatamos as ordens da Constituição porque costumeiramente 

sempre foi assim em nossa história. Nesse último caso, Kelsen afirma que, de 

qualquer maneira, isso requereria sempre outra norma superior, porque a norma que 

representa o fundamento de validade de uma norma é, em face desta, uma norma 

superior e isso nos levaria a regressar infinitamente (recursus ad infinitum), quer 

                                                 
61

KELSEN, Hans. Op. cit., p. 219. 
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dizer, “perde-se no interminável”.62 Nesse caso, a solução não seria outra norma 

posta sobre outra norma posta e assim indefinidamente, como quem investiga a 

causa de um efeito e aí a causa da causa da causa... Como solução para esse 

impasse lógico, Kelsen propôs que a última norma, que dá fundamento de validade 

e coerência para o Ordenamento Jurídico, seja uma norma não posta, isto é, seja 

pressuposta;63 agora sem conteúdo moral, mas sim, somente, de caráter formal. 

Desse modo, para facilitar o entendimento da validade formal da norma, Kelsen 

(2006) usa o exemplo da relação de autoridade entre pai e filho, afirmando que o 

filho deve obediência à ordem do pai não por que essa ordem é boa ou má, mas sim 

por que ele, o pai, ordena.64 

 

Na produção de normas na Ordem Jurídica formal, como já foi dito, o que 

importa é o como a norma é posta e válida no sistema, independentemente de seu 

conteúdo, que por sinal, não interessa se justo ou injusto.65 Sendo assim, no sistema 

dinâmico, o que interessa é a validade da norma quanto à autoridade normativa, se 

a norma é criada por uma autoridade legislativa competente, pois o que nos vincula 

à obrigatoriedade da norma é se ela é válida no sistema normativo. Num 

                                                 
62

KELSEN, Hans. Op. cit., p. 217. 
63

  KELSEN, Hans. Op. cit., p. 226: “A fundamentação da validade de uma norma positiva (isto é, 
estabelecida através de um ato de vontade) que prescreve uma determinada conduta realiza-se 
através de um processo silogístico.      
      “[...] 
      “A norma afirmada como objetivamente válida na premissa maior, que opera a fundamentação, é 
uma norma fundamental se a sua validade objetiva já não pode ser posta em questão. Ela já não é 
mais posta em questão se a sua validade não pode ser fundamentada num processo silogístico. [...] 
Se a validade de uma norma não pode ser fundamentada desta maneira, tem de ser posta como 
premissa maior no topo de um silogismo, sem que ela própria possa ser afirmada como conclusão de 
um silogismo que fundamente a sua validade. Quer isto dizer: é pressuposta como norma 
fundamental”. (grifos do Autor). 
64

   BOBBIO também usa o mesmo exemplo no esclarecimento desse assunto. Vejamo-lo in verbis: 
“Para esclarecer a diferença entre concepção substancial (ou estática) e concepção formal (ou 
dinâmica) da unidade do ordenamento, consideramos este exemplo trazido da família (cujo 
ordenamento prefigura in nuce o do Estado). Suponhamos que o pai ordene ao filho: ‘Hoje à tarde 
permaneça em casa para estudar’ e que o filho pergunte: ‘Por que devo estudar?’. Se o pai responder 
apelando para um bem (bem-estar, felicidade, liberdade...) que o estudo serve para obter, estará 
dando uma resposta do tipo moralista ou jusnaturalista, visto que procura deduzir o conteúdo do seu 
comando de um sistema  de normas morais; se, ao contrário, responde: ‘Deve estudar porque eu 
estou mandando’, estará dando uma resposta do tipo juspositivista, visto que reconduz a norma ao 
sujeito que na família é a autoridade, a fonte que põe as normas”. BOBBIO, Norberto. O Positivismo 
Jurídico: Lições de Filosofia do Direito. Tradução de Márcio Pugliesi, Edson Bini e Carlos E. 
Rodrigues. São Paulo: Ícone, 2006.   
65

   KELSEN, Hans. Op. cit., p. 225: “Aqui permanece fora de questão qual seja o conteúdo que tem 
esta Constituição e a ordem jurídica estadual erigida com base nela, se esta ordem é justa ou injusta; 
e também não importa a questão de saber se esta ordem jurídica efetivamente garante uma relativa 
situação de paz dentro da comunidade por ela constituída. Na pressuposição da norma fundamental 
não é afirmado qualquer valor transcendente ao Direito Positivo”. 
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Ordenamento Jurídico qualquer, o “complexo de normas válidas”66 não está 

organizado com normas “colocadas umas ao lado das outras”,67 mas sim postas de 

maneira escalonada “supra-infra-ordenadas umas às outras”,68 das mais particulares 

às mais gerais, formando uma estrutura à imagem de uma pirâmide em cujo ápice 

vige a Constituição do Estado  e acima dela, como fundamento de validade, uma 

única norma pressuposta, que não é posta por mais nenhuma autoridade legislativa, 

mas somente pensada, racional, cuja natureza é lógico-transcendental.     

 

 Com isso, somente o sistema de normas que tenha essencialmente o caráter 

dinâmico, que atenda ao aspecto formal de produção normativa, ou seja, norma que 

produz norma, é tido como Ordem Jurídica válida; considerando-se, dessa maneira, 

pelo isolamento69 ou pureza do Direito, um sistema do tipo autopoiético.70 Nesse 

sentido, vejamos as palavras de Kelsen: 

 

                                                 
66

KELSEN, Hans. Op. cit., p. 224. 
67

Idem, ibidem, p. 224. 
68

Idem, ibidem, p. 224. 
 
69

  No entanto, sabe-se, hoje, que esse isolamento do sistema normativo não é mais conceitual, como 
entendia e pretendia Kelsen com seu formalismo, mas um isolamento funcional, de autoconstrução, 
não se afirmando que o conteúdo não seja levado em conta. Pelo contrário, mais do que nunca os 
valores da sociedade fazem parte do Ordenamento Jurídico, ao tornarem-se normativos via 
Constituição, sobretudo aqueles que são pertinentes à defesa dos direitos fundamentais. Nesse 
ponto, GUERRA FILHO assim entende: “A mencionada autonomia do sistema jurídico não há de ser 
entendida no sentido de um isolamento deste em face dos demais sistemas sociais, o da moral, 
religião, economia, política, ciência etc., funcionalmente diferenciados em sociedades complexas 
como as que se têm na atualidade. Essa autonomia significa, na verdade, que o sistema jurídico 
funciona com um código próprio, sem necessidade de recorrer a critérios fornecidos por algum 
daqueles outros sistemas, aos quais, no entanto, o sistema jurídico se acopla, através de 
procedimentos desenvolvidos em seu seio, procedimentos de reprodução jurídica, de natureza 
legislativa, administrativa, contratual e, principalmente, judicial”. GUERRA FILHO, Willis Santiago. 
Teoria da Ciência Jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 224. (grifo do autor). 
70

   O significado da palavra autopoiesis é muito bem explicado por Luhmann (2010), onde ele ensina 
que essa denominação foi escolhida por Maturana a partir da palavra poiesis que é um processo que 
visa produzir algo de fora de si mesmo, mas que ele (Maturana) acrescentou o prefixo auto para 
então criar o termo desejado, que, assim, passou a significar – produzir-se a si mesmo. E é nesse 
sentido que aqui fazemos a comparação com o ordenamento dinâmico de Kelsen, quando a sua 
finalidade é produzir normas a partir de um processo interno e autossuficiente. Nesse sentido, 
GUERRA FILHO esclarece o emprego dessa teoria da Biologia no Direito: “O sistema jurídico, 
enquanto autopoiético, é fechado, logo, demarca seu próprio limite, auto-referencialmente, na 
complexidade própria do meio ambiente, mostrando o que dele faz parte, seus elementos, que ele e 
só ele, enquanto autônomo, produz, ao conferir-lhes qualidade normativa ( = validade) e significado 
jurídico às comunicações que nele, pela relação entre esses elementos, acontecem. No processo 
evolucionário de diferenciação e reprodução do Direito, a teorização sobre o sistema, i.e., sua 
estrutura cognitiva, é introduzida no sistema, conferindo-lhe a capacidade de auto-observar-se e, com 
isso, seu caráter autopoiético, pois é pela auto-observação que controla operações de autoprodução”. 
(GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
215. (grifo do autor).   
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O sistema de normas que se apresenta como uma ordem jurídica tem 

essencialmente um caráter dinâmico. Uma norma jurídica não vale porque 

tem um determinado conteúdo, quer dizer, porque o seu conteúdo pode ser 

deduzido pela vida de um raciocínio lógico do de uma norma fundamental 

pressuposta, mas porque é criada por uma forma determinada - em última 

análise, por uma forma fixada por uma norma fundamental pressuposta. Por 

isso, e somente por isso, pertence ela à ordem jurídica cujas normas são 

criadas de conformidade com esta norma fundamental. Por isso, todo e 

qualquer conteúdo pode ser Direito. Não há qualquer conduta humana que, 

como tal, por força do seu conteúdo, esteja excluída de ser conteúdo de 

uma norma jurídica.
71

 

 

Pelo que foi visto até então, nota-se o exagero que é a proposta de Kelsen no 

sentido de ir de encontro até da própria história do Direito, como ele culturalmente foi 

construído no sentido de aplicação da justiça. O afã em criar tanto uma Ciência do 

Direito pura como, também, o próprio Direito como objeto puro, sem influência de 

quaisquer outros subsistemas da sociedade,  principalmente o moral, levou esse 

ilustre jurista a descaracterizar o real sentido do Direito como provedor de justiça, 

podendo até ensejar conteúdos injustos; o que, no nosso entendimento, é um 

equívoco filosófico e procedimental que a moderna Teoria da Argumentação Jurídica 

busca corrigir, como, também, nosso projeto de fundamentação, que propõe a 

substituição da norma fundamental de Kelsen, que é vinculada à Filosofia da 

Subjetividade em Kant, pelo princípio dialógico da Filosofia da Intersubjetividade, de 

razão ético-discursiva-consensual em Apel. 

 

Mas, em última análise, a busca de Kelsen não foi totalmente em vão. 

Tirando-se os exageros do formalismo contidos em sua teoria jurídica, há muito até 

que se reconhecer, pois sua proposta nos legou um Ordenamento Jurídico mais 

organizado, coerente, sobretudo pelo grau de importância e destaque dado à 

Constituição.  

 

Nesse sentido, a ideia de um princípio fundamental pressuposto como 

fundamento de validade do sistema jurídico está coerente com a tradição do 

pensamento ocidental, que já em Spinoza, Leibniz, Fichte, entre outros, havia a 

                                                 
71

   KELSEN, Hans. Op. cit., p. 221.   
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concepção da estrutura sistêmica como modelo adequado tanto de compreensão 

quanto de conformação da realidade, quer seja abstrata ou real; sendo, na verdade, 

um patrimônio da própria Filosofia. A representação de organicidade é inerente ao 

conceito de sistema e o encadeamento lógico das relações internas, que se apoia 

num princípio fundamental primeiro e supremo,72 lhe é próprio; e, por ser, também, 

finalístico, busca esquematicamente ser capaz de enfrentar a complexidade da 

realidade. 

  

E é exatamente por esse ideal de sistema como modelo lógico-dedutivo 

iniciado a partir de um princípio único fundamental (como, aliás, é o próprio 

Ordenamento Jurídico em sua unicidade e coerência) que a noção de fundamento 

se fortalece na Filosofia desde Aristóteles, que acreditava que o fundamento é 

causa, no sentido de razão de ser. Para ele, conhecer um objeto de maneira 

absoluta é conhecer a sua causa, e causa é razão, logos. Em Leibniz essa noção se 

transforma em razão suficiente, e em Hegel e Heidegger73 fundamento é sinônimo 

de essência (MELLO, 2006).  

 

Assim, Aristóteles entende que conhecer um objeto de maneira absoluta é 

conhecer o seu fundamento, sua causa, e causa porque a coisa observada não 

pode ser de outra maneira; portanto, no mesmo sentido de essência em Hegel. 

 

Heidegger, por sua vez, em seu tratado sobre a essência do fundamento,74 

esclarece que o problema do fundamento está na relação do ser com o ente, pois o 

                                                 
72

   HEIDEGGER, Martin. Op. cit., p. 117: “A primordialidade dos fundamentos transcendentais e o 
seu carácter [sic] peculiar de fundamento permanecem ainda encobertos sob a caracterização formal 
de começos ˂˂primeiros˃˃ e ˂˂supremos˃˃”. (grifos do autor). 
73

  HEIDEGGER, Martin. Op. cit., p. 117: “A essência do fundamento é a tríplice dispersão emergindo 
transcendentalmente do fundar no projecto [sic] do mundo, na cativação pelo ente, e na 
fundamentação ontológica do ente. E só por isso é que já o mais antigo indagar em torno da essência 
do fundamento se revela como entrelaçado com a tarefa de uma clarificação da essência do ser e 
verdade”. (grifos do autor). 
74

  Sobre esse tratado, são esclarecedoras as palavras de HEIDEGGER, In verbis: “O tratado ˂˂A 
Essência do Fundamento˃˃ veio à existência no ano de 1928, ao mesmo tempo que a conferência 
˂˂ Que é a Metafísica? ˃˃. Esta considera o Nada, aquele define a diferença ontológica. 
“O Nada é o Não do ente e, deste modo, o Ser experimentado a partir do ente. A diferença ontológica 
é o Não entre o ente e o Ser. Mas assim como o Ser, enquanto o Não para o ente não é um Nada no 
sentido do nihil negativum, assim tão-pouco [sic] a diferença, enquanto o Não entre o ente e o Ser, é 
apenas o produto de uma distinção do entendimento (ens rationis). 
        “O Não niilificante do Nada e o Não niilificante da diferença não são decerto idênticos, mas são o 
Mesmo, no sentido de que ambos se unem no essenciante [sic] do Ser do ente. Este Mesmo é o 
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ente é a primeira manifestação do ser. Essa passagem é a própria transcendência e 

é nela que se opera a fundamentação; ou seja, é a razão primeira, a causa, 

portanto, sua essência.  Nesse sentido, temos nas palavras de Heidegger: 

 

 

                                                                                                                                                         
digno do ser pensado, que ambos os escritos, mantidos de propósito separados, tentam trazer a uma 
reflexão mais atenta, sem para tal estarem à altura. 
“Que aconteceria se os que são meditativos começassem por fim, pensando, a intrometer-se neste 
assunto, que já espera há duas décadas? 
       “Aristóteles resume a sua exposição dos múltiplos significados da palavra ˂˂começo˃˃ deste 
modo: ˂˂é, pois, comum a todos os começos ser o primeiro a partir do qual algo ou é, ou se torna, ou 
se conhece˃˃. Assim se realçam as variações do que costumamos chamar ˂˂fundamento˃˃: o 
fundamento da quididade, do facto-de-ser [sic] e do ser-verdade. Mas, além disso, procura também 
determinar-se em que é que estes ˂˂fundamentos˃˃ enquanto tais se acordam. O seu ˂˂elemento 
comum˃˃ reside em serem o primeiro a partir donde... Além desta tríplice classificação dos 
˂˂começos supremos˃˃, encontra-se uma quadripartição da ˂˂causa˃˃ em ˂˂material˃˃, 
˂˂formal˃˃, ˂˂eficiente˃˃ e ˂˂final˃˃, partição essa que permaneceu fundamental na subsequente 
história da ˂˂metafísica˃˃ e da ˂˂lógica˃˃. Embora ˂˂todas as causas˃˃ se reconheçam como 
˂˂começos˃˃, a conexão interna entre as divisões e o seu princípio permanece obscura. E embora 
haja que duvidar se a essência do fundamento se poderá encontrar mediante uma caracterização do 
que é ˂˂comum˃˃ às ˂˂espécies˃˃ de fundamentos, não deve, no entanto, desconhecer-se aí o 
impulso para uma originária clarificação do fundamento em geral. Aristóteles não se deteve apenas 
com satisfação nas ˂˂quatro causas˃˃, mas esforçou-se por compreender a sua inter-relação [sic] e 
por fundamentar o número quatro. É o que denuncia tanto a sua pormenorizada análise na Física B 
como, sobretudo, também a discussão ˂˂histórico-problemática˃˃ da questão acerca das quatro 
causas na Metafísica A 3-7, que Aristóteles encerra com a afirmação: ˂˂que, pois, determinamos 
com exactidão [sic] quantas e quais são as causas, parecem testemunhá-lo também todos estes, ao 
não poderem vislumbrar outra causa; além disso, é evidente que os princípios devem todos 
investigar-se assim ou de algum modo semelhante˃˃. A história pré- e também pós-aristotélica do 
problema do fundamento deve aqui omitir-se. No entanto, em vista da abordagem planeada do 
problema importa aqui lembrar o seguinte. [sic] Graças a Leibniz, o princípio do fundamento é 
conhecido na forma da questão acerca do principium rationis sufficientis. O ˂˂princípio do 
fundamento˃˃ foi pela primeira vez tratado monograficamente por Ch. A. Crusius, na sua Dissertatio 
philosophica de usu et limitibus  principii rationis determinantis vulgo sufficientis (1743) e, finalmente, 
por Schopenhauer, na sua dissertação ˂˂Sobre a Quádrupla Raiz do Princípio da Razão Suficiente˃˃ 
(1813). Mas se o problema do fundamento está ligado às questões centrais da metafísica em geral, 
então deve também brotar onde não é explicitamente tratado na sua forma conhecida. Assim, Kant 
manifestou aparentemente um diminuto interesse pelo ˂˂princípio do fundamento˃˃, embora o 
discuta expressamente tanto no princípio do seu filosofar como também lá para o fim. E, no entanto, 
ele está no centro da Crítica da Razão Pura. De não menor significado para o problema são, porém, 
as Investigações Filosóficas sobre a Essência da Liberdade Humana e Objetos Correlacionados de 
Schelling (1809). A referência a Kant e a Schelling levanta já dúvidas sobre se o problema do 
fundamento coincide com o do ˂˂princípio da razão suficiente˃˃ e se ele em geral será o mesmo 
suscitado por este. Se assim não for, então o problema do fundamento precisa primeiro de ser 
suscitado, o que não exclui que aqui uma discussão do ˂˂princípio da razão suficiente˃˃ possa 
fornecer a ocasião e a primeira especificação. Mas a análise do problema é equivalente à obtenção e 
caracterização do recinto, dentro do qual se deve tratar da essência do fundamento, sem pretender 
de um só golpe po-lo [sic] diante dos olhos. É a transcendência que se destaca como tal recinto, isto 
é: a transcendência define-se justamente de um modo originário e compreensivo mediante o 
problema do fundamento. Como filosofante, isto é, como um esforço finito até ao âmago, toda a 
elucidação da essência deve também sempre testemunhar necessariamente a inessência que o 
conhecimento humano estimula com toda a essência”. HEIDEGGER, Martin. Op. cit., p. 7, 9, 11 e 13. 
(grifos do autor).                   
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Desviando-nos deliberadamente desse âmbito de problemas e realizando 

antes uma retrospecção ao ponto de partida da investigação, devemos 

agora discutir brevemente, se conseguimos algo e o quê para o problema 

de ˂˂princípio de razão˃˃, graças à intentada elucidação da ˂˂essência˃˃ 

do fundamento. O princípio diz: todo o ente tem a sua razão [ou 

fundamento]. Mediante a observação precedente, logo se esclarece porque 

é que assim é. Visto que o ser ˂˂desde início˃˃, enquanto algo de 

previamente compreendido, funda originariamente, cada ente enquanto ente 

anuncia à sua maneira ˂˂razões˃˃, quer elas sejam ou não explicitamente 

apreendidas e adequadamente determinadas. Porque ˂˂fundamento˃˃ 

constitui um carácter [sic] transcendental do ser em geral, é que o princípio 

de razão é válido a propósito de ente. Mas à essência do ser pertence o 

fundamento, porque só há ser (não ente) na transcendência enquanto 

fundar projectante [sic] de um mundo situado.
75

 (grifos do autor).  

 

Enfim, concluímos que a fundamentação é a busca da verdade do ser.76 E se 

todo ente tem sua verdade no seu fundamento, e é a transcendência o recinto77 

onde se revela essa verdade, compreendemos, então, que o Direito como ente,78 é o 

que é essencialmente a partir de sua fundamentação; quer dizer, a partir de seu 

princípio fundamental, que Kelsen propôs ser a normal fundamental pressuposta 

formal; mas que, diferentemente, entendemos ser a verdade consensual, ou seja, o 

                                                 
75

   HEIDEGGER, Martin. Op. cit., p. 119. 
HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2011: “Ora, o ente pode-se mostrar 

por si mesmo de várias maneiras, segundo sua via e modo de acesso”. 
76

  HEIDEGGER, Martin. Op. cit., p. 29-31: “Os possíveis estádios [sic] e variedades da verdade 
ontológica no sentido mais lato desvendam ao mesmo tempo a riqueza do que, como verdade 
originária, está na base de toda a verdade ôntica. O desvelamento do ser, porém, é sempre verdade 
do ser do ente, quer este seja efetivamente real ou não. E vice-versa, no desvelamento do ente 
reside já sempre um desvelamento do seu ser. A verdade ôntica e a verdade ontológica referem-se, 
de modo diverso respectivamente, ao ente no seu ser e ao ser do ente. São essencialmente 
solidárias em razão da sua referência à diferença entre ser e ente (diferença ontológica). A essência 
ôntico-ontológica, deste modo necessariamente bifurcada, da verdade em geral só é possível 
juntamente com a irrupção de tal diferença. Por outro lado, se o característico do estar-aí consiste em 
ele se comportar perante o ente compreendendo o ser, então o poder-distinguir, em que a diferença 
ontológica se toma fáctica [sic], deve ter lançado as raízes da sua própria possibilidade no 
fundamento da essência do estar-aí. Para antecipar, chamamos a este fundamento da diferença 
ontológica a transcendência  do estar-aí (Dasein)”. (grifos do autor). 
Idem, ibidem, p. 33: “Só na metafísica de Kant se revela realmente a conexão entre ˂˂fundamento˃˃ 
e ˂˂ser˃˃”. (grifos do autor).  
      SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2001.  
77

   HEIDEGGER, Martin. Op. cit., p. 37: “A TRANSCENDÊNCIA COMO RECINTO DA QUESTÃO EM 
TORNO DA ESSÊNCIA DO FUNDAMENTO [sic]”.  
78

  Heidegger (2006), em Ser e Tempo, afirma que ente pode ser muitas coisas, em sentido diferente. 
Ente é tudo aquilo de que falamos ou de uma maneira ou outra nos referimos, inclusive nós mesmos.   
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princípio ético-discursivo da proposta filosófica apeliana, conforme teremos a 

oportunidade de discutir nos capítulos finais desta tese.    
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4 O DESTAQUE DA FILOSOFIA DO DIREITO NO PENSAR 

REFLEXIVO SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

A relação entre Filosofia e Direito, pode-se afirmar, é de natureza congênita, 

pois ambas as atividades nascem com o homem, devido à sua índole de ser 

pensante e social.79 

 

A Filosofia, como atividade humana inerente do ser finito, é uma incessante 

busca de quem pode e precisa conhecer a si e o mundo para poder responder quem 

é o homem, de onde veio e para aonde vai; já que, segundo Heidegger (2009), o 

animal não pode filosofar e Deus não precisa. Pois se Deus precisasse filosofar não 

seria Deus, porque a essência da Filosofia é ser uma possibilidade finita de um ente 

finito. 

 

As condições históricas que propiciaram o surgimento da Filosofia foi 

resultado da evolução cultural do povo grego que se viu no conflito entre a razão e 

mito.80 

 

Era comum aos povos antigos a adoração de deuses, assim encontrando 

neles a justificativa de todos os eventos naturais que lhes eram admiráveis, por não 
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 Para Heidegger a simples existência do homem como ser-aí implica a presença da atividade 
filosófica. Com suas palavras: “Ser homem já significa filosofar. Segundo sua essência, o ser-aí 
humano como tal já se encontra na filosofia, e isso não de modo ocasional”. (grifo do autor). 
HEIDEGGER, Martin. Introdução à Filosofia. Tradução de Marco Antonio. Casanova. 2. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 4.  
80

HEIDEGGER, Martin. Que É Isto Filosofia?-Identidade e Diferença.  Petrópolis: Vozes; São Paulo: 
Livraria Duas Cidades, 2006. 
    SCHOPENHAUER, Arthur. Fragmentos sobre a História da Filosofia. Tradução de Karina Jannini. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. (Coleção Obras de Schopenhauer). 
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vislumbrarem explicações inteligíveis e por acreditarem no poder desses seres 

supremos e na voluntariedade em conduzir o destino dos homens.  

 

O problema surge quando o homem traz para si essa responsabilidade de 

explicar os acontecimentos naturais e assume o papel de timoneiro da sua condição 

humana. Nesse ponto, não deixa de admirar a natureza, mas apenas substitui a 

crença pela ciência. No caso do povo grego a Filosofia assume essa função 

explicativa das causas primeiras dos eventos naturais. 

 

Foi o que aconteceu com os primeiros filósofos, conhecidos como pré-

socráticos, que tinham preocupação inicial em achar fundamentos lógicos, racionais, 

para os acontecimentos naturais, que antes eram atribuídos aos caprichos dos 

deuses. 

 

Os primeiros filósofos eram, portanto, físicos, buscavam razões universais, 

princípios fundamentais para os fatos naturais, daí ficar decisivamente marcada, na 

atitude filosófica, a busca pelas causas primeiras das coisas do mundo, do ser 

universal, do ilimitado, estabelecendo-se, assim, o paradigma essencialista da 

Filosofia.     

 

Sócrates, por essa época, fora herdeiro desse paradigma, no entanto, não era 

um filósofo da natureza, mas sim um humanista, apesar de renegar a sofística. Ele 

foi o mais destacado filósofo grego a trazer a discussão filosófica para as coisas da 

polis (todavia, nesse ponto, os sofistas já tinham como primeira pauta de discussão 

a vida social do homem), ou seja, a práxis da vida pública e privada da cidade, 

sendo o precursor da Política e da Ética racional.  

 

Desse modo, Sócrates distancia-se, ao mesmo tempo, dos filósofos da 

natureza e dos sofistas (que não eram considerados filósofos). Do primeiro grupo 

pelo âmbito de abordagem filosófica (a polis e não a natureza); e do segundo pelo 

método filosófico (a dialética), pois, como filósofo essencialista, ele pregava a 

verdade absoluta, universal, em contraponto à retórica dos sofistas que acreditavam 

não haver verdade absoluta, e sim o relativismo, não acreditando eles num mundo 
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objetivo existente fora do homem; daí Protágoras ter pronunciado que o homem é a 

medida de todas as coisas.     

 

Com Sócrates e os sofistas a discussão filosófica centrou-se na polis, apesar 

de ambos os lados terem posições divergentes sobre os diversos âmbitos do saber 

filosófico, tais como a verdade, a Ontologia, a Ética, a Política, o Direito e Justiça, 

entre outros.  

 

E é exatamente no âmbito da Justiça que surge o embrião de uma polêmica 

da Filosofia Prática que acompanharia toda a história do Direito até os dias atuais, 

ou seja, o embate ideológico entre o Jusnaturalismo e o Positivismo. 

 

Nesse sentido, segundo Máynez (2006), esse dualismo teórico em torno da 

Justiça ficou conhecido entre os gregos antigos como a Teoria das Duas Ordens, ou 

seja, a ordem natural, onde reside a justiça natural e existem leis universais, 

imutáveis, eternas e perfeitas; e a ordem legal, onde vigoram leis escritas pelos 

homens, positivas, porém, defectíveis e passíveis de erros. Assim, nas palavras 

desse renomado jusfilósofo mexicano tem-se: 

 

O antecedente de todas as doutrinas jusnaturalistas deve se buscar na 

chamada teoria das duas ordens. (Physys-Nomos-Lehre). Em um sentido 

amplo, jusnaturalista é o pensador que admite, ao lado do direito positivo, 

ou acima dele, uma ordem distinta, derivada da natureza. Ao distinguir entre 

ordem legal e natural, quase todos os teóricos concedem à segunda maior 

importância, e sustentam que, em caso de conflito, deve prevalecer sobre o 

direito legislado. Tal opinião repousa na idéia de que as leis escritas são um 

produto artificial e contingente, enquanto que a ordem da natureza é 

imutável e plenamente valiosa, já que não é obra humana, e sim criação da 

divindade.
81

 

 

Nesse mesmo tom segue ainda esse autor: 

 

A teoria das duas ordens oferece incontestáveis variações. Até este 

momento nos referimos a dois de seus aspectos fundamentais. Na doutrina 
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de Cálicles a idéia de justiça se baseia em considerações de caráter 

biológico, ao menos no prisma sugerido por ela. Daqui se pode falar, em 

primeiro lugar, de um jusnaturalismo de tipo biológico (teoria do direito do 

mais forte). Um segundo aspecto da teoria está representado pelas 

doutrinas que poderiam ser colocadas sob a denominação geral de 

jusnaturalismo teológico. Na filosofia grega encontramos além do mais um 

jusnaturalismo racionalista. Chamamos assim à tese que, ao referir-se a 

ordem da natureza, não faz alusão aos instintos ou tendências biológicas do 

ser humano, e sim à sua índole racional, e concebe a razão como um logos 

que é o fundamento do direito. O antecedente de tal posição deve ser 

buscado na doutrina heraclitiana.
82

 

 

Máynez defende, portanto, que o tema principal da Filosofia do Direito nasce 

junto com a própria Filosofia Geral, sendo posteriormente abordada através da 

História pelos inúmeros filósofos, tais como Platão, Aristóteles, São Tomas de 

Aquino, Hobbes, Spinoza, Kant, Hegel, Kelsen, Bobbio, entre muitos outros.  

 

Claro que no início dessa discussão filosófica ainda não se tinha 

especificamente uma Filosofia do Direito, sendo a abordagem filosófica do Direito 

Natural um tema pertinente à Filosofia Prática. Somente a partir de Kant e Hegel 

nasce propriamente a disciplina Filosofia do Direito cuja preocupação central gira em 

torno do Direito Natural e sua relação com o Direito Positivo. 

 

Nesse ponto, Bobbio (2006) também entende que o tema principal da 

Filosofia do Direito é o estudo do Direito Natural, do juízo de valor, da 

fundamentação transcendental; fazendo nitidamente a separação desta com Ciência 

do Direito cujo objeto de estudo é o Direito Positivo e seu juízo de validade, 

conforme Kant, Hegel, Savigny, Kelsen, dentre outros. 

 

Com isso, Bobbio (2006) reafirma que o filósofo do Direito não deve se 

contentar em conhecer a realidade empírica do Direito (função mais específica da 
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Ciência do Direito e da Sociologia Jurídica), mas, sobretudo, deve investigar o seu 

fundamento, assumindo assim a problemática do valor do Direito.83 

 

E esse pensamento está coerente como o próprio propósito da Filosofia (ou 

Filosofia Geral), que segundo o filósofo alemão Christian Von Wolff, toda atividade 

filosófica consiste na determinação do fundamento. Concluindo-se, assim, que a 

principal atividade da Filosofia do Direito é, realmente, a determinação de seu 

fundamento. 

 

No entanto, para muitos jusfilósofos, cabe à Filosofia do Direito não só a 

determinação do fundamento do Direito, que, decerto, é sua preocupação principal; 

porém, deve-se considerar, também, o valor, o Direito justo, a Moral, o Direito 

Natural, a ideia e conceito de Direito,84 sua finalidade etc.; que, no fundo, 

atualmente, resume-se no estudo geral dos direitos fundamentais. 

 

Para Eduardo Bittar, “inescapavelmente, a universalidade dos problemas que 

afetam o sistema jurídico está sob a mira da reflexão jusfilosófica (nas perspectivas 

ética, axiológica, política, técnica, institucional, principiológica...) [...]”.85 Assim, Bittar 

compreende que “privilegiar a discussão destas questões no âmbito da filosofia do 

direito é tarefa de destaque para suas preocupações”.86 

 

Nesse ponto, diversas podem ser as concepções de cada filósofo ou jurista 

quanto ao objeto de estudo da Filosofia do Direito, no entanto, todas elas, de uma 

maneira ou outra, voltam-se para os temas já citados. Nesse sentido, Radbruch 

considera que “a filosofia do direito, desde os seus primórdios até o começo do 
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86
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século XIX, foi a doutrina do direito natural”.87 Mesmo Kant, apesar de jusformalista, 

dá destaque em sua Filosofia do Direito para lei natural ao afirmar: “Pode-se, 

portanto, conceber uma legislação externa que contivesse somente leis positivas, 

mas neste caso ainda assim uma lei natural teria que precedê-la, o que  autoridade 

do legislador (isto é, sua autoridade de obrigar outros mediante sua mera 

escolha)”.88 

 

Hegel (1997), por sua vez, em sua obra Princípios da Filosofia do Direito, 

compreende que o “objeto da ciência filosófica do direito é a Idéia do direito, quer 

dizer, o conceito de direito e a sua realização”.89 

 

Já Michel Troper alarga bem o objeto de estudo da Filosofia do Direito ao 

listá-lo nestes termos: 

 

- uma ontologia jurídica, que pesquisa a essência do direito e de certos 

conceitos como a democracia, o Estado ou o indivíduo; 

-uma epistemologia jurídica, concebida como exame das possibilidades de 

alcançar o conhecimento dessas essências; 

- uma teleologia jurídica, que tem como finalidade determinar os fins do 

direito; 

-uma lógica jurídica, que procura analisar a argumentação jurídica.
90

 

 

Dentre os filósofos do Direito nacionais91 destacamos Miguel Reale, cuja 

definição, também, explora bem o aspecto crítico-avaliativo da Filosofia do Direito.  
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Com Miguel Reale, a Filosofia do Direito ganha a reflexão de um jusfilósofo 

que sempre se preocupou em relacionar as condições transcendentais de 

fundamentação do Direito com a experiência jurídica, como podemos observar em 

dois momentos de sua vasta obra jurídica, reproduzidos a seguir:      

 

Ora, quem acompanhou com cuidado as referências feitas ao Direito, nas 

páginas destinadas à Propedêutica Filosófica, já percebeu que me inclino 

no sentido de compreensão da Filosofia do Direito em toda a sua 

integralidade, tanto assim que a defino como sendo o ‘estudo crítico-

sistemático dos pressupostos lógicos, axiológicos e históricos da 

experiência jurídica’.
92

 (grifos do autor).  

 

E continua: 

 

Cabendo à Filosofia do Direito o estudo das ‘condições transcendentais-

axiológicas’ do Direito (e não o das condições puramente lógico-formais) é 

claro que o seu problema essencial é o do fundamento.
93

 

 

Em síntese, compreendemos que é tarefa da Filosofia do Direito, hoje, além 

de efetuar estudos sobre a finalidade do Direito (que se consolida a partir da criação 

de institutos jurídicos que protegem e respeitam a dignidade humana), desvelar sua 

essência através de fundamentação ética, que propomos seja pragmático-

transcendental.    

 

Nestes termos, é com a Filosofia do Direito que se pode pensar e repensar 

sobre o fundamento do Direito e perquirir criticamente suas reviravoltas históricas, 

como, aliás, aconteceu no âmbito da normatividade constitucional. Assim sendo, 

apresentamos, nos três capítulos que se seguem, estudos sobre Constitucionalismo, 

princípios constitucionais e direitos fundamentais, em seus aspectos conceituais e 
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históricos, para que se possa compreender o real alcance de suas capitais 

influências na transformação da Ordem Jurídica mundial do século XX, 

proporcionando o surgimento de um novo Direito, agora menos formalista e mais 

axiológico.   

 

A indispensabilidade de tais estudos, retro citados, como também dos 

existentes no capítulo sobre a Nova Hermenêutica Constitucional, Tópica e 

Hermenêutica Jurídica Clássica, precedido pela igualmente importante análise sobre 

Hermenêutica Filosófica, dá-se porque, juntos, eles mostram o caminho 

argumentativo percorrido até a transformação da estrutura normativa do prédio 

jurídico e o ambiente jurídico de onde partimos até concebermos a ideia da 

necessidade de uma nova fundamentação do Direito, cuja proposta filosófica que 

busca suprir essa necessidade está presente nesta tese.       

 

Por último, é importante destacar que a presente tese não busca desenvolver, 

especificamente, uma história das ideias jurídicas, apesar de valer-se dessa 

ferramenta nos capítulos que vão do quinto ao nono para reconstruir o universo 

jurídico e sua transformação argumentativa. O objetivo desta tese é construir uma 

proposta filosófica de fundamentação do Direito com base nessa mudança e a partir 

da Ética do Discurso em K.O. Apel. Sendo imprescindível, ainda, ressaltar que a 

originalidade de nosso trabalho repousa, não numa fundamentação em si, até 

porque grandes jusfilósofos da História já se ocuparam de tal tarefa, como Hobbes 

(1974), Kant (1974, 2003, 2007), Hegel (1997, 2000, 2010), Kelsen (2006), entre 

outros. Todavia, o inovador aqui consiste numa proposta baseada na Ética do 

Discurso em Apel, algo que nem ele próprio o fizera, apesar de já ter manifestado 

esse desejo (APEL, 2004). 
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5 A CONTRIBUIÇÃO HISTÓRICA DO CONSTITUCIONALISMO NA 

TRANSFORMAÇÃO AXIOLÓGICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

5.1 CONCEITO DE CONSTITUCIONALISMO 

 

A ideia sobre Constitucionalismo é de uma teoria que trata dos movimentos 

constitucionais que firmaram o pensamento ideológico das Constituições 

contemporâneas. 

 

Importante destacar que, para um entendimento exato deste termo, não basta 

somente conceituá-lo; mais precisamente, é necessário defini-lo, no sentido de que, 

além de se expor o que é essencial (conceito), é, também, preciso demonstrar os 

seus elementos acidentais, ou seja, atributos não essenciais,94 que o distinguirão 

das definições de outros termos que lhe são correlatos: Constituição e Direito 

Constitucional. 

 

Faz-se necessária tal distinção porque há uma tendência doutrinária no 

sentido de se achar que Constitucionalismo é o mesmo que Constituição e/ou Direito 

Constitucional, quando, na verdade, cada termo tem seu lugar próprio na Ciência 

Jurídica. 

 

 5.1.1 Constituição 

 

Na definição de Gomes Canotilho: “Por Constituição moderna entende-se a 

ordenação sistemática e racional da comunidade política através de um documento 

escrito no qual se declaram as liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder 

político”.95 (grifos do autor). 
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 Conforme Aristóteles, definir e conceituar são enunciados linguísticos distintos, pois, enquanto 
definir significa apresentar o liame necessário entre o gênero e a espécie, ou seja, o essencial e o 
acidental, conceituar significa mostrar a estrutura inerente ao próprio objeto, sua essência, o 
universal. 
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 CANOTILHO, Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2003, p. 
52. 
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 Para Paulo Bonavides (2010), Constituição é o conjunto de normas 

pertinentes à organização do poder, forma de governo, direitos da pessoa humana, 

tanto individuais como sociais. Enfim, conteúdo básico referente à composição e ao 

funcionamento da ordem política. 

 

5.1.2 Direito Constitucional 

 

Na concepção do jurista português Jorge Miranda: 

 

O Direito Constitucional é a parcela da ordem jurídica que rege o próprio 
Estado enquanto comunidade e enquanto poder. É o conjunto de normas 
(disposições e princípios) que recortam o contexto jurídico correspondente à 
comunidade política como um todo e aí situam os indivíduos e os grupos 
uns em face dos outros e frente ao Estado-poder e que, ao mesmo tempo, 
definem a titularidade do poder, os modos de formação e manifestação da 
vontade, os órgãos de que esta carece e os actos em que se concretiza.

96
 

 

José Afonso da Silva, por sua vez, afirma que o Direito Constitucional é “[...] o 

ramo do Direito Público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e 

normas fundamentais do Estado”.97 

 

5.1.3 Constitucionalismo 

 

Canotilho (2003) define Constitucionalismo como sendo a teoria (ou ideologia) 

que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em 

dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. 

 

Em nosso entendimento, Constitucionalismo é a ideologia política que 

fundamenta os movimentos constitucionais, sob a égide do princípio da limitação do 

poder e dos direitos e garantias fundamentais.    

 

No entanto, além de expor tais definições, notadamente a de 

Constitucionalismo, com o objetivo de situá-lo no contexto da presente tese, faz-se 

necessário mostrar como, historicamente, esse pensamento político evoluiu, desde a 

sociedade grega, passando pela modernidade até a contemporaneidade. 
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A ideia central do Constitucionalismo é de limitação de poder. Porém, no 

Constitucionalismo da Idade Antiga, notadamente em Atenas, o seu fundamento 

estava mais diretamente vinculado à racionalização do poder, que era realizada com 

a participação direta dos cidadãos nas decisões pertinentes à polis, inclusive as leis 

que governavam as relações privadas. No entanto, as leis constitucionais eram 

geralmente redigidas por um só homem (rei ou filósofo), porém, de inspiração 

democrática.98 Em contraponto a tal realidade, foi com a falta de democracia, com a 

vigência do Absolutismo, que a ideologia de limitação de poder do final da Idade 

Moderna, principalmente após as revoluções americana e francesa, ganhou força e 

tornou-se a base dos movimentos constitucionais que inspiraram as Constituições 

ocidentais até os dias de hoje. 

 

5.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA99 

 

A História da sociedade humana desde os primórdios de sua evolução 

organizacional foi marcada pelo dualismo: comandantes e comandados. 

 

Essa relação, que se caracteriza pela centralização do poder por parte de 

uma pessoa ou grupo de pessoas (minoria) que detém o poder de mando sobre a 

maioria, durante todo o transcurso da História, foi o que de essencial marcou a 

estrutura tanto das antigas comunidades como, ainda hoje, das sociedades 

contemporâneas, apesar de se viver, na grande maioria dos países, numa 

democracia.100 

 

A cidade-estado grega, Atenas, viveu seu apogeu sob a égide de um regime 

democrático em que os cidadãos da polis, através da participação direta, decidiam 
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 Em Atenas, na Idade Antiga, apesar de existir a participação dos cidadãos na deliberação dos 
assuntos de interesses da polis, ainda não havia o poder constituinte como órgão responsável pela 
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99DALLARI, Dalmo de Abreu. A Constituição na Vida dos Povos: da Idade Média ao Século XXI, São 
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em praça pública sobre os diversos assuntos, tanto os políticos como os 

administrativos da cidade. Há de se ressaltar que não eram considerados cidadãos 

na organização política grega os escravos, mulheres e crianças, tomando parte na 

vida pública somente os homens livres e adultos.101 

 

Dentre esses homens livres e adultos, quem na verdade primeiro se 

preocupou em formar um pensamento político, a partir de um ponto de vista crítico 

da sociedade e seus costumes, foi Sócrates, seguido de Platão e Aristóteles. Aliás, a 

morte de Sócrates ilustra bem o que era ser um cidadão na polis grega, pois este 

preferiu a morte ao invés da fuga, mostrando, dessa maneira, que não haveria vida 

fora dos muros da cidade. 

 

Foi a partir dessa postura crítica e racionalista do comportamento da 

sociedade ateniense, com início em Sócrates, que se forjou, verdadeiramente, uma 

doutrina ética e política do povo grego, berço da civilização ocidental. 

 

O espírito democrático grego foi responsável por uma das principais 

características da lei, ou seja, a sua generalidade (quer dizer, a lei é para todos e 

visa sempre o interesse público - impessoalidade). A partir do momento em que 

todos diretamente participam da feitura da norma, legitimamente deliberada, e a 

todos atingem indistintamente, esta não traz a marca da pessoalidade, do 

individualismo, e sim da vontade geral.102 Portanto, já era uma prática marcante 

daquele povo ser governado por leis que disciplinavam as relações sociais, tanto no 

plano cidadão-cidadão quanto no governo-cidadão.   

 

Essa característica grega de organizar suas atividades públicas através da lei, 

inclusive, e principalmente, o próprio Estado, fez surgir a ideia de Constituição, 

                                                 
101

 Para (LARA, Tiago Adão. A Filosofia nas suas Origens Gregas. Petrópolis: Vozes, 1989, p. 177): 
“O grego do período clássico do helenismo encontrava, na participação política, o sentido da própria 
existência. Ser homem realizado era ser cidadão. Mulheres, crianças e escravos não eram 
considerados cidadãos, em sentido pleno, justamente porque não dispunham de condições para 
participar, ativamente, da vida da polis. Dela apenas usufruíam”. 
    KÜMPEL, Vitor Frederico; SPAOLONZI, Ana Elisa; ASSIS, Olney Queiroz. História da Cultura 
Jurídica: o Direito na Grécia. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2010. 
102

 Na verdade, uma vontade geral ainda incipiente, já que nem todos eram considerados cidadãos, 
conforme já citado na nota anterior. 
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politeia,103que, em conformidade com Aristóteles, foi definida como a organização 

das funções do Estado.104 Foi, portanto, a partir das cidades-estados gregas que 

teve início o pensamento político que dá a base ideológica das Constituições, ou 

seja, o Constitucionalismo. 

 

Ressalte-se, que as Constituições gregas não eram formadas por um único 

documento, codificado, como veio a ser mais tarde a Constituição americana e as 

atuais, mas sim, eram leis distintas que materialmente tratavam da estrutura do 

Estado. Conforme salienta Valter Vieira do Nascimento: “Por outro lado, os diplomas 

constitucionais dos tempos antigos, como os de Creta, Esparta, Atenas, Cartago, 

Roma, etc., não consistiam de um único documento escrito, mas de uma série de 

princípios e normas, em que também entravam a tradição e os costumes”.105 

 

Pode-se dizer que Aristóteles foi o primeiro constitucionalista da História, 

porque foi ele o primeiro a comentar e analisar as diversas Constituições de sua 

época, conforme consta em sua obra A Política.In verbis, tem-se: 

 

Sendo nossa intenção examinar qual seja a melhor das políticas para os 
que podem levar o gênero de vida que melhor lhes convém, devemos 
considerar rapidamente as Constituições dos Estados que passaram por ter 
boas leis, assim como os projetos de alguns filósofos que se ocuparam 
deste assunto.

106
 (grifo nosso). 

 
 

Neste sentido, foram as seguintes as Constituições examinadas por esse 

filósofo: A República e As Leis, de Platão;107Faléias de Calcedônia; Hipódamo de 

Mileto; e mais as Constituições da Lacedemônia, Creta e Cartago. 

                                                 

103
 Conforme CANOTILHO, in verbis: “Esta advertência serve também para salientar que o ‘conceito 

liberal de constituição’agitado a partir dos sécs. XVII e XVIII pressupõe uma profunda transmutação 
semântica de alguns dos conceitos estruturantes da teoria clássica das formas de estado (doutrina 
aristotélica das formas de estados). É o caso, precisamente, do conceito grego de politeia que só nos 
fins do séc. XVIII e no início do séc. XIX  passou a entender-se como ‘constituição’ (constitutio) [...]”. 
(Op. cit., p. 54). (grifo do autor). 
104

 O conceito de Estado para os gregos era polis como fora a civitas ou res publica para os romanos 
na idade média. O termo ESTADO, originário do latim status, foi empregado primeiramente por 
Maquiavel, em sua obra O Príncipe. Vide também: MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da 
Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 24.  
105

 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de História do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 
135-136. 
106

 ARISTÓTELES.  A Política. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 253. 
107

 Aristóteles (1998), em sua obra A Política, considerou as duas repúblicas de Platão (A República e 
As leis), Constituições, apesar de abstratas, para Estados ideais, como mostra na página 253, da sua 
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No contexto das análises dessas Constituições, conclui-se que o valor delas 

não está em simplesmente repetir princípios e costumes, mas sim saber se elas são 

leis boas para os Estados. As Constituições não devem ser prolixas, mas somente 

conter o que é de interesse para formação do Estado, deixando a normatização das 

condutas dos particulares para as leis ordinárias. Nesse sentido, Aristóteles 

assevera que: “[...] o que se procura por toda parte não é se algo vem de nossos 

ancestrais, mas se é bom”.108 Segue ainda: 

 

As leis escritas tampouco devem ter o privilégio da imutabilidade. Em 
matéria de Constituição, como em todas as outras, é impossível que tudo 
seja posto por escrito; só se podem escrever generalidades. As ações, pelo 
contrário, dizem sempre respeito a objetos e circunstâncias particulares que 
podem mostrar a imperfeição das leis e a necessidade de introdução de 
modificações.

109
 

 

Aristóteles, naquela época, já destacava pontos importantes no estudo das 

Constituições: a) a preocupação com uma frequente atualização das leis 

constitucionais; b) a concepção de que as leis fundamentais da polis são de estrito 

interesse público, devendo tratar somente das funções do Estado, dos cargos e das 

atribuições dos poderes, que, para ele, seriam: o Poder Deliberativo, o Poder 

Executivo e o Poder Judiciário. 

 

O Constitucionalismo da Idade Antiga tratava, portanto, somente da estrutura 

orgânica do Estado e de sua forma tripartite de poder, o que é, em parte, a mesma 

estrutura da ideologia liberal da Idade Moderna, com sua separação dos poderes. O 

motivo principal desta divisão dos poderes não é o de limitação de um poder 

excessivamente centralizador, como aconteceu com o regime absolutista que 

culminou com a Revolução Francesa de 1789, mas sim uma maneira racional de 

                                                                                                                                                         
citada obra: “Exame de algumas Constituições que tiveram seu reinado ou que foram apenas 
projetadas pelos filósofos”. (ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Martins Fontes, 1998, 253. Grifo 
nosso). Em seguida, ele passa a examinar as duas repúblicas. Também, na p. 275, há novamente 
referência às duas repúblicas de Platão como Constituições. Veja-se: “Houve outras Constituições 
imaginadas tanto por particulares quanto por filósofos ou homens de negócios públicos. Estas 
Constituições aproximam-se muito mais das que existiram no passado, ou que ainda estão em vigor, 
do que as duas precedentes [neste trecho Aristóteles se refere às duas repúblicas de Platão], pois 
ninguém havia pensado em tornar as mulheres e as crianças comuns, nem propor banquetes 
públicos para as primeiras. Ocupam-se com coisas mais necessárias”. (Idem, ibidem, 275. Grifos 
nossos).  
108

 ARISTÓTELES. Op. cit., p. 285. 
109

 Idem, ibidem, p. 285. 
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administrar o Estado, já que Atenas era uma cidade democrática onde todos os 

cidadãos tomavam parte das decisões políticas. O Constitucionalismo, então, no 

início de sua história, era estruturado a partir das leis constitucionais que tinham 

como principal função a organização da estrutura do Estado. Em nenhum momento 

se fala em garantias de direitos individuais,110 característica principal do 

Constitucionalismo contemporâneo.111 

 

Pode-se concluir que o Constitucionalismo antigo, o empregado por 

Aristóteles, não foi somente um Constitucionalismo neutro de uso meramente 

descritivo e de análise de suas instituições internas, sem traços ideológicos; ele se 

preocupou, também, em estabelecer mecanismos funcionais de um Estado ideal, 

cujo principal deles, séculos depois, foi literalmente seguido pelos constitucionalistas 

da modernidade: o princípio da separação dos poderes. 

 

Por outro lado, não há de se concluir que, unicamente pelo fato de a 

democracia ateniense não ter a preocupação imediata em enfrentar um governo 

absolutista, à semelhança do liberalismo, e, consequentemente, ter a necessidade 

de instituir um governo constitucional, impulsionado pela burguesia detentora do 

capital e pelas ideias do Iluminismo, contrapondo-se ao absolutismo, sejam eles (os 

gregos) destituídos da ideia de limitação de poder, até porque existiam regimes 

monárquicos nas outras cidades-estados gregas e nos demais Estados 

contemporâneos orientais. O simples fato de governar sob tutela da lei num Estado 

de Direito, caracteriza um poder limitado. Essa é a ideologia política que sempre 

caracterizou o Constitucionalismo, ou seja, o Estado que exerce o poder limitado por 

regras jurídicas impostas igualmente a todos. 

 

Nesse sentido, veja-se a seguir, com Canotilho, esse contraponto entre 

Constitucionalismo moderno e antigo. O primeiro calcado na exacerbação da luta 

contra a dominação política, daí a urgente necessidade de implantação de um 

                                                 
110

 Na Atenas antiga não se tinha formado, ainda, a concepção de indivíduo dotado de direitos e 
garantias individuais como se conhece hoje. Tal pensamento somente se constituiu a partir da 
Filosofia da Subjetividade, na Modernidade, após um longo caminho percorrido e influenciado 
diretamente pela teologia cristã, como se verá mais adiante no capítulo que trata dos direitos 
fundamentais. Para os gregos daquela época a polis estava acima de qualquer interesse particular, 
devendo o cidadão viver em função dela simplesmente. Nesse sentido, Max Beer (2006) viu em 
Platão, o embrião das ideias comunistas.      
111

 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op. cit., p. 135-136. 
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governo legalista; o segundo, sem esse agravamento político, mas já 

tradicionalmente fundado em leis e costumes estamentais, que, de certa forma, 

limitavam o poder: 

 

Numa outra acepção – histórico-descritiva – fala-se em constitucionalismo 
moderno para designar o movimento político, social e cultural que, 
sobretudo a partir dos meados do século XVIII, questiona nos planos 
político, filosófico e jurídico os esquemas tradicionais de domínio político, 
sugerindo, ao mesmo tempo a invenção de uma nova forma de ordenação e 
fundamentação do poder político. Este constitucionalismo, como o próprio 
nome indica, pretende opor-se ao chamado constitucionalismo antigo, isto é, 
o conjunto de princípios escritos ou consuetudinários alicerçados na 
existência de direitos estamentais perante o monarca e simultaneamente 
limitadores de seu poder. Estes princípios ter-se-iam sedimentados num 
tempo longo – desde os fins da Idade Média até o século XVIII.

112
 (grifos do 

autor). 
 
 

Por essa altura, pode-se entender o Constitucionalismo antigo como um modo 

de ser do Estado, que tem como função primeira tratar da organização das funções 

da polis, determinando qual o órgão governante e qual o fim de cada comunidade, e 

que o princípio da separação dos poderes já fazia parte da sua ideologia de poder. 

No entanto, esse quadro mudaria, paulatinamente, com o surgimento da doutrina 

dos direitos e garantias fundamentais113, dos franceses (séc. XVIII), por influência do 

Constitucionalismo inglês, já a partir da Idade Média; e, também, com o do Estado 

de Direito (Rechtsstaat), dos alemães, no século XIX.   

 

É certo que o Constitucionalismo está embrionariamente ligado à ideia de 

Estado, e este à de Constituição. No entanto, na Idade Média, época em que houve 

o esfacelamento do Império Romano, prevalecendo os feudos e o controle da Igreja 

Católica, não há de se falar em organização política dotada de um poder central, 

com povo unido e identificado culturalmente em um território (elementos essenciais 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 52. 
     Na verdade, já se tem notícia desses princípios desde a época do período clássico grego, com 
uma sociedade também feudal e divida entre povo e nobreza rica e influente; daí ter-se a 
compreensão de que o Constitucionalismo antigo tem suas raízes já nesse período e não somente a 
partir dos fins da Idade Média como apregoa Canotilho. 
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 A teoria das garantias, em França, tinha, na época, como principal teórico Benjamin Constant. Ela 
acentuava, sobremaneira, (em polêmica com Rousseau e com a interpretação jacobina da vontade 
geral), a necessidade de tutelar, no plano constitucional, os direitos fundamentais do indivíduo. Desse 
modo, o problema da organização do Estado deveria se subordinar à necessidade de garantir a todos 
os indivíduos a liberdade do poder político, quer fosse com a instauração de uma via legal no 
exercício do poder, quer fosse com a afirmação de uma esfera de autonomia do indivíduo que o 
Estado não poderia legalmente violar. 
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de formação do Estado), que necessitasse de uma lei constitutiva desse poder, 

como fazem as Constituições formais, como bem expõe Jorge Miranda:  

 

Com o feudalismo dissolve-se, todavia, a idéia de Estado. A ordem 
hierárquica da cidade traduz-se numa hierarquia de titularidade e exercício 
do poder político, numa cadeia de soberanos e vassalos, ligados por 
vínculos contratuais. A realeza muito longínqua, fica reduzida a uma 
dignidade ou prerrogativa no cimo da ordem feudal, tendo a seu favor 

apenas o título ou a extensão do domínio.114 
 

 
Na Idade Média, portanto, não há Estado como o fora na Grécia, e, também, 

como viriam a ter os modernos na Europa. Nesse sentido, a ideia de 

Constitucionalismo (principalmente o Constitucionalismo da Europa continental – 

vinculado ao sistema constitucional francês) somente ganha novo impulso e se 

solidifica como doutrina jurídica e política na Modernidade; sem se esquecer, 

contudo, de que já na Inglaterra medieval existiam movimentos políticos de natureza 

constitucionalista em favor dos direitos e garantias individuais, o que levou, mais 

tarde, a considerar não somente como característica essencial do 

Constitucionalismo moderno o princípio da separação dos poderes, mas, também, 

os direitos e garantias individuais. Fato este confirmado por Canotilho: “Neste 

sentido, o constitucionalismo moderno representará uma técnica de limitação do 

poder com fins garantísticos”. 115 

 

Na verdade, a importância da Idade Média na concepção dos direitos 

individuais não somente se restringiu aos movimentos políticos da Inglaterra, mas 

também, principalmente, mostra-se com Catolicismo de Roma, através do 

Cristianismo. Segundo Jorge Miranda: “A pessoa torna-se agora um valor em si, por 

criada à imagem e à semelhança de Deus; todos os homens são pessoas com igual 

dignidade [...]”.116 Segue o mesmo autor: 

 

O Cristianismo ou, talvez melhor, a Cristandade envolve toda a vida 
medieval e projecta-se [sic] no plano político [...], que deve ser aferido por 
critérios de legitimidade e que deve ser usado para o bem comum. É nesse 
elemento de ordem objetiva que reside a principal garantia das pessoas.

117
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 MIRANDA, Jorge Miranda. Op, cit., p. 31. 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 51.   
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 MIRANDA, Jorge Miranda. Op. cit., p.29. 
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Idem, ibidem, p. 30 
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As duas grandes contribuições da Idade Média ao Constitucionalismo, apesar 

de ser uma época que não contava com a figura de um Estado politicamente 

organizado, foram o primado da obediência à lei (com grande contribuição, também, 

da Igreja Católica nesse sentido, principalmente obediência à lei de Deus) e a ideia 

de que o indivíduo é um ser único em si mesmo. Tais concepções influenciaram, 

mais tarde, grandes filósofos como Hobbes, Descartes, Locke, Kant, idealizadores 

de uma filosofia da subjetividade que, juntamente com tantos outros pensadores 

políticos (Diderot, Voltaire, entre outros), conceberam o Iluminismo. A consequência 

disso tudo foi o fortalecimento do Constitucionalismo Moderno, responsável direto 

pela solução de conflito político que vivia a Europa continental, com o regime 

absolutista. Diferente da Grã-Bretanha, que progredia sob influência de um 

Constitucionalismo baseado no princípio do rule of law.      

 

Na verdade, conforme Canotilho, o Constitucionalismo moderno se estruturou 

com base em três sistemas constitucionais, que ele chama de movimentos 

constitucionais, que sintetizamos a seguir. 

 

5.2.1 O Sistema Constitucional Inglês  

 

O sistema constitucional inglês desenvolveu-se de maneira distinta do 

Constitucionalismo continental, mais precisamente do francês e do alemão. Ele foi 

Inspirado num Direito Constitucional de tradição consuetudinária, em que não há 

uma Constituição escrita, mas sim um conjunto de precedentes e costumes jurídicos, 

que ordenados formam um corpo constitucional de rígida mutação. Essa experiência 

constitucional é centralizada no princípio do rule of Law,118expressão que foi mais 

precisamente firmada no século XVII, com motivação originada na Idade Média, 

significando igualdade dos cidadãos ingleses perante a lei e livres do arbítrio do 

Governo.119Tal experiência culminou com a monarquia constitucional e seu sistema 
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 RADBRUCH, Gustav. O Espírito do Direito Inglês e a Jurisprudência Anglo-Americana. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
119

Na base do rule of law está uma experiência cultural e política do Direito que é típica da Inglaterra. 
Na cultura alemã e a própria continental, os pressupostos teóricos levavam à união do Estado como 
Direito (Ordenamento Jurídico). A cultura inglesa, por sua vez, desconhecia o conceito de Estado, 
usando o de Governo, que engloba as três funções, ou, pelo menos, a executiva e a legislativa. Além 
disso, o Direito insular sempre afirmou a autonomia do Direito junto ou acima do Governo, ou a 
necessidade de subordinar o Governo ao Direito. 
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parlamentarista de governo, que inspirou Montesquieu (1979, 1973) na formulação 

de sua Doutrina da Separação dos Poderes, de forte influência na independência 

americana e na Revolução Francesa. 

 

5.2.2 O Sistema Constitucional Americano 

 

Historicamente, o Constitucionalismo americano é reconhecido como o 

primeiro a formalizar, em um único documento, as leis fundamentais de uma nação. 

Com a independência dos Estados Unidos, ocorrida em 1776, e sua respectiva 

Constituição escrita de 1787, o Constitucionalismo moderno passou a ter data e 

lugar, como acontecimento histórico de seu aparecimento. Contudo, não se pode 

restringir a um só evento, na História, a responsabilidade pelo surgimento de todo 

um pensamento filosófico-político, como é o caso do Constitucionalismo, que levou 

séculos para fundamentar sua ideologia, inclusive com influência de outras 

ideologias, como o Liberalismo e o Iluminismo. Portanto, com o modelo de 

Constitucionalismo americano inaugurou-se não somente o conceito de Constituição 

escrita, mas uma serie de novos conceitos constitucionais, que marcariam e 

influenciariam decisivamente o restante do mundo, tais como o sistema 

presidencialista, o poder constituinte e a divisão vertical de poder (federação). Além 

disso, ratificou-se definitivamente a divisão dos poderes de forma horizontal 

(Executivo, Legislativo, Judiciário), como, também, a inserção, na Constituição, de 

artigos referentes à ideologia política iluminista que foi a base da Revolução 

Americana: o primado da lei e o respeito aos direitos e garantias individuais. 

 

Apesar de boa parte dos historiadores considerarem que a independência 

americana foi marco histórico que somente atendeu às necessidades do próprio 

povo americano, diferentemente da Revolução Francesa de 1789, de cunho 

universal, grande repercussão teria nessa revolução, e, consequentemente, no 

Constitucionalismo de toda Europa continental.120 

                                                 
120

  Walter Vieira do Nascimento tece o seguinte comentário sobre o assunto: “A influência que a 
Constituição norte-americana exerceu nas de muitos outros países é fato por demais reconhecido. 
Tanto assim que Jellinek faz a seguinte observação: ‘Na América é onde se há de buscar a origem de 
nossas atuais constituições escritas, e por isso se deve prestar maior atenção à mesma. A Revolução 
Francesa aceita a idéia americana, e da França ela se estende aos demais Estados europeus.’ E  
não só aí, evidentemente, pois também o constitucionalismo latino-americano foi marcadamente 
influenciado pela mesma idéia. 
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5.2.3 O Sistema Constitucional Francês 

 

Diferentemente do Constitucionalismo inglês, o sistema francês desenvolveu-

se atrelado à figura do Estado (que surge na Modernidade, após a ruína do 

Feudalismo), não um Estado de Direito, como o da Alemanha, mas um Estado de 

histórico absolutista,121 opressor, em que a figura do rei confunde-se com a do 

próprio Estado, marcando fortemente o Constitucionalismo francês, conduzindo-o a 

um Constitucionalismo revolucionário, aquele que rompe com a ordem social (ancien 

régime), então vigente, e inaugura uma nova sociedade sem privilégios estamentais, 

em que todos os homens nascem livres e iguais (OLIVEIRA, 1993a). 

 

Essa nova ordem, em que todos são iguais perante a lei, surgiu, na verdade, 

não somente da revolta de um povo cansado de viver em condições miseráveis, 

enquanto o rei, o clero e a nobreza continuavam alheios a tantos sacrifícios; mas, 

também, de uma burguesia inconformada em ser somente detentora de capital, 

contudo, sem nenhuma participação política. A contestação ao antigo regime foi, 

portanto, de todo aspecto: política, social, econômica e, principalmente, ideológica, 

com o Iluminismo preparando o clima revolucionário. 

 

Com o novo Estado constitucional, o Constitucionalismo francês, 

fundamentado agora no princípio da legalidade, mostra para o resto do mundo os 

ideais revolucionários (liberdade, igualdade e fraternidade), contidos na Declaração 

                                                                                                                                                         
“Mas, por outro lado, cumpre considerar que a influência do sistema americano da república 

presidencial, notadamente na Europa, não se manifestou sem a do sistema inglês da monarquia 
parlamentar. E nem poderia ser de forma contrária. Daí o sistema da república parlamentar francesa 
e o da república presidencial-parlamentar alemã, ou melhor, de Weimar”. (Op. cit., p. 140). 
121

 Segundo (BONAVIDES, 2000), atribui-se a Jean Bodin, o primeiro grande teórico francês da ideia 
de soberania, a responsabilidade por essa concepção absolutista do Estado, ao fazer da soberania 
um poder absoluto, ilimitado e incontrastável, e que acabou sendo personificada na figura do rei, 
reforçada pela doutrina teocrática da natureza divina dos governantes. 

   Nesse mesmo sentido, Jorge Miranda também assevera: “A moderna idéia de Estado tem o seu 
expoente na idéia de soberania. Talvez não fosse este um conceito inteiramente novo, mas Jean 
Bodin (Les six livres de la Republique, 1576) pô-lo a claro, purificou-o e fortaleceu-o, fazendo dele um 
conceito jurídico unitário. 

“Se bem que Bodin defina soberania – souveraineté, puissance souveraine absolute et perpétuelle 
– em relação a qualquer Estado, a sua obra revela-se (como, afinal, quase todas as grandes obras do 
pensamento político-constitucional) um estudo situado, com que fundamenta juridicamente o poder 
do Rei em França no momento da libertação dos vínculos feudais e da centralização”. (Op. cit., p. 37). 

  Na verdade, o sucesso do absolutismo alcançado em França, deveu-se à influência dos 
glosadores bolonheses, principalmente Accursio, no qual se encontra, reproduzindo Ulpiano, a 
máxima do princípio legibus solutos. 
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dos Direitos do Homem e do Cidadão, cujos preceitos fariam parte da futura 

Constituição francesa de 1791. 

 

Com estes três sistemas constitucionais, o Constitucionalismo moderno se 

estabelece como a única ideologia político-governamental capaz de enfrentar os 

desafios políticos e sociais que a nova ordem social passaria a exigir do Estado.122 A 

partir dessa nova ordem, o Estado, agora liberal e constitucional, não é mais a 

instância política centralizadora e intervencionista na sociedade, pelo contrário, 

torna-se um Estado absenteísta, praticante da política do Estado mínimo, cuja 

finalidade primeira é garantir os direitos quer sejam individuais (vida, liberdade, 

segurança e propriedade) quer sejam políticos (separação dos poderes, governo 

democrático e representativo, entre outros), tudo com base no princípio da 

legalidade. Neste sentido, Jorge Miranda assenta:  

 

Em vez da tradição, o contrato social; em vez da soberania do príncipe, a 
soberania nacional e a lei como expressão da vontade geral; em vez do 
exercício do poder por um só ou seus delegados, o exercício por muitos, 
eleitos pela coletividade; em vez da razão do Estado, o Estado como 
executor de normas jurídicas; em vez de súbditos, cidadãos, e atribuição a 
todos os homens, apenas por serem homens, de direitos consagrados na 
lei. E instrumentos técnico-jurídicos principais tornam-se, doravante, a 
Constituição, o princípio da legalidade, as declarações de direitos, a 
separação de poderes, a representação política.

123
 

 
 

Na verdade, as garantias políticas, principalmente a da separação dos 

poderes, indiretamente convergiam na mesma direção das garantias dos direitos 

individuais, consagrando estes direitos como sendo o propósito central de um 

Constitucionalismo inculcado na doutrina do Estado Liberal.      

                                                 
122

 Nas palavras de Jorge Miranda: “As correntes filosóficas do contratualismo, do individualismo e do 
iluminismo – de que são expoentes doutrinais LOCKE (Segundo Tratado Sobre o Governo), 
MONTESQUIEU (O Espírito das Leis), ROUSSEAU (Contrato Social), KANT (além de obras 
filosóficas fundamentais, Paz Perpétua) – e importantíssimos movimentos econômicos, sociais e 
políticos, conduzem ao Estado constitucional, representativo e de Direito.  

  “Ponto culminante de viragem é a Revolução Francesa (1789 – 1799), mas não pouca importância 
assumem nessa mudança a Inglaterra (onde a evolução se desencadeia um século antes e onde se 
inicia a ‘Revolução Gloriosa’), e os Estado Unidos (com a primeira ou, olhando as colônias de que se 
formou, com as primeiras Constituições escritas em sentido moderno).  

  “A expressão ‘Estado constitucional’ parece ser de origem francesa, ‘governo representativo’ de 
origem anglo-saxónica e a expressão ‘Estado de Direito’ de origem alemã. A variedade de 
qualificativos inculca, de per si, a diversidade de contribuições [...]”. (Op. cit., p. 44). 

Nesse sentido, constata-se, conforme retro exposto, que a base ideológica do Constitucionalismo 
moderno foi sedimentada com a participação de diferentes movimentos constitucionais.   
123

 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 45. 
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Neste sentido, Kant, um dos idealizadores de tal doutrina, fundamentada nas 

idéias iluministas, descreve o estado de espírito, da época, correspondente a esse 

novo Estado. Com suas próprias palavras:  

 

Ninguém me pode constranger a ser feliz à sua maneira (como ele concebe 
o bem-estar dos outros homens), mas a cada um é permitido buscar sua 
felicidade pela via que lhe parece boa, contanto que não cause dano à 
liberdade de outros aspirarem a um fim semelhante e que pode coexistir 
como a liberdade de cada um, segundo uma lei universal possível. [grifo 
nosso]. 
Um governo que se erigisse sobre o princípio da benevolência para com o 
povo, a maneira de um pai relativamente aos seus filhos, isto é, um governo 
paternal (imperium paternale), onde, por conseguinte, os súbditos, como 
crianças menores que ainda não podem distinguir o que lhes é 
verdadeiramente útil ou prejudicial, são obrigados a comportar-se de modo 
passivo, a fim de esperarem somente do juízo do chefe de Estado a 
maneira como devem ser felizes e apenas da sua bondade que ele também 
os queiram – um tal governo é o maior despotismo que pensar se pode. 
O iluminismo é a saída do homem da sua menoridade, de que ele próprio é 
culpado. E menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem 
a orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria se sua causa 
não reside na falta de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem 
em se servir de si mesmo sem a orientação de outrem.

124
 (grifos do autor). 

 
 

 A busca da própria felicidade; respeito ao direito de outrem; responsabilidade 

diante de seus próprios atos; tudo isso se torna corolário da doutrina liberal – 

individualista, conforme nos mostra Kant; defensor dos direitos humanos, em que o 

homem jamais poderá ser visto como meio, e sim, sempre, como um fim em si 

mesmo, residindo aí o respeito à dignidade humana.  

 

Foi diante deste valor, dignidade humana, portanto, que o novo Estado 

Constitucional se firmou como garantidor do espaço de liberdade do cidadão na 

sociedade. Ainda com Jorge Miranda:  

 

O Estado constitucional, representativo ou de Direito surge como Estado 
Liberal assente na idéia de liberdade e, em nome dela, empenhado em 
limitar o poder político tanto internamente (pela sua divisão) como 
externamente (pela redução ao mínimo das suas funções perante a 
sociedade). 
É isso que sustentam, de seus pressupostos doutrinais e prismas próprios, 
os autores que o teorizam e propugnam: além de Kant e Adam Smith, 
Thomas Paine (Direitos do Homem) [...].

125
 (grifo do autor). 

                                                 
124

 Immanuel Kant apud MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 45. 
125

 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 47. 
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Passaram, portanto, as novas Constituições a positivar tais princípios, não se 

concebendo, doravante, nenhum Estado que não trouxesse, dentre suas cláusulas 

pétreas, dispositivos ratificadores de princípios constitucionais garantísticos de tais 

direitos políticos e individuais.126 

 

Acontece, todavia, que a nova ordem social não somente sofreu 

transformações de natureza político-filosófica, mas, também, e tão importante 

quanto, de natureza econômica, porque dentre as classes sociais que lutaram e 

fizeram as revoluções, tanto a americana quanto a francesa, não estavam somente o 

povo pobre das cidades e dos campos, os pensadores do iluminismo, mas, 

sobretudo, a burguesia, classe poderosa, detentora do capital, que há tempo já 

alimentava o anseio de ascender ao poder político do Estado. 

 

O novo Estado constitucional, de Direito, legalista, era, também, um Estado 

burguês, liberal, cujos valores eram os defendidos pelo pensamento político-

econômico baseado na ideia do laissez faire, laissez passer127, quer dizer, pela 

política econômica de oposição ao Mercantilismo, que condenava a intervenção do 

Estado na economia e pregava que ela se faz por si mesma, regida por leis naturais 

(fisiocracia). Este Estado defensor da livre iniciativa tinha, também, como principal 

função, garantir o respeito aos direitos individuais, identificados até aquela época, 

conforme o pensamento do Iluminista inglês John Locke, como sendo o direito à 

                                                 
126

 Dentre os documentos que positivaram os princípios liberais políticos e individuais que inspiraram 
as Constituições modernas e contemporâneas houve a Declaração de Direitos do Estado de Virgínia, 
que, em seu art. 1

o
 declarava que todos os homens são portadores de direitos naturais, e que o 

Estado tem como principal função garantir-lhes o respeito destes direitos. Veja-se, in verbis: “Todos 
os Homens são, por natureza, livres e têm certos direitos inatos, de que, quando entram no estado de 
sociedade, não podem, por nenhuma forma, privar ou despojar a sua posteridade, nomeadamente o 
direito à vida e à liberdade, tal como os meios de adquirir e possuir a propriedade e procurar obter a 
felicidade e a segurança”. A própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, que declara: 
“Consideramos de per si evidentes as verdades seguintes: todos os homens são criaturas iguais, são 
dotados pelo seu criador de certos direitos inalienáveis e, entre estes, acham-se a vida, A liberdade e 
a ânsia de felicidade; os governos são estabelecidos entre os homens para assegurar estes direitos e 
os seus justos poderes derivam do consentimento dos governados; quando a forma de governo se 
torna ofensiva destes fins é direito do povo alterá-la, ou aboli-la e instituir novo governo [...]”. Também 
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa consta, em seu artigo 
16, o seguinte: “Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem 
estabelecida a separação dos poderes, não tem constituição”. 
127

 Expressão francesa que representava o pensamento econômico da nova classe burguesa que 
almejava o poder político, que condenava a interferência do Estado na economia. Quer dizer: deixar 
fazer, deixar passar.  
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vida, liberdade e propriedade, contemporaneamente classificado em direitos 

fundamentais de primeira geração.128 

 

Essa nova ordem social, fez com que, em poucas décadas, o capitalismo 

florescesse sob o auspício do Estado liberal, proporcionando rapidamente o 

aparecimento de indústrias, fábricas, nas principais capitais da Europa, 

principalmente Londres, transformando pequenas cidades em grandes metrópoles, 

nascendo, assim, uma nova classe social: o proletariado. Como consequência, 

surgiram novos direitos, os chamados direitos sociais, mais diretamente ligados aos 

direitos vinculados ao trabalho, tais como sindicalização, direitos previdenciários, 

direitos ligados às condições mínimas de trabalho, férias, descanso remunerado, 

entre outros, hoje classificados como direito de segunda geração. 

 

Com isso, o Estado, antes ausente desses problemas, agora teria que ser um 

Estado administrador, mais atuante perante as novas necessidades da emergente 

classe social, que passaria a exigir outra postura do Estado, agora intervencionista, 

mais claramente, a de um Estado social.   

 

Apesar de tudo isso ser visivelmente necessário e a transformação social 

gerar severas mudanças na dinâmica urbana das grandes cidades, cuja a rápida 

concentração da grande massa de trabalhadores carentes de toda ordem de 

atenção do Estado  novos bairros para atender à demanda por moradia dos 

trabalhadores, saneamento básico, escolas, hospitais e inúmeros outros serviços 

públicos   a sociedade burguesa mantinha-se indiferente. Tudo isso justificado por 

uma política econômica implantada pelo liberalismo, sob o manto de um 

Constitucionalismo que permaneceu hegemônico até a metade do século XIX, 

quando, então, passou a “[...] enfrentar críticas doutrinais provenientes de vários 

quadrantes: do pensamento reacionário (Joseph de Maistre, De Bonald e outros); do 

                                                 
128

 Paulo Bonavides (2002), em consonância com a moderna doutrina sobre direitos fundamentais, 
classifica estes direitos em: direitos de primeira geração, representados através do pensamento 
liberal, em direito à vida, liberdade e propriedade; seguidos pelos direitos de segunda geração, 
representados pelos direitos sociais; em seguida os direitos de terceira geração, ou seja, direito ao 
desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, de comunicação e de propriedade sobre o patrimônio 
comum da humanidade. Acrescendo a esta classificação, Bonavides defende já a existência de uma 
quarta geração: direito à democracia, direito à informação e ao pluralismo. Oportunamente, este 
assunto será estudado mais à frente.  
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pensamento católico (do Syllabus à Rerum Novarume às outras grandes encíclicas 

sociais); e do pensamento socialista (Saint-Simon, Owen, Fourier, Proudhon, Marx, 

Engels)”.129 

 

Até então, o Constitucionalismo moderno foi caracterizado pelo Estado de 

Direito, formal, legalista, influenciado diretamente pelo Positivismo Jurídico, com 

reflexos concretos nas Constituições escritas, típico dessa primeira fase liberal, 

levado às últimas consequências pelo normativismo de Kelsen,130 no século XX. 

Nesse sentido, Paulo Bonavides assim se manifesta: 

 

Um dos traços marcantes do positivismo jurídico-estatal, de feição 
formalista, esboçado por Laband, aperfeiçoado por Jellineke conduzido às 
últimas conseqüências por Kelsen, como já observou um jurista 
contemporâneo, é abreviar as reflexões sobre a Constituição para reduzi-la 
a uma classificação legalista, fixada unicamente sobre o seu exame e 
emprego como lei técnica de organização do poder e exteriorização formal 
de direitos. Daqui deriva metodologicamente uma espécie de constituição 
positivista, de cunho neutral e apolítico. Esse positivismo confere um poder 
ilimitado ao legislador para dispor sobre o Direito, amparado na crença fácil 
de que a sociedade, ou melhor, a realidade do Estado constitucional, se 
deixa reger todo por regras ou normas jurídicas.

131
 

 
 

As transformações sociais até então ocorridas, sedimentadas agora por uma 

nova ideologia comunista de poder, forçaram o embate político-ideológico entre esse 

Estado positivista, de feição formalista, e o novo Estado social, de feição pragmática, 

com influência direta sobre importantes Constituições do início do século XX, tais 

como a do México de 1917 e a da Alemanha de 1919, dita Constituição de 

Weimar.132 

 

Nesse contexto, as conquistas sociais e trabalhistas, que aos poucos iam 

ganhando espaços nas Constituições escritas dos países capitalistas, por serem 

inseridas em Constituições fortemente marcadas por uma teoria formal das 
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 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 48. Com Jorge Miranda, então, conclui-se: “É, portanto, um século 
em que o Direito público sofre poderosíssimos embates e em que à fase liberal do Estado 
constitucional vai seguir-se uma fase social”. (grifo do autor). 
130

A Teoria Formal da Constituição é tratada com mais detalhes no capítulo dez desta tese. 
131

 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 148. 
132

 Não é o caso da Constituição soviética, que, no fundo, não procura simplesmente implantar 
avanços sociais pontuais, visando a conquistas trabalhistas num Estado liberal; pelo contrário, o 
Estado soviético é revolucionário, prega a destruição do próprio Estado liberal, portanto, uma vertente 
do Constitucionalismo moderno radicalizado em ideias distorcidas do Comunismo original de Marx. 
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Constituições, não passavam de normas programáticas, sem nenhuma 

aplicabilidade concreta.133 Bonavides assim conclui: 

 

Quando as Constituições do liberalismo, ao construírem um Estado de 
Direito sobre bases normativas, pareciam haver resolvido a contento, 
durante o século XIX, esse desafio, eis que as exigências sociais e os 
imperativos econômicos, configurativos de uma nova dimensão da 
Sociedade a inserir-se  no corpo  jurídico dos textos constitucionais, trouxe à 
luz a fragilidade de todos os resultados obtidos. As antigas Constituições, 
obsoletas ou ultrapassadas, viram então criar-se ao redor de si o clima da 
programaticidade com que os modernos princípios buscavam cristalizar um 
novo direito, por onde afinal se operou a elaboração das Constituições do 

século XX: inaugurava-se assim a segunda fase  até agora não 

ultrapassada – de programaticidade das Constituições. Programaticidade 
que nós queremos que seja ‘jurídica’, e não ‘programática’, isto é, sem 
positividade. 

134
 (grifos nossos).  

 
 

Portanto, as normas programáticas, que são norteadas por valores extraídos 

da própria sociedade135 onde está inserida a Constituição, passariam a exigir um 

Constitucionalismo de cunho menos normativista e mais axiológico. Dessa maneira, 

o embate ideológico, iniciado entre o Constitucionalismo normativo e o 

Constitucionalismo axiológico, tornar-se-ia o plano central das discussões do 

Constitucionalismo contemporâneo,136 desde o início do século XX, ganhando mais 
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Para (ROCHA, 1995) as normas programáticas ou diretivas são normas constitucionais que não 
possuem valor normativo, valendo apenas como programas de governo inseridos nas Constituições. 
Por sua vez, (FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 
2001, p. 128) afirma: “Entretanto, há outras que apenas expressam diretrizes, intenções, objetivos. 
São as chamadas normas programáticas, como a norma constitucional que determina ser dever do 
Estado a educação. Entre elas, num certo sentido, estão as normas-objetivo (Grau, 1978:242) que, 
por exemplo, sancionam um plano de governo, com suas múltiplas disposições  técnicas que indicam 
meios para se atingirem certos fins”. (grifos do autor). 
134

 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 207. 
    Esse novo Direito acentuado aqui por Bonavides reveste-se em ponto angular desta tese, haja 
vista ser a partir dessa constatação, de uma nova Ordem Jurídica, que surge a necessitada de se 
repensar os fundamentos do Direito. O Direito até então vigente se apoia em base filosófica de cunho 
formalista, lógico e nada de pragmático e nem principiológico. E essa reviravolta se dá efetivamente 
quando Viehweg, diante das mudanças já iniciadas, lança sua obra revolucionária, Tópica e 
Jurisprudência. O objetivo desta tese, então, está exatamente em propor uma nova fundamentação 
para o Direito – como Ordenamento Jurídico, portanto, objeto (e não como Ciência do Direito – até 
porque se assim o fosse, o caminho a ser trilhado na pesquisa seria de uma Filosofia da Ciência). 
135

Idem, ibidem, p. 152: “Dos constitucionalistas da República de Weimar um dos mais conspícuos foi 
sem dúvida alguma Carl Schmitt que se propõe, na sua teoria da Constituição, a demonstrar qual o 
cerne ou substância de uma Constituição. Estabelecendo a distinção fundamental entre a 
Constituição numa acepção positiva e a lei da Constituição, Schmitt ingressa de cheio na realidade, 
no existencial, nos conteúdos materiais, para nos mostrar que a Constituição significa uma decisão 
conjunta e fundamental sobre o modo e forma da unidade de um povo”. 
136

 Paulo Bonavides (Op. cit, p. 210), continua: “O problema do constitucionalismo contemporâneo, no 
presente quadro interpretativo das flutuações doutrinárias sobre o caráter de normatividade das 
Constituições, se concentra principalmente em determinar o caráter jurídico ou não das normas 
programáticas e sobretudo o grau de eficácia e aplicabilidade de todas as normas Constitucionais”. 
(grifo do autor). 
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força a partir da República de Weimar e retomado após a segunda guerra mundial, 

chegando aos dias atuais. 

 

A discussão se apresenta, então, em torno da problemática de como atribuir 

eficácia jurídica às normas programáticas inseridas nas Constituições através dos 

princípios constitucionais, procedimento este que a Teoria Formalista da 

Constituição foi incapaz de efetivar, pelo fato de ainda aplicar na interpretação da 

norma constitucional a Hermenêutica Clássica, própria de um Direito legalista e 

menos principiológico; diferentemente da Teoria Materialista da Constituição, que 

requer uma nova Hermenêutica137capaz de dar concretude aos princípios 

constitucionais, notadamente, aos direitos fundamentais.138 Nesse contexto, segue 

Paulo Bonavides: 

 

A polêmica Kelsen-Schmitt nos anos 30 em Colônia constitui um dos 
momentos decisivos da reação que o formalismo provoca na Alemanha, 
produzindo um divisor de águas na teoria do século XX. Nasce daí uma 
corrente realista e renovadora, de inspiração tanto filosófica como 
sociológica, que perdura até os nossos dias, assinalada sobretudo pela 
presença da Escola Zurique, cujos constitucionalistas desenvolvem a 
chamada teoria material da Constituição.

139
 (grifos nossos). 

 

 

Fica patente, portanto, que a era do formalismo jurídico levado a extremo por 

Kelsen, que prega certeza formal no campo do Direito, não mais se sustenta, até 

porque, atualmente, no pós-positivismo, a teoria dos valores redefiniu a norma 

jurídica, não sendo mais simplesmente sinônimo de regra, mas, sim, de regras e 

princípios.140 

                                                                                                                                                         
Segundo este autor, o pós-positivismo jurídico é fruto desse embate constitucionalista, que teve como 
resultado a normatização dos princípios (Dworkin, Alexy, Canotilho, entre outros). Portanto, um ajuste 
entre a teoria normativista da Constituição e a teoria dos valores, inaugurando uma nova fase, agora 
de Direito por Princípios. Ressalte-se, que esta doutrina já está bem sedimentada no pensamento 
jurídico da Europa continental. No Brasil, no entanto, pode-se afirmar que ela caminha em passos 
lentos, haja vista o judiciário brasileiro estar longe de refletir essa tendência moderna do Direito, com 
ligeira exceção do STF, que já tem proferido acórdãos fundamentados na força normativa dos 
princípios constitucionais.         
137

A Hermenêutica tradicional ou clássica, de Savigny, e a Nova Hermenêutica, centrada na Tópica, 
serão apreciadas no nono capítulo. 
138

 A identificação entre normas programáticas e direitos fundamentais, juntamente com a efetividade 
jurídica, torna-se ponto central de uma interpretação constitucional agora centrada na Teoria Material 
da Constituição. 
139

Idem, ibidem, p.148. 
140É a partir dessa mudança de caráter da norma, em que se passa a reconhecer também o conteúdo 

como parte integrante e essencial da norma, veículo de valores, que se abre caminho para a 
reinserção do método dialético no Direito através da Tópica Jurídica. E é com ela que o Direito 
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Nesse contexto, a Teoria Material da Constituição surge como contraponto à 

teoria formal, cuja ideia de Ordenamento Jurídico coloca a Constituição no ponto 

mais elevado na hierarquia das normas, sendo critério de validade das demais 

existentes no sistema jurídico de qualquer país. Ressalte-se que esse embate 

teórico não é em desfavor da posição privilegiada da Constituição, e sim da 

eliminação do formalismo exagerado em que impera o princípio da legalidade em 

detrimento ao princípio da juridicidade141. 

 

Historicamente, o formalismo do Ordenamento Jurídico positivista inviabilizou 

a aplicação dos direitos fundamentais de segunda geração (direitos sociais), inclusos 

nas Constituições somente de forma programática por meio dos princípios. A teoria 

material veio exatamente dar uma nova interpretação na aplicabilidade desses 

direitos. Para tanto, fez-se necessária uma nova Hermenêutica Constitucional, 

centrada na escola da Tópica.142 

 

A maneira tópica de interpretação da Constituição foge do dedutivismo lógico, 

próprio da lógica matemática, em que se dá mais importância ao formalismo da lei 

do que aos valores que ela veicula143. Nesse sentido, Recaséns Siches afirma que a 

lógica jurídica é material, mais afeita à lógica do razoável. Com suas palavras: “Esse 

processo deve ser regido por um tipo especial de lógica, que é diferente da lógica 

                                                                                                                                                         
transforma a sua antiga arquitetônica, excessivamente formalista, e se mostra mais argumentativo e 
revirado linguísticamente. Com isso, faz-se, sem demora, necessário repensar o fundamento do 
Direito para dar conta dessa nova estrutura jurídica, que é a proposta da presente tese. 
141

 O princípio da juridicidade é um princípio mais geral, em que está incluso também o da legalidade 
e os demais existentes na Constituição tanto explicita como implicitamente, cujo exemplo tem-se o da 
proporcionalidade. 
142

 A Tópica é escola de interpretação do Direito que se forma a partir de pontos (valores), 
diferentemente do método dedutivo em que se baseia o formalismo de Kelsen. É uma maneira 
alternativa de interpretação do Direito mais direcionada aos problemas do que nos aspectos formais 
do sistema.   
143

 Para Luis Recaséns Siches, Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho. Mexico: Parrúa, 
1973, p. 143: “ Ahora bien, el processo de una norma general respecto de los casos singulares, la 
individualización de las consecuencias de esa norma tales passos, y las variaciones que la 
interpretación y la individualización deban ir experimentando, todo eso, debe caer bajo el dominio del 
logos de lo humano, del logos de la acción humana. O es algo fortuito, ni tampoco algo que pueda 
ser decidido arbitrariamente. Es algo que debe ser resuelto razonablemente. Pero para eso no 
sirven las razones de tipo matemático. La lógica tradicional, la de la razón pura, no sirve para 
tratar ni resolver tales problemas. Necesitamos otro tipo de lógica, la cual es también lógica, 
pero diferente de la lógica tradicional: necesitamos  la lógica de lo humano, la lógica de lo 
razonable, a diferencia de la lógica de lo racional”. (grifos do autor). 
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tradicional, ou seja, deve ser regido por uma lógica especial da ação humana, 

referida a valores e a realização de fins”.144 

 

O intérprete e aplicador do Direito, o juiz, ao utilizar a Nova Hermenêutica 

como método interpretativo da Constituição, não parte de uma verdade formal, 

universalista, inerente ao método lógico-dedutivo, mas busca essa verdade que se 

mostra pragmática,145 casuística, dialética, que se efetiva através de acordo, com 

argumentação das partes e que é consensual e privilegia o melhor argumento, 

voltando-se, sempre, para a resolução do problema; conforme defende por um lado 

Apel e por outro Viehweg. Nesse ponto, assim como em Kelsen, que fundamentou 

sua teoria formal a partir do sistema filosófico de Kant (uma ética centrada no 

imperativo categórico e subjetivista), a proposta da presente tese é sugerir uma 

fundamentação do Direito, enquanto Ordenamento ou Sistema Organizado de 

Normas Jurídicas, a partir de uma filosofia prática centrada na intersubjetividade, de 

princípio moral não solipsista, mas sim público, em que vigora a reciprocidade 

dialógica universal, cujo a priori é o discurso (ou a linguagem).  

 

 

 

 

                                                 
144

Idem, Ibidem, p. 142. 
Sobre o caráter político e a força normativa da Constituição consultar: WRÓBLEWSKI, Jerzy.  
Constitución y Teoría General de la Interpretación Jurídica. Madrid: Editorial Civitas, S.A, 1985. 
145

 Conforme GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição. São Paulo: Celso 
Bastos, 2002, p. 19: “A necessidade de se ter um procedimento torna-se ainda mais aguda quando se 
trata da aplicação de princípios, pois aí a discussão gira menos em torno de fatos do que de valores, 
o que requer um cuidado muito maior para se chegar a uma decisão fundamentada objetivamente”. 
(grifos nossos).  
     Na verdade, esse procedimento ele é o próprio método dialético de razão prudencial há muito 
preconizado por Aristóteles, Cícero e Vico e agora renascido com a Tópica de Viehweg. Aliás, o 
mesmo método utilizado na ética procedimental do discurso defendida por Apel e Habermas. Isso 
mostra a coerência e validade de nossa pesquisa, porque o método dialético é comum tanto à 
Argumentação Jurídica quanto à Ética do Discurso, portanto, presente no fundamento, na 
interpretação e aplicação do Direito, conforme está exposto nesta tese.       
DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípios. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.  
DANTAS, Ivo. Constituição e Processo. 2. Ed. Curitiba: Juruá Editora, 2007. 
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6 NOVA TIPOLOGIA DA NORMA JURÍDICA146 

 

6.1 A FORÇA NORMATIVA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

No capítulo anterior foi visto que o grande desafio do Constitucionalismo 

contemporâneo,147 no início do século XX, foi relativo à eficácia jurídica das normas 

programáticas que, atualmente, estão inseridas nas Constituições, inclusive na 

brasileira, através dos princípios constitucionais. Isso ocorreu devido à crise do 

Estado liberal, agravada, em contrapartida, pelo fortalecimento do nascente Estado 

social, que já fortemente influenciava as Constituições europeias. Paulo Bonavides 

retrata assim essa reviravolta constitucional da época:  

 

À Constituição folha de papel do racionalismo, contrapôs Lassalle a 
Constituição real, viva, dinâmica, quase palpável, conjunto de forças sociais 
e econômicas indomáveis, que formam, frente à Constituição rígida, daquela 
corrente subterrânea e invisível cujas águas o formalismo é impotente para 
represar, sendo ela, em última análise, a corrente que arrasta em seu curso 
a história e as instituições, arruinando os fundamentos do edifício 
constitucional clássico.

148
 (grifo nosso). 

 
 

                                                 
146

 LIVRET, Pierre. As Normas: Análise da Noção, Estudo de Textos: Wittgenstein, Leibniz, Kelsen, 
Aristóteles. Petrópolis: Editora Vozes, 2009. 
VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 1986. 
LLOYD, Dennis. A Ideia de Lei. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
147

 Paulo Bonavides (op. cit, p. 208) expõe, a seguir, o comparativo entre as duas Constituições que 
marcaram o constitucionalismo moderno e o contemporâneo: “A Constituição francesa de 1795 e a 
Constituição alemã de 11 de agosto de 1919 (a Constituição de Weimar) são os dois pólos históricos 
e ideológicos da programaticidade no constitucionalismo dos sistemas políticos ocidentais; a primeira, 
protótipo do Estado liberal (sobretudo em sua primeira fase); a segunda, o Estado social, quando este 
se estréia como forma ou modelo institucional. Ambas, estuário de todas as esperanças doutrinárias 
de uma época: a primeira, refletindo o trunfo da Sociedade sobre o Estado; a segunda, o Estado 
sobre a sociedade ou pelo menos a sua já esboçada superioridade e preponderância”. 
148

Idem, ibidem, p. 209. 
    Na verdade, a ruína dos fundamentos do Direito Constitucional clássico, como afirma Bonavides, 
tem impacto muito mais profundo e de severas consequências porque atinge os fundamentos do 
próprio Ordenamento Jurídico, devido a Constituição, fortalecida pelas novas mudanças, ser o centro 
de gravidade do sistema de normas. Atingindo-a, atinge tudo em volta. O abalo sofrido pela 
Constituição se irradia por todo Ordenamento. Metaforicamente, funciona como um sistema solar, 
onde a Constituição é o Sol, que fornece toda a energia do sistema através de luz e calor, dando-lhe 
equilíbrio e vida. Assim é a Constituição para o sistema de normas. É o sol da Constituição que o 
alimenta e o sustenta como ORDEM JURÍDICA. Portanto, se os fundamentos da Constituição são 
revirados, revirados estarão, também, os fundamentos dessa mesma Ordem. Nosso estudo parte 
dessa premissa para oferecer uma inovadora proposta de fundamentação para esse novo Direito, 
mais coerente com a NOVA ORDEM; sob risco, de mais cedo ou mais tarde caso não se reflita sobre 
isso, de todo o Edifício Jurídico erguido a partir dessas profundas mudanças não se sustentar por 
falta de um Alicerce Filosófico firme. Não se olha para o céu sem estar com os pés no chão. 
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Nota-se que o grande esforço dos juristas do começo do século passado 

estava em afirmar que as normas programáticas eram condutoras de valores sociais, 

portanto, de direitos humanos de segunda geração,149 como mais tarde se tornariam 

conhecidos esses valores; e não simplesmente normas de mero caráter político e 

ineficácia jurídica. Juristas como Crisafulli, Schmitt, Bobbio, Del Vecchio, 

contribuíram fundamentalmente para sedimentar, na doutrina, que as normas, ditas 

programáticas, teriam forças de princípios e, como tal, traços de normatividade. 

 

Nesse sentido, Paulo Bonavides afirma, com apoio em Crisafulli, que toda 

norma constitucional que funcione como norma-princípio ou norma básica, servindo 

de fundamento para outras normas particulares subordinadas, é, também, norma 

programática. Estabelece-se, assim, uma conexão funcional entre normas 

programáticas e os chamados princípios gerais.150 

 

Feita esta conexão, entres normas programáticas e os princípios 

constitucionais, cabia aos juristas continuar demonstrando, para efeito de 

positividade, que os princípios não poderiam ser mais meras fontes subsidiárias do 

Direito (conforme a teoria normativista de Kelsen). Bobbio, como tantos outros, 

também, sente essa necessidade de firmar força normativa aos princípios. Para 

tanto, ele sustentou que se os princípios jurídicos são proposições extraídas através 

de um procedimento de generalização sucessiva das regras jurídicas; então, esses 

princípios também têm a mesma eficácia jurídica das normas de onde provieram. 

Com suas palavras: 

 

Os princípios gerais são apenas, a meu ver, normas fundamentais ou 
generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. A palavra princípio leva 
a engano tanto que é velha questão entre juristas se os princípios gerais 
são normas. Para mim não há dúvida: os princípios gerais são normas como 
todas as outras. E esta é também a tese sustentada por Crisafulli. Para 
sustentar que os princípios gerais são normas, os argumentos são dois, e 
ambos válidos: antes de mais nada, se são normas aquelas das quais os 
princípios gerais são extraídos, através de um procedimento de 
generalização sucessiva, não se vê por que não devam ser normas também 
eles: se abstraio  da espécie animal obtenho sempre animais, e não flores 
ou estrelas. Em segundo lugar, a função para qual são extraídos e 

                                                 
149

 No tocante aos direitos sociais, não se deve esquecer que a programaticidade das normas 
constitucionais nasceu abraçada à tese dos direitos fundamentais de segunda geração, que 
transformou o sentido de direitos fundamentais, antes atrelado somente de direitos individuais, agora, 
também, à de direitos coletivos e transnacionais. 
150

 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 221. 
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empregados é a mesma cumprida por todas as normas, isto é, a função de 
regular um caso. E com que finalidade são extraídos em caso de lacuna? 
Para regular um comportamento não regulamentado: mas então servem ao 
mesmo escopo a que servem as normas expressas. E por que não 
deveriam ser normas?

151
 

 
 

O Constitucionalismo contemporâneo tinha o grande desafio de sistematizar a 

doutrina constitucional no sentido de transformar os princípios em normas, 

juntamente com as regras ou leis.  

 

Na verdade, os princípios, de acordo com a doutrina clássica, sempre 

existiram como fonte subsidiária do Ordenamento, somente ocupando espaço de 

forma auxiliar, quando não existisse uma lei que declarasse o caso apreciado. Dessa 

forma, os princípios tinham a mesma eficácia que os costumes e a analogia. Com o 

advento do Estado social, surgiram as normas programáticas, que, no início, não 

tinham eficácia jurídica, até o embate ideológico entre o Estado social e o Estado 

liberal, quando essas normas passaram a ter eficácia jurídica e não somente política. 

Aos poucos os juristas passaram a se referir às normas programáticas como 

princípios devido aos direitos e programas sociais que tais normas-princípios 

veiculavam, adquirindo, desta maneira, validade normativa em sede constitucional. 

 

Ora, se os princípios são as verdades primeiras de todo e qualquer sistema, 

quer de natureza explicativa (como é o caso da ciência) quer de natureza normativa 

(como é o caso de sistema hierárquico e coerente de normas), donde são deduzidos 

outros princípios setoriais e regras, torna-se claro a Constituição152 ser a sede 

natural desses princípios que se irradiam para todo o Ordenamento153. Nesse 

sentido, juristas da importância de Esser, Müller, Crisafulli, Dworkin e Alexy, 

reconheceram e fundamentaram a teoria de que os princípios são normas e as 

normas por sua vez são princípios e regras. E foi a partir dessa profunda 

transformação ocorrida na mentalidade desses consagrados juristas, entre outros, 

quanto ao real papel que os princípios jurídicos têm no sistema normativo, que o 

                                                 
151

 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 
1997, p 158-159. 
152

 “Os princípios, uma vez constitucionalizados, se fazem a chave de todo o sistema normativo.” 
(BONAVIDES, Paulo. Op. cit , p. 231). 

153
 (Idem, ibidem, p. 231I): “Sem aprofundar a investigação acerca da função dos princípios nos 

ordenamentos jurídicos não é possível compreender a natureza, a essência e os rumos do 
constitucionalismo contemporâneo”. 
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Direito como Ordem Jurídica deu um grande salto de qualidade e eficácia no tocante 

à efetividade dos mais caros valores da sociedade e que eles (os valores) 

encontraram nos princípios constitucionais o caminho certo para a jurisdicização 

rápida das conquistas sociais; e isso vale tanto, com mais destaque, para os 

avanços dos direitos fundamentais e a consagração, como fim último, da dignidade 

humana. Muda a sociedade muda o Direito. O mundo de hoje é globalizado e 

dialógico. Não se justifica mais decisões políticas e governos sem legitimidade do 

povo. E essa legitimidade passa indispensavelmente pelo discurso ético, político e 

consensual. Grandes mudanças estão a ocorrer no mundo desde a Segunda Guerra 

Mundial, que se tornou o divisor histórico dessa nova consciência política planetária. 

E o Direito é o principal instrumento político e normativo colocado à disposição do 

homem. O Direito é, como bem defende Herrero,154um discurso privilegiado. É-o, 

assim, a instância procedimental que coloca pragmaticidade normativa ao discurso 

ético fundamental.155 

 

Para Bonavides: 

 

Todo discurso normativo tem que colocar, portanto, em seu raio de 

abrangência os princípios, aos quais as regras se vinculam. Os princípios 

espargem claridade sobre o entendimento das questões jurídicas, por mais 

complicadas que estas sejam no interior de um sistema de norma.
156

 

 

A juridicidade dos princípios, continua esse autor, possui três distintas fases: 

a) a primeira é a fase jusnaturalista, em que os princípios eram entendidos de forma 

somente abstrata e de normatividade nula; b) a segunda é a fase positivista, em que 

os princípios somente eram fontes subsidiárias do ordenamento, tendo função 

interpretativa e integrativa do Direito, não sendo considerados normas jurídicas no 

                                                 
154HERRERO, Javier. Ética do Discurso. In: OLIVEIRA, M. de Araújo (org.). Correntes Fundamentais 
da Ética Contemporânea. Rio de Janeiro: Vozes, 2000, p. 180. 
155Esse parágrafo é um ponto de destaque de nosso trabalho, porque aqui está bem claro o caminho 
que nos fez refletir sobre uma nova fundamentação para o Direito. Foram as profundas 
transformações filosóficas, político-sociais e jurídicas, tais como a Linguistic Turn, a Segunda Guerra 
Mundial e a Argumentação Jurídica (forjada a partir da Tópica de Viehweg), respectivamente, 
ocorridas tanto dentro quanto fora do sistema jurídico (mas que se intercomunicam), nos séculos XIX 
e XX, que nos fez repensar o Direito. 
156

Idem, ibidem, p. 232. 
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sentido clássico do termo; c)  a terceira é a fase pós-positivista, princípio como 

norma jurídica, como se verá adiante. 

 

Superada a fase positivista, em que a norma jurídica somente significava 

regra jurídica, o pós-positivismo jurídico ou Direito por princípios157 surgiu de forma 

contundente a partir das ideias de Ronald Dworkin, cuja obra Levando os Direitos a 

Sério, classificou norma jurídica como sendo princípios e regras, requerendo 

interpretações e aplicações distintas. 

 

O ataque de Dworkin contra o positivismo, usando como versão o positivismo 

de Hart, provocou uma reviravolta no Constitucionalismo contemporâneo, deixando 

para trás a postura dogmática tradicional do Direito, cujas regras não são mais 

suficientes para solucionar os chamados casos difíceis (hard cases), requerendo 

para estes casos novos padrões que funcionam como pontos de partida para 

solução de cada caso, que ele denominou de princípios. Com suas próprias 

palavras:  

 

Minha estratégia será organizada em torno do fato de que, quando os 
juristas raciocinam ou debatem a respeito de direitos e obrigações jurídicos,  
particularmente naqueles casos difíceis nos quais nossos problemas com 
esses conceitos parecem mais agudos, eles recorrem a padrões que não 
funcionam como regras, mas operam diferentemente, princípios, políticas e 
outros tipos de padrões [...].

158
 

 
 

Para Robert Alexy (1985), no seu estudo sobre a teoria dos direitos 

fundamentais, a moderna tipologia das normas jurídicas segue a mesma adotada 

                                                 
157

 Segundo (MORAES, Germana. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: 
Dialética, 1999, p. 19): “Como fruto da constante e renovada relação dialética entre os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, o ‘direito por regras’ cedeu lugar, no constitucionalismo 
contemporâneo, ao ‘direito por princípios’. Essa mudança estrutural, adverte o jurista Zagrebelsky, 
teve de comportar necessariamente conseqüências muito sérias para a jurisdição, conseqüências 
essas, segundo ele, nem sempre tranqüilizadoras, pois se referem a certas exigências, consideradas, 
noutros tempos, irrenunciáveis, como, por exemplo, a certeza e a previsibilidade das decisões 
judiciais”. 
158

Assim segue (DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p 
35-37): “Acabei de mencionar ‘princípios, políticas e outros tipos de padrões’. Com muita freqüência, 
utilizarei o termo ‘princípio’ de maneira genérica, para indicar todo esse conjunto de padrões que não 
são regras [...]. 
“Denomino ‘princípio’ um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma 
situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça 
ou eqüidade ou alguma outra dimensão da moralidade. 
     “Meu objetivo imediato, porém, é distinguir os princípios, no sentido genérico, das regras [...]”. 
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por Dworkin, ou seja, princípios e regras.159 Para Bonavides, Alexy, em muitos 

aspectos, seguiu as ideias centrais de Dworkin, mas, por outro lado, ampliou e 

aperfeiçoou os aspectos distintivos entre regras e princípios, como também o 

conceito material dos princípios, aproximando-os mais à teoria dos valores.160 Com 

suas palavras, Bonavides assevera: 

 

A distinção entre regras e princípios é também, [...], um dos pontos centrais 
da original concepção de Dworkin sobre normas jurídicas. Em muitos 
aspectos coincide com a do Professor alemão cuja teoria acerca da 
normatividade dos princípios se inspira em grande parte nas sugestões do 
Mestre de Harvard. 
[...] 
[...] o pensamento de Dworkin acerca dos princípios, cuja normatividade foi 
[...] dos primeiros em admiti-la com toda a consistência e solidez conceitual, 
posto que com as insuficiências e imperfeições restritivas corrigidas por 
Alexy, ao fazer o necessário e indeclinável enriquecimento dos conteúdos 
materiais dos princípios, cujo raio de abrangência ele alargou, com maior 
rigor científico. A teoria dos princípios, depois de acalmados os debates 
acerca da normatividade que lhes é inerente, se converteu no coração das 
Constituições.

161
 

 
 

Nesse sentido, Conotilho, seguindo na esteira doutrinária de Alexy, afirma 

que, atualmente, há na Constituição duas espécies de normas jurídicas: regras e 

princípios. Afirma, ainda, que os princípios162 jurídicos constitucionais são “[...] 

                                                 
159

 Nesse sentido, Gomes Canotilho (Op. cit., p. 1.160) afirma, também, ser a norma jurídica formada 
de princípios e regras. Para ele “[...] a teoria da metodologia jurídica tradicional distinguia entre 
normas e princípios [...]”. (grifo do autor). Em seguida dirá: “Abandonar-se-á aqui essa distinção para, 
em sua substituição, se sugerir: (1) as regras e princípios são duas espécies de normas; (2) a 
distinção entre regras e princípios é uma distinção entre duas espécies de normas”. 
160

 Conforme (GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição. São Paulo: Celso 
Bastos, 2002a, p. 11): “Princípios, à diferença das demais normas jurídicas, que são mais 
propriamente denominadas regras, não se reportam a algum fato específico, determinando a 
conseqüência jurídica decorrente de sua verificação; princípios são a expressão juspositiva de 
valores, de metas e objetivos a serem perseguidos por aqueles que formam a comunidade política, 
reunida em torno da Constituição”. (grifo do autor). 
161

 Paulo Bonavides (op. cit. p. 253). 
162

 Conforme Celso Antonio Bandeira de Melo (Apud BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e 
Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 143): “Princípio é, por definição, 
mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia 
sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão 
e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 
confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. [...] 

“Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio 
implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores 
fundamentais. [...]”. 

Nota-se nessa citação, que Celso Antonio, de forma saudosista, chamou de norma em sentido 
stricto sensu, o que na verdade, de acordo com a moderna tipologia, seria regra jurídica.   
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normas jurídicas impositivas de optimização, compatíveis com vários graus de 

concretização, consoante os condicionalismos fáticos e jurídicos”. 163 

 

Nesse contexto, para Robert Alexy, regras164 (ou lei) são normas que podem 

ou não ser cumpridas, tendo-se que fazer exatamente o que elas determinam. Nem 

mais nem menos. Para tanto, Ronald Dworkin assegura: 

 

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. 
Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da 
obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto 
à natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira 
de tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é 
válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é 
válida, e neste caso em nada contribui para a decisão.

165
 

 
 

Com isso, conclui-se, que tanto as regras como os princípios constitucionais, 

apesar de ensejaram uma aplicabilidade jurídica diferenciada, pois o que vale para 

as regras jurídicas é a regra do tudo-ou-nada, e, para os princípios jurídicos, a regra 

do mais-ou-menos, funcionam como pontos de partida para uma interpretação mais 

pragmática da Constituição, em que os valores nela consagrados, através das 

normas, possam efetivamente atingir o fim a que se propõe o Direito, ou seja: a 

justiça. E para tanto, é preciso que o Ordenamento Jurídico garanta uma 

interpretação valorativa dos princípios constitucionais, visando a uma unidade 

axiológica da Constituição. 

 

                                                 
163

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p.1.161.  
Ressalte-se que para Alexy, norma de otimização é aquela cuja principal característica consiste na 
possibilidade de ser cumprida em distintos graus, sendo que a medida imposta de execução não 
depende somente de possibilidades fáticas, mas, também, de possibilidades jurídicas. 

  Nesse sentido, (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da Definição à Aplicação dos Princípios 
Jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2003, p.28) afirma: “Alexy, partindo das considerações de Dworkin, 
precisou ainda mais o conceito de princípios. Para ele os princípios jurídicos consistem apenas em 
uma espécie de normas jurídicas por meio da qual são estabelecidos deveres de otimização 
aplicáveis em vários graus, segundo as possibilidades normativas e fáticas”. 
164

 Para ÁVILA, Humberto (op. cit., p. 70): “As regras são normas imediatamente descritivas, 
primariamente retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação 
se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos 
princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição 
normativa e a construção conceitual dos fatos.  

 “Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com 
pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação 
da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida 
como necessária à sua promoção”. 
165

 DWORKIN, Ronald. Op. cit., 2002, p. 39. 
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 A seguir, veremos como as melhores doutrinas, pátria e estrangeira, versam 

sobre a classificação e aplicabilidade desses princípios.  

 

6.2 CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

Em conformidade com a moderna tipologia dos princípios constitucionais, há 

diversos constitucionalistas que têm posturas divergentes, mas que, no fundo, 

baseiam suas classificações em princípios hermenêuticos e princípios jurídicos.166 

Os princípios jurídicos, por sua vez, são classificados a partir dos critérios de 

generalidade e positividade que se estabelecem nas Constituições de forma explícita 

e implícita.167 

 

6.2.1 Princípios Constitucionais Jurídicos: Classificação de Gomes 

Canotilho168 

 

Para Gomes Canotilho,169 os princípios jurídicos constitucionais possuem a 

seguinte tipologia: 

 

6.2.1.1 Princípios Jurídicos Fundamentais  

 

Estes princípios estão historicamente positivados no texto constitucional, tanto 

de forma explícita como de forma implícita, constituindo um importante fundamento 

para a interpretação, integração, conhecimento e aplicação do Direito Constitucional. 

Como exemplos explícitos, têm-se o Estado de Direito e o Estado Democrático, que, 

na atual Constituição brasileira170, estão positivados tanto no preâmbulo quanto no 

art. 1o, na forma conjugada de Estado Democrático de Direito. Por sua vez, como 

                                                 
166

CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 1161.   
167

 Há na Constituição brasileira, atualmente, dois princípios constitucionais implícitos, 
proporcionalidade e razoabilidade, já bem utilizados na jurisprudência do STF, embora essa Corte 
faça, em muitos julgados, confusão entre eles; que funcionam como princípios jurídicos de 
interpretação e aplicação de normas e outros princípios. 
168

Outros autores classificam os princípios constitucionais em: princípios constitucionais substantivos 
e princípios constitucionais instrumentais (Jorge Miranda); princípios políticos constitucionais e 
princípios jurídicos constitucionais (José Afonso da Silva).  
169

CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 1.165-1.167. 
170

 Doravante, qualquer citação relativa à Constituição brasileira, refere-se à que está em vigor, 
promulgada em 05.10.1988. Caso haja necessidade de citações referentes a Constituições brasileiras 
passadas, será expressamente ressaltado no texto.    
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exemplos de princípios implícitos, existem os da proporcionalidade e razoabilidade, 

que serão estudados oportunamente. 

 

6.2.1.2 Princípios Políticos Constitucionalmente Conformadores 

 

São princípios estabelecidos explicitamente na Constituição e que revelam a 

ideologia política do Estado expressa pelos constituintes. Esses princípios são 

responsáveis pelas definições: da forma de Estado, forma de governo, regime 

político, organização econômico-social, entre outros. Na Constituição brasileira atual, 

tem-se como exemplo: o princípio federativo (art. 1o); o princípio republicano (art.1o); 

princípio da livre iniciativa (art. 170); Princípio da justiça social (art. 193), entre 

outros. 

 

6.2.1.3 Princípios Constitucionais Impositivos 

 

Impõem aos poderes e órgãos do Estado, muitas vezes através de normas 

programáticas, programas, objetivos e fins a serem atingidos. Encontram-se 

consignados na Constituição brasileira, principalmente nos artigos: 3o (garantia do 

desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, redução das desigualdades 

regionais, entre muitos outros) e 4o (autodeterminação dos povos, solução pacífica 

dos conflitos, repúdio ao racismo e ao terrorismo, entre outros). 

 

6.2.1.4 Princípios-Garantia 

 

Estes princípios preservam os direitos fundamentais do cidadão consignados 

na Constituição brasileira, principalmente no art. 5o, e em muitos outros distribuídos 

na Constituição. Exemplos: igualdade perante a lei, princípio do devido processo 

legal, liberdade de expressão, princípio da inocência. 
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6.2.2 Princípios Constitucionais Jurídicos: Classificação de Luís Roberto 

Barroso 

 

Luís Roberto Barroso,171 por sua vez, classifica os princípios constitucionais em: 

 

6.2.2.1Princípios Fundamentais 

 

Segundo Barroso: “[...] são aqueles que contêm as decisões políticas 

estruturais do Estado, no sentido que a elas empresta Carl Schmitt”. Em 

comparação à tipologia de Canotilho, trata-se dos princípios políticos 

constitucionalmente conformadores. 

 

6.2.2.2 Princípios Constitucionais Gerais 

 

Conforme Barroso: “São princípios que irradiam por toda a ordem jurídica, 

como desdobramento dos princípios fundamentais, e se aproximam daqueles que 

identificamos como princípios definidores de direitos”. Canotilho os classifica como 

princípios-garantia. Como exemplo há o princípio da legalidade, princípio da 

igualdade, princípio do devido processo legal, entre outros. 

 

6.2.2.3 Princípios Setoriais ou Especiais 

 

São aqueles que se irradiam limitadamente a um específico setor da 

Constituição. Exemplo: o art. 150 da Constituição brasileira estabelece o princípio da 

legalidade tributaria - item (I), princípios da vedação de confisco - item (IV), entre 

outros. 

 

6.2.3 Princípios Constitucionais Jurídicos da Proporcionalidade e da 

Razoabilidade 

 

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade172 são supraprincípios 

normativos que são aplicados quando da interpretação e aplicação dos demais 

                                                 
171

BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 145-146. 
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princípios constitucionais, e quando da análise de decisões administrativas 

irrazoáveis.173 

 

6.2.3.1 Princípio da Proporcionalidade 

 

Para Germana Moraes (1999), o princípio da proporcionalidade surgiu no 

Ordenamento Jurídico alemão basicamente de formulações jurisprudenciais e 

doutrinárias, inicialmente no âmbito de Direito Administrativo – limitação do poder de 

polícia  para, em seguida, também ser empregado no âmbito constitucional. 174 

 

Esse princípio, continua Germana Moraes, já está bastante difundido na maior 

parte dos Estados-membros da Comunidade Europeia. Com suas próprias palavras: 

 

Na verdade, o critério da proporcionalidade tem sido usado com freqüência 
como parâmetro de controle da atuação administrativa pelos Tribunais 
Constitucionais e Administrativos da maior parte dos Estados membros da 
Comunidade Européia, bem como pelos órgãos comunitários – Tribunais de 
Justiça das Comunidades Européias e Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem. Em alguns países, como sucede nos germânicos – Alemanha, 
Suíça, Áustria e Países Baixos, está consagrado no direito objetivo, ora na 
Constituição, ora na lei, e na jurisprudência como um dos princípios 
fundamentais do Direito Público. De igual modo sucede nos países do Sul – 
Portugal, Espanha e Itália, muito embora nesses dois últimos com utilização 
jurisprudencial mais limitada ao campo de aplicação do Direito Comunitário. 
Em outros países, como na França, na Bélgica e na Grécia, o critério da 
proporcionalidade é aplicado no Direito Administrativo, de forma implícita, 
sem que a jurisprudência nem a lei o consagrem formalmente como 
princípio geral da proporcionalidade. 

                                                                                                                                                         
172

 Para Humberto Ávila (op. cit, p. 81-83), esses princípios são denominados postulados normativos 
aplicativos. Para ele, tanto um como outro são metanormas que estabelecem a estrutura de aplicação 
dos princípios e das regras jurídicas. 
173

Para Germana Moraes (Op. cit., 1999, p. 124): “O princípio da razoabilidade, em sentido estrito, em 
função do qual na seqüência da orientação britânica, consideram-se irrazoáveis aquelas decisões 
que nenhuma autoridade de bom senso teria podido tomar, levando-se em conta os standards e a 
regra do consenso identifica-se em parte com a noção de boa-fé contida no princípio da moralidade 
administrativa, no ponto em que significa a expectativa  de comportamento normal do agente  público, 
semelhante ao do homem comum, sincero, honesto e leal, em quem se possa confiar e consentâneo 
com os valores sociais  daquele momento histórico”. 
174A ideia de proporção, proporcionalidade, indica o justo equilíbrio das partes na existência do todo, 
estando contida no sentido comum da razão. Daí dizer-se ser razoável aquilo que atende ao equilíbrio 
das partes. O que é proporcional, portanto, é razoável (por isso advir, no entendimento de alguns 
juristas, a compreensão de ser os mesmos o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade).  Na 
verdade, distinções há e residem na origem, formação e empregabilidade de cada um. No tocante ao 
princípio da proporcionalidade, ele não é um conceito novo para o Direito e sempre esteve atrelado à 
própria ideia de justiça, presente em diversos institutos jurídicos como da legítima defesa, da sanção 
penal, entre outros. No Direito alemão, a preocupação em evitar excessos do poder de polícia e o uso 
proporcional de sua força quando em confronto com o particular, levou o Direito Administrativo 
daquele país a elaborar uma sólida doutrina em torno desse princípio, não demorando muito para que 
ele fosse elevado a status constitucional. 
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Ainda que seja hoje considerado um princípio de estatura constitucional, a 
jurisprudência continua a ser a fonte mais importante do princípio da 
proporcionalidade nos países europeus, sendo raros os ordenamentos 
jurídicos nos quais se tenha positivado, quer na Constituição, quer em leis 
administrativas.

175 
 

 
O princípio da proporcionalidade176 visa instituir uma relação entre meio e fim 

da atividade pública para tornar possível a proibição de excesso, quando, de alguma 

forma, ela venha violar direitos fundamentais. Nesse sentido, faz-se uma 

ponderação entre os princípios envolvidos, prevalecendo no caso concreto aquele 

que, no momento, melhor se apresenta para otimização da norma. 

 

Guerra Filho (2002a) considera-o “princípio dos princípios”,177 por ocupar um 

grau de destaque na interpretação da Constituição. Apesar de não constar 

formalmente na Constituição brasileira de 1988, nela está positivado implicitamente, 

quando declara no art. 1ocaput, ser o Brasil um Estado Democrático de Direito. 

Dessa forma, para que haja equilíbrio entre o Estado de Direito, que é formal, e o 

Estado Democrático, com respeito às desigualdades materiais, recorre-se ao 

princípio da proporcionalidade. Por suas próprias palavras: 

 

O princípio construtivo e fundamental que procuramos se encontra, 
portanto, implícito e pressuposto na reunião entre Estado de Direito e 
Democracia, e sua função hermenêutica é a de hierarquizar, em situações 
concretas de conflito, todos os demais princípios a serem aplicados, 
fornecendo, assim, a unidade e consistência desejadas.

178
 

                                                 
175

(Op. cit., 1999, p. 77).  
A Constituição portuguesa de 1976, no seu artigo 226º, §2

o
, já contempla expressamente o princípio 

da proporcionalidade. No caso do Brasil, este princípio está positivado implicitamente. 
176

 Para Bonavides (Op. cit., p.359): “[...] a vinculação do princípio da proporcionalidade ao Direito 
Constitucional ocorre por via dos direitos fundamentais. É aí que ele ganha extrema importância e 
aufere um prestígio e difusão tão larga quanto outros princípios cardeais e afins [...]”. 
177

 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. cit., 2002a, p.185. 
178

Idem, ibidem, 2002a, p. 194.  
Neste sentido, é que o princípio da proporcionalidade adquire importância capital para a Teoria 
Material da Constituição, quando busca a efetivação dos direitos fundamentais, conforme se verá 
mais adiante.  

Ainda com Guerra Filho (2002a, p. 195-196): “A Conclusão a que se quer chegar, então, é que o 
princípio máximo procurado, que por sua especialidade tanto se diferencia dos demais, acha-se 
expresso na já mencionada ‘máxima de proporcionalidade’. A imposição nela contida é a de que se 
realiza através do Direito, concretamente e cada vez melhor, o que for jurídica e faticamente possível, 
para obter-se a otimização no adequamento da norma, com seu dever-ser de entidade ideal, à 
realidade existencial humana. 

“É esse equilíbrio a própria idéia de Direito, manifestado inclusive na simbologia da balança, e é a 
ele que se pretende chegar, com Estado de Direito e Democrático. A proporcionalidade na aplicação 
é o que permite a co-existência de princípios divergentes, podendo mesmo dizer-se que entre esses e 
ela, proporcionalidade, há uma relação de mútua implicação, já que os princípios fornecem os valores 
para serem sopesados, e sem isso eles não podem ser aplicados”. (grifo do autor). 
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Portanto, para que este princípio exerça sua função hermenêutica de 

hierarquização dos princípios, notadamente os direitos fundamentais, quando 

envolvidos em situações concretas de conflitos, ele aponta para utilização de uma 

tríplice manifestação de mandamento de proporcionalidade, ou proibição de 

excesso, também chamado de subprincípios, que a seguir são apresentados: 

 
6.2.3.1.1 Da Adequação 

 

 A primeira decisão dos tribunais alemães nesse sentido data de 16.03.71, 

onde consta: “O meio empregado pelo legislador deve ser adequado e exigível, para 

que seja atingido o seu fim almejado. O meio é adequado, quando, com seu auxílio, 

se pode promover o resultado desejado.”179 

 

6.2.3.1.2 Da Exigibilidade ou Necessidade 

 

 O meio ”[...] é exigível, quando o legislador não poderia ter escolhido outro 

igualmente eficaz, mas que seria um meio não prejudicial ou portador de uma 

limitação menos perceptível a direito humano.”180 No exemplo de Jellinek, não se 

abatem pardais disparando canhões. 

 

6.2.3.1.3 Princípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito 

 

Guerra Filho (2002a) afirma que, em sentido estrito, é um critério de aferição 

que se observa se houve mais vantagem do que desvantagem quando da aplicação 

de determinada medida administrativa.   

 

Por fim, no momento da verificação dos critérios de adequação, exigibilidade 

e proporcionalidade em sentido estrito, deve-se seguir uma sequência lógica entre 

eles, observando-se primeiro se o meio é adequado, pois, caso não o seja, in limine, 

já será tido como excessiva a medida administrativa. Em seguida, verifica-se a 

necessidade do ato, ou seja, com menor prejuízo para os direitos fundamentais. 

Caso este requisito não seja atendido, não se passará para o último critério. 

                                                 
179

MORAES, Germana de Oliveira. Op. cit., 1999, p.186. 
180

Idem, ibidem, p. 186. 
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6.2.3.2 Princípio da Razoabilidade 

 

Segundo, também, Germana Moraes (1999), a razoabilidade surgiu da 

jurisprudência dos tribunais constitucionais e administrativos britânicos. 

 

O caso emblemático nesse sentido foi o Associated Pictures House Ltda x 

Wednesbury Corporation de 1948, quando, pela primeira vez, foi aplicado o teste de 

razoabilidade para casos judiciais. 

 

Germana Moraes escreve: 

 

A partir deste julgamento, formulou-se o “princípio Wednesbury”, oposto 
diante de decisões irrazoáveis, conhecido por teste de razoabilidade, o qual 
passou a ser aplicado pelos tribunais britânicos. 
Os Tribunais britânicos começaram a não mais contentar-se apenas com o 
exame da legalidade e da regularidade do procedimento da decisão, indo 
mais além, para averiguar o processo de elaboração da decisão, como 
rational decision-making, mediante a aplicação do teste de racionalidade. 
Depois, vão mais adiante, comparando a decisão impugnada com os 
accepted moral standards, isto é, com o conceito de razoável de uma 
pessoa sensata, e não com o conceito de razoável do próprio juiz. Tem-se 
então o teste de razoabilidade.

181
 

 
 

Por outro lado, Luís Roberto Barroso182 defende que o surgimento do princípio 

da razoabilidade deveu-se ao due process of law, na sua versão substantiva, in 

verbis: 

 

O princípio da razoabilidade tem sua origem e desenvolvimento ligado à 
garantia do devido processo legal, instituto ancestral do direito anglo-saxão. 
De fato, sua matriz remonta à cláusula law of the land, inscrita na Magna 
Charta, de 1215, documento que é reconhecido como um dos grandes 
antecedentes do constitucionalismo. Modernamente, sua consagração em 
texto positivo se deu através das emendas 5ª e 14ª à Constituição norte-
americana. A cláusula do due process of law, tornou-se uma das principais 
fontes da expressiva jurisprudência da Suprema Corte do Estados Unidos 
ao longo dos últimos dois séculos. 
O princípio do devido processo legal, nos Estados Unidos, é marcado por 
duas grandes fases: a primeira, onde se revestiu de caráter estritamente 
processual (procedural due process), e uma segunda, de cunho substantivo 
(substantive due process), que se tornou fundamento de um criativo 
exercício de jurisdição constitucional. De fato, ao lado do princípio da 
igualdade perante a lei, essa versão substantiva do devido processo legal 
tornou-se importante instrumento de defesa dos direitos individuais, 
ensejando o controle do arbítrio do Legislativo e da discricionariedade 

                                                 
181

Idem, ibidem, p.80. 
182

 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 198-199. 
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governamental. É por seu intermédio que se procede ao exame de 
razoabilidade (reasonableness) e de racionalidade (rationality) das normas 
jurídicas e dos atos do Poder Público em geral.

183
 

 
 

Nesse sentido, Barroso defende, também, que o princípio da razoabilidade 

está positivado na Constituição brasileira, no art. 5o inciso LIV, onde diz que ninguém 

será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 

 

Na aplicação da razoabilidade, deve-se seguir regras da lógica, coerência, 

inteligência, entre outras, procurando levar em conta sempre questões pertinentes 

ao caso in concreto, deixando de lado as não pertinentes. Tenta-se, desta maneira, 

evitar as decisões caprichosas, que aviltam o censo comum. 

 

Ao final, o importante a se destacar sobre os dois princípios estudados, 

proporcionalidade e razoabilidade, é que ambos destinam-se a atingir o mais alto fim 

perseguido pelo Direito: a justiça.184 

 

6.2.4 Princípios de Interpretação da Constituição 

 

A comunicação estabelecida entre indivíduos da mesma espécie se dá na 

natureza, segundo os biólogos, por necessidades de segurança, alimentação e 

reprodução, atividades básicas para manutenção da espécie, demonstrando um 

aspecto finalístico dessa atividade. 

 

O homem, ser pertencente a esse universo biológico, também, 

primitivamente, pelos mesmos motivos, desenvolveu uma comunicação com seus 

                                                 
183

 No teste da racionalidade verifica-se se a decisão atinge as regras da lógica, coerência, entre 
outras. No teste do razoável, observa-se se a decisão leva em conta somente as questões 
pertinentes ao caso, deixando de lado as não pertinentes. Procura-se evitar, assim, as decisões 
caprichosas. 
184

Para Bonavides (Op. cit. p. 386-387), “uma das aplicações mais proveitosas contidas 
potencialmente no princípio da proporcionalidade é aquela que o faz instrumento de interpretação 
toda vez que ocorre antagonismo entre direitos fundamentais e se busca desde aí solução 
conciliatória, para a qual o princípio é indubitavelmente apropriado. As Cortes constitucionais 
européias, nomeadamente o Tribunal de Justiça da Comunidade Européia, já fizeram uso freqüente 
do princípio para diminuir ou eliminar a colisão de tais direitos.  
    “Contudo, situações concretas onde bens jurídicos, igualmente habilitados a uma proteção do 
ordenamento se acham em antinomia, têm revelado a importância do uso do princípio da 
proporcionalidade”.  
 



 100 

pares, fazendo uso de sinais sonoros e mímicos que, ao longo do tempo, evoluíram 

e ajudaram a desenvolver a inteligência humana, chegando a sofisticados jogos de 

linguagem (WITTGENSTEIN, 1999). Claro que, por essa altura, o telos da linguagem 

humana não é somente biológico, mas, sobretudo, teórico e prático, ou seja, 

conhecer e agir com sentido e validade.185 

 

A partir do registro gráfico dos sinais linguísticos, dando-se o surgimento da 

escrita, a comunicação humana não mais se faria entre as gerações presentes, mas, 

também, entre as gerações ausentes, ou seja, gerações que viessem anos, séculos, 

milênios após poderiam ler escritos deixados por seus antepassados. Por esse 

motivo, tais signos, quer dizer, textos escritos, tinham que não somente ser lidos, 

simplesmente, mas, sobretudo, ser interpretados, devido à função simbólica da 

língua. Nesse sentido, a Hermenêutica deu seus primeiros passos,186 com destaque 

para interpretação de textos bíblicos. Conforme Raimundo Bezerra Falcão assevera: 

 

É verdade incontestável que, desde as origens do homem, há interpretação. 
Porém não há hermenêutica, com os foros de cientificidade que hoje 
ostenta ou com as pretensões norteadoras que lhe apontamos. Tratava-se, 
então, de filha, talvez extemporânea, da Filosofia, tomada esta numa visão 
rigorosamente teórica, e do esforço de melhor interpretar a Bíblia, no que 
diz respeito à sua causa ativa próxima. Em condições de estar realmente 
segura de si, só vamos encontrá-la, na nossa opinião, a partir dos primeiros 
anos do século passado, com Schleiermacher, seguido por outros, a 
exemplo de Dilthey, Bultmann, Heidegger e Gadamer”.

187
 

 

 

A Hermenêutica tem essa função, de interpretação, que procura extrair o 

sentido mais adequado para o momento; não, simplesmente, por ter sempre um 

modo diferente de compreender determinado texto, conforme Gadamer (segundo 

ele, devido à finitude humana); mas por ser possível compreender diferente e 

melhor, segundo Apel, conforme Regenaldo da Costa destaca: 

 

Para Apel, se quisermos manter com sentido o pressuposto de que 
realmente compreendemos, então, temos que manter também o postulado 

                                                 
185

 Para Julio de Zan (Apud COSTA, Regenaldo da. Ética do Discurso e Verdade em Apel. Belo 
Horizonte: Del Rey,  2002,  p. 620, “o telos da linguagem é o entendimento com os outros, que faz 
possível a constituição de um nós, isto é, o âmbito da intersubjetividade lingüisticamente mediada, 
como um mundo de sentido e validade compartilhados. A Comunidade lingüística é o processo de 
mediação pela qual se constituem, ao mesmo tempo, a subjetividade do sujeito e o sentido do 
mundo”. (grifos do autor). 
186Sobre Hermenêutica os capítulos oitavo e nono trazem estudos mais detalhados. 
187

FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 1997, p.94. 
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de que compreendemos só no caso e na medida em que compreendemos  
melhor. Pois bem, para ele, com isso podemos utilizar positivamente os 
tradicionais critérios ou condições de possibilidade de compreender 
melhor.

188
 

 
 

Com a Hermenêutica Jurídica não ocorre diferente. A interpretação dos textos 

jurídicos passa pelos mesmos processos de compreensão, que devido à 

inesgotabilidade189 de sentido da norma, renova-se continuamente através das 

diversas técnicas de interpretação surgidas com as sucessivas escolas jurídicas 

presente na história do Direito.  

 

Essa possibilidade de renovação contínua da interpretação não só da norma 

jurídica, mas de qualquer texto, leva-nos a concluir, junto com Falcão (1997), que a 

inesgotabilidade de sentido é a base filosófica da Hermenêutica Epistemológica. No 

caso da Hermenêutica Jurídica (que é regional) isso se reverte na escolha do bom 

sentido da norma, que no fundo é a opção pela justiça.  

 

 Se a escolha do bom sentido é imperiosa para a Hermenêutica Jurídica, 

então, a partir de quais critérios indica-se essa escolha? À primeira vista, imagina-se 

que os valores190 são os pontos de partida para se chegar à escolha do bom sentido; 

valores que, sobretudo, são princípios éticos e estão presentes na Constituição 

como princípios normativos.  

 

É nesse sentido que se busca o correto sentido das normas, notadamente, as 

normas constitucionais, pela posição privilegiada e norteadora que ocupam no 

Ordenamento Jurídico. Tércio Sampaio Ferraz Júnior afirma: 

                                                 
188

COSTA, Regenaldo da. Op. cit., p.41. 
189

Sobre a inesgotabilidade dos sentidos, Falcão (op. cit., p. 98) pondera: “De qualquer forma, a 
verdade filosófica de que o sentido é inesgotável se constitui no fundamento da Hermenêutica, uma 
vez que, se ele fosse uno e fixo, não haveria motivo algum para procurar-se, num conjunto imenso de 
opções, a melhor alternativa, ou as melhores alternativas, para a convivência, eis que sequer 
conjunto de opções existiria. A inesgotabilidade do sentido é, por conseguinte, a base filosófica em 
que se assenta a Hermenêutica. Hermenêutica é, assim, guia de escolha do bom sentido. Essa 
escolha do bom sentido torna-se imperiosa no que tange à Hermenêutica jurídica, uma vez que a 
opção pelo sentido pode, em muitos casos, implicar a opção pela justiça, indispensável à convivência 
e à afirmação da grandeza do ser humano, bem como à própria justificação do Direito”. (grifos do 
autor). 
190 Para a Ética do Discurso, os valores não podem ser impositivos, mas sim consensuais. Pois, em 
sociedades cada vez mais planetárias, a aproximação de culturas antes isoladas cria conflitos éticos 
próprios do processo de globalização que devem ser resolvidos por uma ética universal e solidária 
cujo princípio está baseado na reciprocidade dialógica universal.  
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A determinação do sentido das normas, o correto entendimento do 
significado dos seus textos e intenções, tendo em vista decidibilidade de 
conflitos constitui a tarefa da dogmática hermenêutica. Trata-se de uma 
finalidade prática, no que se distingue de objetivos semelhantes das demais 
ciências humanas. Na verdade, o propósito básico do jurista não é 
simplesmente compreender um texto, como faz, por exemplo, o historiador 
ao estabelecer-lhe o sentido e o movimento no seu contexto, mas, também, 
determinar-lhe a força e o alcance, pondo o texto normativo em presença 
dos dados atuais de um problema. Ou seja, a intenção do jurista não é 
apenas conhecer, mas conhecer tendo em vista as condições de 
decidibilidade de conflitos com base na norma enquanto diretiva para o 
comportamento.

191
 

 
 
Por tudo isso, para uma correta interpretação da Constituição, que se vale 

das normas (princípios e regras), são necessários princípios outros chamados por 

Canotilho de princípios hermenêuticos, que indicam o processo lógico a ser seguido 

pelo intérprete constitucional. Veja-se, a seguir, a classificação de Canotilho: 

 

6.2.4.1 Princípio da Unidade da Constituição 

 

Para Canotilho, “[...] a Constituição deve ser interpretada de forma a evitar 

contradições (antinomias, antagonismos) entre as normas.”192  Funciona como fator 

hermenêutico de decisão, fazendo com que o intérprete considere a Constituição na 

sua globalidade, procurando harmonizar os conflitos existentes entre as normas 

constitucionais no momento de sua concretização.193 

 

6.2.4.2 Princípio do Efeito Integrador 

 

Partindo-se do entendimento de que a Constituição é acima de tudo uma 

carta política, em que se concentra a força organizativa do Estado e os direitos 

fundamentos do cidadão, este princípio visa dar uma interpretação que favoreça a 

                                                 
191

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op. cit., p.252. 
192

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op, cit., p. 1.223. 
193

 Nesse ponto, vislumbra-se, mais uma vez, a importância do princípio da proporcionalidade para a 
interpretação da Constituição. Nas palavras de BONAVIDES, Paulo (op. cit., p. 387): “Partindo-se do 
princípio da unidade da Constituição, mediante o qual se estabelece que nenhuma norma 
constitucional seja interpretada em contradição com outra norma de Constituição, e atentando-se, ao 
mesmo passo, para o rigor da regra de que não há formalmente graus distintos de hierarquia entre  
normas de direitos fundamentais – todas se colocam no mesmo plano – chega-se de necessidade ao 
‘princípio  da concordância prática’, cunhada por Konrad Hess, como uma projeção do princípio da 
proporcionalidade. Cuja virtude interpretativa já foi jurisprudencialmente comprovada em  colisões de 
direitos fundamentais, consoante tem ocorrido no caso de limitações ao direito de opinião”. 



 103 

integração política e social. Nesse sentido têm funcionado os tribunais 

constitucionais europeus e, muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal. 

 

6.2.4.3 Princípio da Máxima Efetividade 

 

Trata-se, conforme as palavras de Canotilho, de um “princípio operativo”194, 

buscando a máxima eficiência na aplicação das normas constitucionais. 

Notadamente, quando da aplicação de direitos fundamentais, dando-se preferência, 

na dúvida, à interpretação que reconheça maior eficácia a esses direitos. 

 

6.2.4.4 Princípio da Conformidade Funcional 

 

É um princípio voltado especificamente para as instâncias políticas do Estado. 

Os diversos órgãos do governo vinculados aos três poderes da república, aos 

estados-membros e os municípios, devem interpretar a Constituição de maneira tal 

que não subvertam ou perturbem o esquema organizacional e funcional estabelecido 

constitucionalmente. 

 

6.2.4.5 Princípio da Concordância Prática ou da Harmonização 

 

A existência deste princípio demonstra, verdadeiramente, o espírito de um 

Direito por princípios, pós-positivista, em que as normas são princípios e regras. Os 

conflitos existentes entre os princípios constitucionais não são tidos como 

verdadeiras antonímias  na verdade nem antinomias há, pois estas se restringem 

às regras  mas sim conflitos entre princípios que devem ser ajustados, ponderados 

entre si, buscando não um sacrifício total de um em relação ao outro, mas sim a 

harmonia entre eles. Trata-se, na verdade, conforme Bonavides (2002), de uma 

projeção do princípio da proporcionalidade, cujo campo de eleição são os direitos 

fundamentais.  

 

 

 

                                                 
194

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 1.224. 
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6.2.4.6 Princípio da Força Normativa da Constituição 

 

Na interpretação das normas constitucionais deve-se buscar sempre aquela 

que assegura a eficácia ótima da lei fundamental. O importante é dar soluções 

hermenêuticas que garantam a força normativa da Constituição; que compreendam 

a “historicidade das estruturas constitucionais, possibilitando a ‘actualização’ [sic] 

normativa, garantindo, do mesmo pé, a sua eficácia e permanência”.195 

 

6.2.5 Princípios de Interpretação da Constituição Segundo Luís Roberto 

Barroso 

 

No Direito pátrio há, também, outra classificação dos princípios interpretativos 

da Constituição, agora na visão de (BARROSO, 1996), exposta a seguir: 

 

6.2.5.1 Princípio da Supremacia da Constituição 

 

Para Barroso,196 “toda interpretação constitucional se assenta no pressuposto 

da superioridade jurídica da Constituição sobre os demais atos normativos no âmbito 

do Estado”.  Por força do princípio da supremacia da Constituição, nenhum ato 

jurídico pode ser incompatível com a lei fundamental. Na verdade, de acordo com a 

Teoria do Ordenamento Jurídico escalonado, com sua hierarquia das normas, a 

Constituição é o fundamento de validade de todas as outras normas do sistema; 

portanto, todas as normas têm que se conformar a ela. Nesse sentido, pode-se dizer 

que o princípio da força normativa da Constituição, na classificação de Canotilho, 

seja um corolário desse princípio. 

 

6.2.5.2 Princípio da Presunção de Constitucionalidade das Leis e dos Atos do Poder 

Público 

 
Este princípio baseia-se na ideia de que todos os atos emanados do poder 

público, de qualquer dos três poderes e seus respectivos órgãos, das três esferas  

federal, estadual e municipal  possuem boa-fé e têm que atender à finalidade do 

                                                 
195

Idem, ibidem, p. 1226. 
196

BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 150. 
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interesse público. Portanto, são detentores presumidos de validade. Nesse sentido, 

espera-se que os atos públicos estejam de acordo com os preceitos constitucionais, 

encerrando naturalmente uma presunção juris tantum e não juris et de jure.  

 
6.2.5.3 Princípio da Interpretação Conforme a Constituição 

 

Este princípio orienta no sentido de que a interpretação de qualquer ato legal 

infraconstitucional tem que ser pautada, dentre as diversas interpretações possíveis, 

naquela que, de alguma forma, total ou parcialmente, compatibilize-se com a 

Constituição. Ele está em estreita relação com o princípio da força normativa da 

constituição de Canotilho. Daí decorrer o controle de constitucionalidade 

concentrado e difuso das leis e regulamentos. 

 

6.2.5.4 Princípio da Unidade da Constituição 

 

A ideia de unidade é inerente ao Ordenamento Jurídico, já que este é um 

sistema ordenado de normas coordenadas entre si, com critério de validade a partir 

da Constituição. Conforme Barroso (1996), a Constituição confere unidade e caráter 

sistemático ao Ordenamento Jurídico. 

 

6.2.5.5 Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade 

 
Para Luís Barroso, estes princípios têm funções interpretativas, reservadas 

suas diferenças epistemológicas. A razoabilidade197 é intensamente aplicada no 

Direito americano como controle de constitucionalidade, notadamente quando da 

violação de algum Direito Público subjetivo. Já a proporcionalidade, como princípio 

interpretativo da Constituição, está em perfeita consonância com o princípio da 

concordância prática, de acordo com Canotilho, corroborado por Barroso. 

 

 

 

                                                 
197

Nas palavras de BARROSO (op. cit., p. 212-213), in verbis: “[...] a razoabilidade dos atos do Poder 
Público – inclusive dos atos legislativos –, como parâmetro aferidor de sua constitucionalidade, tem 
sido aceita em inúmeros sistemas jurídicos. Nos Estados Unidos, como visto, o principio se assenta 
na cláusula do devido processo legal, constante das emendas 5 e 14 à Constituição [sic]”. 



 106 

6.2.5.6 Princípio da Efetividade 

 

Por fim, há o princípio da efetividade, que a rigor não se diferencia do 

princípio da máxima efetividade de Canotilho. Para Barroso, é preciso “dar 

preferência, nos problemas constitucionais, aos pontos de vista que levem as 

normas a obter a máxima eficácia ante as circunstâncias de cada caso”.198 

 

6.3 DISTINÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E REGRAS199 

 

No conceito clássico de norma jurídica,200 que era o mesmo que regra jurídica 

ou lei,201 no momento da aplicação segue-se a regra da subsunção, ou seja, 

adequação vinculada do fato gerador à hipótese de incidência, feita na forma de um 

silogismo: à premissa maior corresponde a regra jurídica; à premissa menor, o fato 

apreciado; à conclusão, a sentença ou decisão administrativa. 

 

No entanto, em conformidade com a nova tipologia da norma jurídica 

(princípios e regras),202 surge, também, como norma os princípios constitucionais 

que represem valores e direitos fundamentais (que também são valores), cujas 

aplicações ocorrem diferentemente das regras. Enquanto na regra ou lei, a norma já 

está exposta na proposição jurídica ou texto da lei e representa um tipo fechado, 

como já exposto no parágrafo anterior; com os princípios ocorre diferente. O 

princípio é tipo aberto e somente diante de um fato concreto, portanto, no momento 

aplicação é que surge o limites dessa norma-princípio e, então, são acionados os 

mecanismos de interpretação da Nova Hermenêutica. Na aplicação dos princípios o 

tipo aberto se fecha no momento da solução de cada caso. E como cada caso é 
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Idem, ibidem, p. 218. 
199

  ALEXY, Robert. Direito, Razão, Discurso: Estudos para a Filosofia do Direito. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010. 
200

 Para Guerra Filho (Op. cit., 2002a, p. 17), as regras “possuem a estrutura lógica que 
tradicionalmente se atribui às normas do Direito, com a descrição (ou ‘tipificação’) de um fato, ao que 
se acrescenta a sua qualificação prescritiva, amparada em uma sanção (ou ausência dela, no caso 
da qualificação como ‘fato permitido’)”. 
201

Para Miguel Reale (op. cit., 1988, p. 95), regra jurídica é “uma estrutura proposicional enunciativa 
de uma forma de organização ou de conduta, que deve ser seguida de maneira objetiva e 
obrigatória”.  
202

 Barroso (op. cit., p. 141) afirma que “as normas-disposições, também referidas como regras, têm 
eficácia restrita às situações específicas às quais se dirigem. Já as normas-princípios, ou 
simplesmente princípios, têm, normalmente, maior teor de abstração e uma finalidade mais destacada 
dentro do sistema”. 
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diferente do outro, sempre haverá um texto normativo diferente. Ao contrário da 

regra em que o texto normativo é sempre o mesmo, geral e abstrato. 

No tocante ao conflito de normas, também a solução se mostra de maneiras 

diferentes. No caso das regras, as antinomias são dirimidas com o emprego da regra 

do tudo ou nada;203 no caso dos princípios, em vez de antinomias ocorrem colisões 

de princípios que são resolvidas com o emprego da técnica da ponderação ou a do 

mais ou menos, como ensina Dworkin (2002). Na apreciação de um fato que envolva 

conflito de princípios vale mais aquele que protege direitos fundamentais mais 

atingidos no caso concreto.   

 

Nesse sentido, Ávila (2003), também, afirma que foi na doutrina de tradição 

anglo-saxônica que a aplicabilidade diferenciada dos princípios se mostrou mais 

acentuada a partir dos estudos de Dworkin, que viu caminhos distintos para o 

intérprete constitucional no momento da aplicação das regras e princípios. Para as 

regras, segundo ele, vale a interpretação fechada da norma. No caso de colisão 

entre elas, resolve-se a antinomia com o aproveitamento apenas de uma das leis 

envolvidas, em detrimento das demais. Por outro lado, os princípios são normas do 

tipo aberto de argumentação, cujos fundamentos contidos nesses princípios são 

sempre mitigados entre si no momento da aplicação, com aproveitamento de todos 

os princípios envolvidos, uns para mais, outros para menos, contanto que nenhum 

deles seja totalmente eliminado. Com suas palavras:  

 

Foi na tradição anglo-saxônica que a definição de princípios recebeu 
decisiva contribuição. A finalidade do estudo de Dworkin foi fazer um ataque 
geral ao Positivismo (general attack on Positivism), sobretudo no que se 
refere ao modo aberto de argumentação permitido pela aplicação do que ele 
viria a definir como princípios (principles). Para ele as regras são aplicadas 
ao modo tudo ou nada (all-or-nothing), no sentido de que, se a hipótese de 
incidência de uma regra é preenchida, ou é a regra válida e a conseqüência 
normativa deve ser aceita, ou ela não é considerada válida. No caso de 
colisão entre regras, uma delas deve ser considerada inválida. Os 
princípios, ao contrário, não determinam absolutamente a decisão, mas 
somente contêm fundamentos, os quais devem ser conjugados com outros 
fundamentos provenientes de outros princípios. Daí a afirmação de que os 
princípios, ao contrário das regras, possuem uma dimensão de peso 
(dimension of weight), demonstrável na hipótese de colisão entre os 
princípios, caso em que o princípio com peso relativo maior se sobrepõe ao 
outro, sem que este perca sua validade. Nessa direção, a distinção, 

                                                 
203

 ÁVILA, Humberto (op. cit., p. 35) afirma: “Segundo alguns autores os princípios poderiam ser 
distinguidos das regras pelo critério de modo de aplicação, pois, para eles, as regras são aplicadas de 
modo absoluto tudo ou nada, ao passo que os princípios, de modo gradual mais ou menos”. (grifos do 
autor). 
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elaborada por Dworkin não consiste numa distinção de grau, mas numa 
diferenciação quanto à estrutura lógica, baseada em critérios 
classificatórios, em vez de comparativos, como afirma Robert Alexy. A 
distinção por ele proposta difere das anteriores porque se baseia, mais 
intensamente, no modo de aplicação e no relacionamento normativo, 
extremando as duas espécies.

204
 

 
 

Alexy aprofundou ainda mais as considerações de Dworkin e afirmou que, na 

aplicação dos princípios, além do aproveitamento de todos envolvidos na situação 

concreta, o que se busca é a otimização de seus fundamentos, de acordo com as 

possibilidades fáticas e jurídicas do momento da aplicação. Humberto Ávila assim 

pondera sobre o assunto: 

 

Alexy, partindo das considerações de Dworkin, precisou ainda mais o 
conceito de princípios. Para ele os princípios jurídicos consistem apenas em 
uma espécie de normas jurídicas por meio da qual são estabelecidos 
deveres de otimização aplicáveis em vários graus, segundo as 
possibilidades normativas e fáticas. Com base na jurisprudência do Tribunal 
Constitucional Alemão, Alexy demonstra a relação de tensão ocorrente no 
caso de colisão entre os princípios: nesse caso, a solução não se resolve 
com a determinação imediata da prevalência de um princípio sobre outro, 
mas é estabelecida em função da ponderação entre os princípios 
colidentes, em função da qual um deles, em determinadas circunstâncias 
concretas, recebe a prevalência. Os princípios, portanto, possuem apenas 
uma dimensão de peso e não determinam as conseqüências normativas de 
forma direta, ao contrário das regras.

205
 (Grifo nosso). 

 
 

Portanto, como os princípios possuem apenas dimensão de peso, 

fundamentos, sem consequências normativas diretas, o juiz, nas suas aplicações, 

primeiro interpreta-os, depois ele aplica e concretiza. Os princípios não têm a 

estrutura lógica das regras, prescrição de uma conduta e sanção, por isso, o juiz tem 

uma função mais destacada no sentido de criação dessa estrutura lógica para dar 

força material ao princípio. Tem que interpretar, aplicar e concretizar, a fim de 

atender à situação fática que se apresenta. 

 

No caso de choque entre as normas na apreciação da mesma situação fática, 

em relação aos princípios, há conflitos quesão resolvidos através da ponderação 

entre eles; em relação às regras ocorrem antinomias206 que são solucionadas por 

critérios contidos no mesmo Ordenamento Jurídico. Neste caso, Dworkin assevera: 
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Idem, ibidem, p.28. 
205

Idem, ibidem, p.28-29. 
206

 BOBBIO (1997) classifica as antinomias em aparentes e reais. Na grande maioria dos casos há 
um conflito aparente de regras e este é solucionado a partir de três critérios: a) o cronológico – no 
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Se duas regras entram em conflito, uma delas não pode ser válida. A 
decisão de saber qual delas é válida e qual deve ser abandonada ou 
reformulada, deve ser tomada recorrendo-se a considerações que estão 
além das próprias regras. Um sistema jurídico pode regular esses princípios 
conflitos através de outras regras, que dão precedência à regra promulgada 
pela autoridade de grau superior, à regra promulgada mais recentemente, à 
regra mais específica ou outra coisa desse gênero.

207 
 

 
Bobbio (1997) chama essas antinomias de conflito aparente de normas, e 

estabelece três critérios de solução: critério cronológico; critério da hierarquia e 

critério da especialidade. Por sua vez, para os conflitos entre princípios, a solução é 

feita através da ponderação entre eles, sem eliminação total dos princípios 

conflitantes. 

 

Na esteira, ainda, das distinções entre princípios e regras, Canotilho sugere 

os seguintes critérios: 

a) Grau de Abstração. Os princípios possuem um grau de abstração mais 

elevado que regras. 

b) Grau de Determinabilidade. Os princípios tratam de fundamentos, sendo 

vagos e indeterminados; por isso, na sua aplicação são necessárias 

mediações concretizadoras por parte do intérprete, enquanto que no caso 

das regras a aplicação é direta. 

c) Caráter de Fundamentalidade. Por possuírem uma função estruturante 

dentro do sistema jurídico, os princípios, além de serem normas 

propriamente ditas, cumprem uma função orientadora e limitadora ao 

restringirem a discricionariedade do juiz nos casos difíceis e duvidosos e 

ensejarem um maior controle dos atos do administrador público. 

d) Proximidade da Ideia de Direito. Os princípios são standards que denotam 

uma maior proximidade com a ideia de justiça, enquanto que as regras, por 

sua natureza vinculativa, possuem um caráter meramente funcional. 

e) Natureza Normogenética. Para Canotilho (2003), os princípios são 

fundamento de regras, quer dizer, são normas que estão na base ou 

                                                                                                                                                         
caso de duas normas incompatíveis permanece a posterior; b) hierárquico – no caso de duas normas 
incompatíveis, prevalece a hierarquicamente superior; c) da especialidade – no caso de duas normas 
incompatíveis, prevalece a especial em detrimento da mais geral.  
207

DWORKIN, Ronald. Op. cit., 2002, p. 43. 
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constituem a razão de regras jurídicas, desempenhando, assim, uma 

função normogenética fundamentante. 

Em resumo, podem-se listar as seguintes diferenças básicas entre os 

princípios e regras:  

a) Quanto à estrutura lógica ou conteúdo informativo, os princípios reportam-

se a valores e as regras a fatos; 

b) Há a concretização de princípios, enquanto para as regras há a 

subsunção; 

c) Os princípios buscam efetividade e as regras eficácia;208 

d) Os princípios são tipos abertos, as regras tipos fechados; 

e) Os princípios são normas indeterminadas e incompletas, as regras são de 

diretas e exaustivas; 

f) Os princípios são normas estruturantes do sistema jurídico, as regras são 

normas específicas e de aplicabilidade vinculante;  

g) Os princípios estão mais próximos da ideia de justiça, as regras são 

proposições de conteúdo funcional. 

h) Os princípios constituem a razão das regras jurídicas; 

i) No caso de conflitos entre princípios aplica-se a ponderação (regra do 

mais ou menos)209, entre as regras ou leis aplica-se as regras das 

antinomias (regra do tudo ou nada); 

j) Os princípios são normas jurídicas orientadoras e otimizáveis210,  as 

regras ou leis são prescrições imperativas, permissivas e proibitivas. 

 

 

 

 

 

                                                 
208

 A maioria da doutrina emprega essas duas palavras (eficácia e efetividade) como sinônimas, 
inclusive Miguel Reale (op.cit., p. 112) diz que eficácia ou efetividade se refere à aplicação ou 
execução da norma jurídica, enquanto momento de conduta. No entanto, esta é uma definição 
positivista, contrariamente ao que ocorre com o Direito pós-positivista, cuja norma também é princípio 
e, para tanto, atraiu o conceito de efetividade, agora como sinônimo de eficiência, mais afeto à 
concretização de normas abertas, deixando de lado o caráter programático. Diferentemente do que 
ocorre com a eficácia, que se liga ao uso ou desuso de uma norma vigente.         
209

 GÜNTHER, Klaus. Teoria da Argumentação no Direito e na Moral: Justificação e Aplicação. São 
Paulo: Landy, 2004. 
210

Termo utilizado por Robert Alexy. 
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6.4 APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 

 

No estudo da aplicabilidade das normas constitucionais é importante, 

inicialmente, distinguir algumas terminologias jurídicas utilizadas para evitar-se 

confusões quanto ao entendimento científico do assunto.211 

Os termos vigência, eficácia, efetividade e aplicabilidade, muitas vezes como 

são empregados, confundem mais do que esclarecem o entendimento sobre os 

efeitos jurídicos da norma. 

 

Vigência, segundo Kelsen, significa a existência específica da norma, 

pertencendo à ordem do dever-ser, enquanto que eficácia diz respeito à efetiva 

aplicação no plano fático, pois pertence ao mundo do ser. 

 

Uma norma vale quando é vigente, independente de sua aplicação imediata 

pelo aplicador do Direito, pois ela surge inicialmente no plano abstrato. É claro que, 

ao passar do tempo, faz-se necessária sua exigência, ou seja, que seja respeitada e 

concretamente aplicada, pois segundo esse mesmo autor, a falta de uso da norma 

atinge sua eficácia e compromete sua validade.212 

No tocante a efetividade e eficácia, a maioria dos autores, tais como Miguel 

Reale, Jorge Miranda, Maria Helena Diniz, José Afonso da Silva, o próprio Kelsen, 

dentre outros, empregam os termos como sinônimos, procedimento que será 

adotado no presente estudo. Porém, ressalte-se que, de acordo com o princípio da 

                                                 
211

 Para (DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e seus Efeitos. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 18) 
“[...] não se pode fazer ciência jurídica sem apoio da compreensão dos elementos lingüísticos 
comprometidos com o mundo do direito, nem olvidar que o objeto dessa ciência apresenta-se como 
linguagem. Deveras a ciência do direito constitucional encontraria na linguagem a possibilidade de 
sua existência, não só porque o pensamento precisa da articulação lingüística, mas também porque 
não poderia produzir seu objeto, numa dimensão exterior à linguagem. O jurista deve submeter a 
rígido controle o sentido dos termos técnicos empregados pelo constituinte, construindo uma 
linguagem rigorosa, visto que a linguagem do constituinte não é ordenada, devendo ser reduzida a 
um sistema”. 
212

Nesse caso, fala-se em norma somente no sentido de regra jurídica e não como princípio, já que 
esse não é comprometido por falta de eficácia, devido à sua função orientadora e estruturante do 
sistema jurídico. 

Nesse sentido, (DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 20): “[...] o sistema normativo é aberto e 
incompleto, está em relação de importação e exportação de informações com os outros subsistemas 
(fático e valorativo). A lacuna constitui um estado incompleto do sistema, que deve ser colmatado 
ante o princípio da plenitude do sistema jurídico. Ao lado desse princípio situa-se o da unidade do 
sistema jurídico, que pode levar-nos à questão da correção do direito incorreto, solucionando 
antinomias, visto que o sistema deverá teoricamente formar um todo coerente, excluindo qualquer 
contradição lógica nas asserções feitas pelo jurista, elaborador do sistema, sobre as normas, para 
assegurar a homogeneidade e garantir a segurança na aplicação do direito”. (grifos da autora). 
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máxima efetividade de Canotilho, o termo efetividade está mais afeto aos princípios 

constitucionais e sua eficiência enquanto enunciados jurídicos abertos. 

 

Por sua vez, aplicabilidade e eficácia mantêm uma relação 

conexa,213conforme assim leciona José Afonso da Silva: 

 

Uma norma só é aplicável na medida em que é eficaz. Por conseguinte, 
eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais constituem fenômenos 
conexos, aspectos talvez do mesmo fenômeno, encarados por prismas 
diferentes: aquela como potencialidade; esta como realizabilidade, 
praticidade. 
Se a norma não dispõe de todos os requisitos para sua aplicação aos casos 
concretos, falta-lhe eficácia, não dispõe de aplicabilidade. Esta se revela, 
assim, como possibilidade de aplicação. Para que haja essa possibilidade, a 
norma há que ser capaz de produzir efeitos jurídicos.

214
 

 
 

Nota-se, nas palavras de José Afonso da silva, que o termo aplicabilidade 

tanto é pertinente às regras e aos princípios, pois, quando afirma que a 

aplicabilidade é encarada pelo prisma da realizabilidade, praticidade, atinge as duas 

normas: as regras, porque esta precisa ser confirmada na sua existência, ou seja, o 

mínimo de uso (eficácia); e os princípios, por serem enunciados jurídicos 

fundamentais, precisam, por parte do aplicador-intérprete, de uma interpretação 

material, real, que vivifique a sua força normativa. 

 

Portanto, é, nesse sentido, que as normas constitucionais surtem efeitos 

jurídicos, variando apenas o seu grau de eficácia. Daí haver umas com eficácia 

imediata, outras mediatas. 

 

 

 

 

                                                 
213

 Conforme (DINIZ. Maria Helena. Op. cit., p. 35): “Terá eficácia jurídica a norma constitucional que, 
tecnicamente, tiver condições de aplicabilidade, podendo, então, produzir seus próprios efeitos de 
direito. Eficácia jurídica indica, tão-somente, a mera possibilidade de aplicação da norma”. (grifos da 
autora). 

Segue, mesma autora, afirmando: “Juridicamente, a aplicabilidade da norma constitucional 
dependeria de se saber se é ela vigente, legítima e se tem eficácia. Logo, seriam condições gerais de 
sua aplicabilidade a sua vigência, eficácia e legitimidade. Uma norma só será aplicável se for eficaz. 
Para que haja aplicabilidade, a norma deverá ser capaz de produzir seus próprios efeitos 
jurídicos”.(Op. cit., p. 35). (grifos da autora). 
214

SILVA, José Afonso da.  Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 
60. 
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6.4.1 Classificação de José Afonso da Silva 

 

Para José Afonso da Silva (2002), as normas constitucionais, quanto à 

eficácia, podem ser215: 

6.4.1.1 Normas Constitucionais de Eficácia Plena 

 

São aquelas capazes de produzir efeitos imediatos no Ordenamento Jurídico 

nacional independentemente de legislação ordinária. Estão incluídas nesta categoria 

todas as normas em que a própria Constituição brasileira prevê explicitamente esta 

qualidade (art. 5o, § 1o). Nas palavras de José Afonso:  

 

[...] incluem-se todas as normas que, desde a entrada em vigor da 
constituição, produzem todos os seus efeitos essenciais (ou têm a 
possibilidade de produzi-los), todos os objetivos visados pelo legislador 
constituinte, porque este criou, desde logo, uma normatividade para isso 
suficiente, incidindo direta e imediatamente sobre a matéria que lhes 
constitui objeto.

216
 

 
 

Como exemplo, há os seguintes artigos da Constituição Federal de 1988: art. 

2º e art. 5o incisos I, II, III, IV, V, VI, X, XI, XXII, XXX, XXXV, XXXIX, LII, LIV, LVII, 

entre outros.  

 

6.4.1.2 Normas Constitucionais de Eficácia Contida 

 

Neste grupo estão incluídas as normas que incidem imediatamente e 

produzem (ou podem produzir) todos os efeitos desejados pelo constituinte, mas 

preveem meios ou conceitos que admitem manter sua eficácia contida em certos 

limites, dadas determinadas circunstâncias. Exemplos: art. 5o, inciso LVIII; art. 9o, da 

Constituição Federal. 

 

6.4.1.3 Normas Constitucionais de Eficácia Limitada ou Reduzida 

 

São todas as normas que não surtem efeitos imediatos, pois dependem de 

legislação ordinária. José Afonso, neste sentido, professa: 

                                                 
215

Consultar também os seguintes autores: Jorge Miranda (2002); Paulo Bonavides (2002); Gomes 
Canotilho (2003); Maria Helena Diniz (1992). 
216

SILVA, José Afonso da. Op. cit., 2002, p. 82. 
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[...] são todas as que não produzem, com a simples entrada em vigor, todos 
os seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer 
motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso 
bastante, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão do 
Estado.

217
 

 
 

Nessa categoria existem inúmeros artigos da Constituição federal, tais como 

os artigos: 18 - § 3o, 33, 88, 91- § 2o, 196, entre outros. 

 

 

6.4.2 Classificação de Maria Helena Diniz 

 

Maria Helena Diniz, também, propõe uma classificação própria a partir da 

intangibilidade e da produção dos efeitos concretos: 

 

6.4.2.1 Normas com Eficácia Absoluta 

 

Estas normas são totalmente inatingíveis, não sendo passíveis de qualquer 

alteração por parte do constituinte derivado porque são cláusulas pétreas da 

Constituição, possuindo absoluta aplicabilidade. Elas fazem parte de um 

especialíssimo grupo de normas responsáveis pela base estrutural do Estado. Nas 

palavras de Maria Helena Diniz: 

 

As normas constitucionais com eficácia absoluta são as intangíveis; contra 
elas nem mesmo há o poder de emendar. Daí conterem uma força 
paralisante total de toda a legislação que, explícita ou implicitamente, vier a 
contrariá-las. Distinguem-se, portanto, das normas constitucionais de 
eficácia plena, que apesar de incidirem imediatamente sem necessidade de 
legislação complementar posterior, são emendáveis. Por exemplo, os textos 
constitucionais que amparam a federação (art. 1

o
), o voto direto, secreto, 

universal e periódico (art. 14), a separação de poderes (art. 2
o
) e os direitos 

e garantias individuais (art. 5
o
, I a LXXVII), por serem insuscetíveis de 

emenda, são intangíveis, por força dos art. 60, § 4
o
, e 34, VII, a e b [sic]. 

(grifo da autora).
218

 (grifos da autora). 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
217

Idem, ibidem, p. 82. 
218

DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 98. 
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6.4.2.2 Normas com Eficácia Plena 

 

São normas de eficácia imediata que não dependem de nenhuma lei 

infraconstitucional posterior para tornar plena sua eficácia, por conterem todos os 

elementos imprescindíveis para sua aplicação. Na classificação de José Afonso da 

Silva, correspondem às normas constitucionais de eficácia plena. Ainda nas palavras 

de Maria Helena Diniz: 

 

São plenamente eficazes, as normas constitucionais que forem idôneas, 
desde sua entrada em vigor, para disciplinarem as relações jurídicas ou o 
processo de sua efetivação, por conterem todos os elementos 
imprescindíveis para que haja a possibilidade da produção imediata dos 
efeitos previstos, já que, apesar de suscetíveis de emenda, não requerem 
normação subconstitucional subseqüente. Podem ser imediatamente 
aplicadas. Consistem, por exemplo, nos preceitos que contenham 
proibições, confiram isenções, prerrogativas e que não indiquem órgãos ou 
processos especiais para sua execução. Por exemplo, podemos citar os 
arts. 1

o
, parágrafo único, 14, § 2

o
, 17, § 4

o
, 21, 22 [...] da Constituição 

Federal vigente [sic].
219 

 

6.4.2.3 Normas com Eficácia Relativa Restringível 

 

Correspondem às de eficácia contida de José Afonso da Silva, ou seja, são 

de aplicabilidade imediata, no entanto, podem sofrer restrições na forma da lei.  

 

6.4.2.4 Normas com Eficácia Relativa Complementável ou Pendente de 

Complementação Legislativa 

 

Comparativamente com a classificação de José Afonso, estas normas 

somente possuem eficácia mediata, pois dependem de disposições normativas 

infraconstitucionais para que surtam os seus efeitos normativos. Conforme Jorge 

Miranda, estão nessa categoria todas as normas de conteúdo programático. 

 

Outras classificações existem sob o crivo de inúmeros outros autores, no 

entanto, a classificação de José Afonso da Silva é a mais prestigiada entre todas.  

 

 

                                                 
219

Idem, ibidem, p. 100. 
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6.4.3 Classificação no Direito americano 

 
6.4.3.1 Auto-Executáveis (self-executing; self-enforcing; self-acting) 

 
São preceitos constitucionais completos, que não dependem de legislação 

complementar nem de procedimentos especiais para surtirem efeitos, pois são auto-

executáveis, isto é, de aplicabilidade imediata. 

 

6.4.3.2 Não Auto-Executáveis (not self-executing; not self-enforcing provisions ou not 

self-acting) 

 
De aplicabilidade mediata, dependem de leis complementares para serem 

executadas. 

 
6.4.4 Aplicabilidade do Preâmbulo da Constituição 

 
No tocante aos preâmbulos das Constituições, inclusive da brasileira, a 

doutrina se divide, quanto à sua força normativa, em três teses jurídicas: a) a tese de 

que eles contêm força normativa como qualquer norma constitucional; b) a tese 

contrária, de que os preâmbulos não têm relevância jurídica, mas somente 

importância política e/ou histórica; e c) uma terceira tese, sintética, que afirma existir 

relevância jurídica indireta dos preâmbulos, não se confundindo preâmbulo e 

preceitos constitucionais. 

 
Por fim, importa destacar que a aplicabilidade das normas constitucionais, a 

partir do que se convencional ser pós-positivismo, tornou-se preocupação corrente 

na doutrina e nos tribunais constitucionais europeus, sobretudo no da Alemanha, 

devido ao crescimento da importância política das Constituições, provocada pelas 

alterações sociais ocorridas por todo século XX. As Constituições contemporâneas 

estão carregadas de valores que refletem os anseios dos povos que vivem 

organizados em sociedades pluralistas e que precisam, cada vez mais, de um 

documento jurídico capaz de fazer valer concretamente as conquistas individuais, 

sociais e fraternais da raça humana, representadas pelas sucessivas gerações ou 

dimensões dos direitos fundamentais. Foi, nesse sentido, que o formalismo jurídico 

não foi capaz de atender às expectativas das mudanças ocorridas que alteraram 

profundamente o Constitucionalismo existente nos dias atuais.   
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7 FORMAÇÃO IDEOLÓGICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

7.1EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

A dignidade humana é a raiz fundamentante220 de todos os direitos 

fundamentais, porque abrange não somente os direitos individuais, mas, também, os 

sociais, econômicos, políticos e culturais.221 

 

Atualmente, a concepção que se tem sobre direitos fundamentais não passa 

somente pelo respeito à vida, no seu aspecto biológico, ou seja, estar vivo, 

singelamente, mas sim pelo respeito à vida com todo o complexo aspecto de sua 

existência, que, para Hannah Arendt, corresponde às três atividades humanas 

fundamentais: labor, trabalho e ação (vita activa).222Juntas são responsáveis pelas 

condições básicas mediante as quais a vida foi dada ao homem na Terra.223 Com 

suas Palavras: 

 

                                                 
220

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., P. 378. 
221

 Neste mesmo sentido, (SARMENTO, Daniel. Direito Fundamentais e Relações Privadas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.137), destaca: “[...] numa reação natural contra os horrores do 
Holocausto, toda a atenção dos juristas germânicos voltava-se para o estudo dos direitos humanos, 
que haviam galgado o pedestal axiológico na nova ordem constitucional daquele país, a qual tinha 
como epicentro o princípio da dignidade da pessoa humana [...]”. (grifos nossos). 

Para FOMMERS, Donald (Apud SARMENTO, Daniel, op. cit., p. 141-142) o Tribunal 
Constitucional Alemão assenta: “É igualmente verdadeiro, no entanto, que a Lei fundamental não é 
um documento axiologicamente neutro. Sua seção de direitos fundamentais estabelece uma ordem 
de valores, e esta ordem reforça o poder efetivo destes direitos fundamentais. Este sistema de 
valores, que se centra na dignidade da pessoa humana, em livre desenvolvimento dentro da 
comunidade social, deve ser considerado como uma decisão constitucional fundamental, que afeta 
todas as esferas do direito público e privado”. (Grifos nossos).   
ROBLES, Gregório.  Los Derechos Fundamentales e la Ética en Sociedad Actual. Madri: Civitas, 
1995. 
222

 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 15: “Com 
a expressão vita activa, pretendo designar três atividades humanas fundamentais: labor, trabalho e 
ação. Trata-se de atividades fundamentais porque a cada uma delas corresponde uma das condições 
básicas mediante as quais a vida foi dada ao homem na Terra. 

“O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujos 
crescimento espontâneo, metabolismo e eventual declínio têm a ver com as necessidades vitais 
produzidas e introduzidas pelo labor no processo da vida. A condição humana do labor é a própria 
vida. 

“O trabalho é a atividade correspondente ao artificialismo da existência humana, existência esta 
não necessariamente contida no eterno ciclo vital da espécie, e cuja mortalidade não é compensada 
por este último. O trabalho produz um mundo ‘artificial’ de coisas, nitidamente diferente de qualquer 
ambiente natural. Dentro de suas fronteiras habita cada vida individual, embora este mundo se 
destine a sobreviver e a transcender todas as vidas individuais. A condição humana do trabalho é a 
mundanidade”. 
223

 ARENDT, Hannah. Op. cit.,p. 15. 
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A condição humana compreende algo mais que as condições nas quais a 
vida foi dada ao homem. Os homens são seres condicionados: tudo aquilo 
com o qual eles entram em contato torna-se imediatamente uma condição 
de sua existência. O mundo no qual transcorre a vita activa consiste em 
coisas produzidas pelas atividades humanas [...].

224
 

 
 

Mas, na história dos direitos fundamentais, que se confunde com a própria 

história do Constitucionalismo, esse respeito nem sempre existiu, sendo privilégio de 

poucas pessoas viverem dignamente, sobretudo, porque a exploração do homem 

pelo homem sempre colocou a maioria em estado de miséria e escravidão, por ser 

tratada simplesmente como coisa. Na Grécia antiga, fora bem clara essa servidão, 

bastando recordar Platão e Aristóteles, que consideravam o estatuto da escravidão 

como algo natural.225
 

 

Em Aristóteles, o homem livre era o senhor de sua família, assim como o rei 

era senhor para seus súditos. Era uma das funções do senhor, além de comandar, 

prover a atividade econômica da família, que, naquela época, não passava da 

simples atividade de subsistência e, para tanto, era necessário ter instrumentos 

próprios para o exercício dessa atividade doméstica. Nesse sentido, o escravo era 

um simples instrumento animado.226 

 

Porém, esse pensamento não era uniforme na Grécia antiga, pois os 

sofistas227 pregavam a igualdade natural entre homens. Deus os criou para serem 

                                                 
224

Idem, ibidem, p. 17.  
Encontra-se aqui, em Hannah Arendt, a justificação da evolução dos direitos fundamentais, 
representadas pelas quatro gerações, haja vista esses direitos corresponderem às conquistas 
humanas. Para Arendt (2001), tudo aquilo com o qual o homem entra em contato torna-se 
imediatamente uma condição de sua existência na Terra com dignidade.  
225

 ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 3 e 9: “A principal sociedade 
natural, que é a família, formou-se,  portanto, da dupla reunião do homem e da mulher, do senhor e 
do escravo [grifos nossos]. 

“[...] 
“Chamaremos de despotismo o poder do senhor sobre o escravo; marital, o do marido sobre a 

mulher; paternal, o do pai sobre os filhos [...]”. (grifos do autor). 
226

Idem, ibidem, p. 10-11: “Um bem é um instrumento de existência; as propriedades são uma reunião 
de instrumentos e o escravo, uma propriedade instrumental animada [...]. 

“[...] 
“O homem que, por natureza, não pertence a si mesmo, mas a um outro, é escravo por natureza: 

é uma posse e um instrumento para agir separadamente e sob as ordens de seu senhor”. (Grifos 
nossos).  
227

Sofistas eram mestres do conhecimento que pertencia à Sofística. Para os filósofos gregos, ela não 
era uma escola filosófica, mas sim uma denominação genérica, dada a profissionais gregos 
portadores de uma cultura geral, mestres da retórica, cujo conhecimento era reduzido à opinião. Para 
Aristóteles a Sofística era a sabedoria aparente, e não real.  
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livres, sem nenhuma condição de escravo (neste sentido, o próprio Aristóteles 

admitia a dissidência).228O Estoicismo229 também pregava em sua doutrina a 

igualdade entre os homens, porém, de forma universal, isto é, não somente limitada 

à polis. 

 

Na Idade Média, a Igreja Católica, através do Cristianismo, foi a grande 

responsável por uma nova visão do homem, agora uma pessoa com valor em si, 

diferentemente do que ocorrera na polis grega, onde inexistia liberdade fora do 

Estado, não se concebendo o homem (cidadão) na sua individualidade, pois era 

absorvido pela dimensão da comunidade política.   

 

Para o Cristianismo, a pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus e 

todos os homens são seus filhos, dotados de igual dignidade. Foi a partir dessa 

concepção, notadamente do Direito Natural tomista, que se vislumbrou uma certa 

supremacia de normas jurídicas naturais sobre as positivas, baseadas na própria 

natureza do homem.  

 

Portanto, foi com a colaboração dessa doutrina cristã e da tradição inglesa de 

respeito aos direitos individuais, limitando sempre que possível o poder do soberano, 

através de documentos declaratórios de direitos, que, mais tarde, na Modernidade, 

deu-se o surgimento da Filosofia da Subjetividade, que mudaria em definitivo o 

cenário político, jurídico, econômico, cultural do pensamento ocidental e, certamente, 

a própria historiografia dos direitos fundamentais.230 

 

                                                 
228

 Conforme H. Welzel (apud CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 381). 
ARISTÓTELES (op. cit., p. 10) assevera: “[...] outros consideram que o poder senhorial não tem 

nenhum fundamento na natureza e pretendem que esta nos criou a todos livres, e a escravidão só foi 
introduzida pela lei do mais forte e é, por si mesma, injusta como um puro efeito da violência”. 
Aristóteles não cita diretamente quem são esses outros, porém, conclui-se ser os sofistas, pois os 
estóicos, que, também pregavam a igualdade, agora universal entre os homens, somente surgiram 
após sua morte.     
229

 Estoicismo foi uma escola filosófica fundada por volta do ano 300 a.C., por Zenon de Citio, que 
pregava, em linhas gerais, a primazia dos problemas morais sobre os problemas teóricos. Era dividida 
em três partes: Lógica, Física e Ética, sendo considerada, juntamente com a filosofia aristotélica, a 
doutrina filosófica clássica de maior influência na história do pensamento ocidental.     
230

 Para Canotilho (2003), foi a partir da secularização dos direitos naturais pela teoria dos valores 
objetivos da escolástica espanhola que surgiu a concepção de Direito Natural, mais tarde 
desenvolvida por pensadores como Grotius, Pufendorf e Locke. 
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Com isso, o documento que a maioria dos autores considera o antecedente 

mais diretamente ligado às declarações de direitos é a Magna Carta inglesa de 

1215. Dalmo Dallari sobre o assunto assim declara: 

 

Na realidade, não se pode dizer que as normas da Magna Carta constituam 
uma afirmação de caráter universal, de direitos inerentes à pessoa humana 
e oponíveis a qualquer governo. O que ela consagrou, de fato, foram os 
direitos dos barões e prelados ingleses, restringindo o poder absoluto do 
monarca. Todavia, essa afirmação de direitos, feita em caráter geral e 
obrigando o rei da Inglaterra no seu relacionamento com os súditos, 
representou um avanço, tendo fixado alguns princípios que iriam ganhar 
amplo desenvolvimento, obtendo consagração universal.

231
 

 
 

No corrente dessas declarações inglesas, outras cartas foram de suma 

importância para a consagração universal dos direitos humanos, tais como a Petition 

of Rights (1628); o Habeas Corpus Amendment Act (1679); e o Bill of Rights 

(1688).232 Nesse sentido, Dallari continua: 

 

E na própria Inglaterra, no século XVII, ocorreriam várias reafirmações de 
direitos, sempre em detrimento do monarca e a favor de seus súditos, mas 
através da afirmação de preceitos gerais, que iriam servir de exemplo e 
estímulo para a criação de uma concepção geral de direitos humanos, 
invioláveis pelo governo ou mesmo pela própria lei.
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Segundo José Afonso da silva, “[...] a primeira declaração de direitos 

fundamentais, em sentido moderno, foi a Declaração de Direitos do bom Povo de 

Virgínia”234 (grifos nossos) de 12 de janeiro de 1776, portanto, seis meses antes da 

Declaração de Independência dos Estados Unidos, que ocorrera em 4 de julho de 

1776. 
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DALLARI, Dalmo. Elementos da Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2005, p.206. 
232

 A Petition of Rights é um documento redigido pelo parlamento inglês dirigido ao monarca onde é 
solicitado o reconhecimento de diversos direitos e liberdades para os súditos de sua majestade. O 
Habeas Corpus Amendment Act reforçou as reivindicações de liberdade, tornando-se a mais sólida 
garantia de liberdade individual e protegendo o cidadão contra as prisões arbitrárias dos déspotas. E, 
por fim, a Bill of Rights, que decorreu da Revolução Gloriosa de 1688, firmou a supremacia do 
parlamento, dando inicio à monarquia constitucional. Este documento foi de fundamental importância 
para as revoluções francesa e americana. 
LOCKE, John. Carta da Tolerância; Segundo Tratado sobre o Governo; Ensaio acerca do 
Entendimento Humano. In:______. John Locke. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Escritos Políticos. In:______. Nicolau Maquiavel. São Paulo: Abril 
Cultural, 1973.  
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social; Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da 
Desigualdade entre os Homens. In:______. Jean-Jacques Rousseau. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
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   DALLARI, Dalmo. Op. cit., p. 207. 
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SILVA, José Afonso da. Op. cit. 2001, p.154. 
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A Declaração de Virgínia e das outras ex-colônias americanas, que 

culminaram com a Declaração de Independência, apesar de estarem preocupadas 

com suas situações particulares, tiveram grande repercussão política no velho 

mundo, notadamente em França, que vinha sendo preparada pela burguesia para 

propagar a sua revolta (já que as teorias filosóficas que forjaram o pensamento 

liberal emergente eram de origem europeia).235 

 

Foi, portanto, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, que os direitos fundamentais inauguraram de forma conceitual, sua primeira 

dimensão ou geração, ou seja, os direitos individuais (vida, liberdade, segurança e 

propriedade). 

 

Com os socialistas utópicos Saint-Simon, Owen e outros, e, depois, com os 

socialistas científicos Marx e Engels, esse pensamento abstrato das liberdades 

públicas, como se referem os franceses aos direitos individuais, sofreu severas 

críticas, porque, apesar do movimento industrial do século XIX, que proporcionou o 

acúmulo de capital e aumento da riqueza, a massa proletária não tinha mais do que 

sua força de trabalho. 

 

Nesse sentido, o Manifesto Comunista de 1848, de Marx e Engels,236 foi o 

documento político de maior influência na crítica socialista ao regime liberal-burguês, 

que acabou influenciando o aparecimento de outras correntes e documentos, como 

as encíclicas papais, notadamente a Rerum Novarum de 1891, do papa Leão XIII. 

 

Por essa altura, os direitos fundamentais não podiam mais se ater somente 

aos direitos individuais, sendo os direitos sociais reivindicações cada vez mais 

recorrentes, o que acabaria por influenciar as Constituições mexicana de 1917, e a 

alemã de Weimar de 1919.237 
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  CASTRO. Flávia Lages de. História do Direito: Geral e Brasil. 8. ed. Rio de janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2010.  
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 Para saber mais sobre essa teoria socialista consultar MARX, Karl. Manuscritos Econômico-

Filosóficos e outros Textos Escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1974. (Coleção Os Pensadores, 
XXXV). 
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Para Dalmo Dallari (2005), o movimento industrial do século XIX, ao mesmo tempo em que 
procurava levar às últimas consequências os princípios individualistas do Liberalismo, promovera a 
concentração dos indivíduos que nada mais possuíam do que a força de trabalho. Com isso, iria 
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O homem proletário, na fase aguda do liberalismo do século dezenove, 

necessitava de melhores condições de trabalho (melhores salários, descanso 

remunerado, diminuição da jornada de trabalho, férias, dentre outros direitos), até 

mesmo para ter acesso aos próprios bens que produzia, pois, em assim 

continuando, vendendo sua força de trabalho para gerar mais-valia para o 

crescimento do Capitalismo, sem a devida participação na divisão da riqueza 

produzida, tinha-se uma versão contemporânea do homem-instrumento, de 

Aristóteles.  

 

E isso já fora uma preocupação em Kant, quando ele afirmava ser o homem 

um fim em si mesmo. O homo faber cria suas utilidades e não é justo que aqueles 

que participam do processo não tenham acesso a elas. Para Hannah Arendt, essa 

exploração do homem pelo homem invariavelmente ocorre na História sempre que o 

homo faber dita os critérios da sociedade sem uma moral que lhe coloque freios, isto 

é, sem peias e sem orientação. Nas palavras dessa filósofa: 

 

O utilitarismo antropocêntrico do homo faber encontrou sua mais alta 
expressão na fórmula de Kant: nenhum homem deve jamais tornar-se um 
meio para um fim; todo ser humano é um fim em si mesmo. Antes de Kant – 
por exemplo, na insistência de Locke em que não se deve permitir que um 
homem seja dono do corpo de outro ou use a força do seu corpo – 
encontramos certa percepção das funestas conseqüências que o raciocínio 
em termos de meios e fins, sem peias e sem orientação, invariavelmente 
tem na esfera política; mas é somente em Kant que a filosofia das primeiras 
fases da era moderna liberta-se inteiramente das trivialidades do bom 
senso, encontradas sempre que o homo faber dita os critérios da 
sociedade.

238
 

                                                                                                                                                         
deixar muito evidente a existência de desníveis sociais brutalmente injustos e favorecer a organização 
do proletariado como força política. Além disso, patenteou aos intelectuais e aos líderes não 
condicionados por interesses econômicos a necessidade imperiosa de se implantar uma nova ordem 
social, em que todos os homens recebessem proteção e tivessem meios de acesso aos bens sociais. 
Com a Revolução Russa de outubro de 1917, abriu-se caminho para os Estados socialistas e 
despertou a consciência do mundo para a necessidade de assegurar aos trabalhadores um nível de 
vida compatível com a dignidade humana. Surge, então, a partir de então a convicção de que os 
indivíduos que não têm direitos a conservar são os que mais precisam do Estado.  
238

 ARENDT, Hannah. Op. cit., p. 168-167. 
No tocante a essa responsabilidade que o homo faber tem perante a sociedade pelo fato de ter o 

poder de ditar seus critérios, como pronuncia Arendt, Apel (2000b) levanta uma questão mais 
profunda sobre a necessidade de uma macro-ética, universal, que atenda à expansão de 
possibilidades tecnocientíficas provocada pelo homo faber globalizado, e que, sem dúvida, terá 
implicação direta nos direitos fundamentais. 

Para (APEL, Karl-Otto. Transformação da Filosofia II: o a priori da Comunidade de Comunicação. 
São Paulo: Edições Loyola, 2000b, p. 407-409): “Quem reflete sobre a relação entre ciência e ética 
na sociedade industrial moderna e global, vê-se, a meu ver, diante de uma situação paradoxal. Pois, 
de um lado, a carência de uma ética universal, ou seja, de uma ética obrigatória para a sociedade 
humana como um todo, jamais foi tão urgente quanto em nossa era de uma civilização unificada, 
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Portanto, diante dessa concepção de homo faber há, também, o de homem 

social, que tem direito à proteção tanto dos valores individuas relativos ao homem 

natural, quanto dos valores coletivos (trabalho, previdência, saúde, educação, entre 

outros), inerentes ao homem histórico que produz suas condições de social. A 

condição humana “[...] compreende algo mais que as condições nas quais a vida foi 

dada ao homem,”239 ou seja, além dessas condições ditas naturais “[...] e, até certo 

ponto, a partir delas, os homens constantemente criam as suas próprias condições 

que, a despeito de sua  variabilidade e sua origem humana, possuem a força 

condicionante das coisas naturais”.240 

 

                                                                                                                                                         
planetária e criada pelas conseqüências tecnológicas da ciência. Por outro lado, a tarefa filosófica de 
uma fundamentação racional da ética universal jamais pareceu tão difícil e tão sem perspectiva 
quanto na era da ciência; e isso porque nessa mesma era, a idéia da validade subjetiva, está 
igualmente prejulgada pela ciência: ou seja, pela idéia cientificista da ‘objetividade’ normalmente 
neutra ou isenta de valores. 

“Consideremos inicialmente um dos lados dessa situação paradoxal: a carência atual de uma 
ética universal (quero dizer: de uma macro-ética da humanidade que está sobre o planeta terra, 
dentro de seus limites). Hoje em dia, as conseqüências tecnológicas da ciência proporcionaram um 
tal escopo e um tal alcance às ações e omissões humanas, que já não é mais possível contentar-se 
com normas morais que regulem a convivência humana em pequenos grupos e que releguem as 
relações entre os grupos à luta pela existência, em sentido darwiniano. Se estiver correta a suposição 
dos etólogos de que até mesmo o canibalismo praticado entre os seres humanos primitivos deve ser 
entendido como uma conseqüência da invenção do tacape, ou seja, como efeito da perturbação do 
equilíbrio entre os instrumentos de agressão disponíveis e os instintos inibitórios análogos à moral 
(essa perturbação é constitutiva do homo faber, a propósito), então essa desproporção teria sido 
intensificada ‘ad infinitum’ através do desenvolvimento moderno dos sistemas de armamentos. A isso 
vem acrescer-se, no presente, que as morais de grupo (cujas raízes estão muito freqüentemente em 
instituições e tradições arcaicas) não logram mais compensar aquela perturbação de equilíbrio 
constitutiva do homo faber. Pois é provável que não haja exemplo mais típico de ‘assincronia’ entre 
setores culturais humanos do que o mal-entendido entre a expansão de possibilidades 
tecnocientíficas e a tendência inercial de morais próprias a grupos específicos. 

“Caso se levem em conta os efeitos possíveis das ações humanas hoje em dia, para se distinguir 
entre um micro-campo (família, casamento, vizinhança), um meso-campo (plano da política nacional) 
e um macro-campo (o destino da humanidade), então se evidencia que as normas morais efetivas em 
todos os povos estão concentradas até hoje predominantemente no campo da intimidade (sobretudo 
na regulamentação dos relacionamentos sexuais); já no meso-campo da política nacional, eles estão 
consideravelmente reduzidos ao impulso arcaico do egoísmo de grupo e da identificação de grupo, 
enquanto que as decisões verdadeiramente políticas são vistas como problemas da ‘razão de Estado’ 
moralmente neutra; à medida, porém, que se tangencia o macro-campo dos interesses vitais 
humanos, então a preocupação em torno disso parece estar reservada a alguns iniciados, que por 
enquanto são em número relativamente pequeno. Com essa situação no setor moral conservador, 
porém, vem se defrontando há pouco tempo uma situação completamente diversa no campo dos 
efeitos decorrentes das ações humanas, e sobretudo de seus riscos: em conseqüência da expansão 
planetária e do entrelaçamento internacional da civilização tecnocientífica, os efeitos das ações 
humanas no presente – no interior da produção industrial, por exemplo – devem ser localizadas de 
maneira ampla no macro-campo dos interesses vitais comuns a toda a humanidade”. 
KANT, Immanuel. A Paz Perpétua e Outros Opúsculos. 2. ed.  Lisboa: Edições 70, 2008. 
KANT, Immanuel. Rumo À Paz Perpétua/ Zum Ewigen Friden. Tradução de Heloisa Sarzana Pugliesi. 
Ed. Bilingue. São Paulo: Ícone Editora, 2010.  
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 ARENDT, Hannah. Op. cit., p. 17. 
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Idem, ibidem, p. 17. 
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Nesse sentido, justifica-se a evolução dos direitos fundamentais, pois o 

homem está constantemente melhorando sua condição de vida e, 

consequentemente, incorporando novos valores, que, com o passar do tempo, vão 

se tornando direitos fundamentais em sua existência, como a preservação do meio 

ambiente, a conservação do patrimônio cultural da humanidade, a democracia, entre 

outros. 

 

Porém, muitas vezes, o despertar do homem para novos direitos 

fundamentais vem como resposta não somente de sua evolução histórica, mas, 

também, por consequência de erros históricos cometidos, que precisam ser 

reparados, como foi o caso das duas grandes guerras. 

 

 Nesse caso e por outro lado, a Segunda Guerra Mundial teve um efeito 

institucional e jurídico importante na historiografia dos direitos humanos com a 

criação da Organização das Nações Unidas em 1945 e, posteriormente, em 1948, 

com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo conteúdo estava cunhado 

de direitos não somente individuais, como fora a Declaração de Direitos do Homem 

e do Cidadão, como, também, de direitos sociais e políticos. 

 

Por fim, é importante salientar que a maioria desses direitos está inserida, 

atualmente, nas Constituições com títulos diversos, mas com um núcleo comum 

chamado Dos Direitos e Garantias Fundamentais,241 como é caso da Constituição 

Federal brasileira de 1988, no seu título II.242 
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 Direitos e garantias são termos distintos com naturezas jurídicas diversas. Para Ruy Barbosa 
(apud BONAVIDES, 2002), direitos são disposições meramente declaratórias, enquanto que garantias 
são disposições assecuratórias. As garantias estão incluídas juntamente com os direitos para dar-lhe 
eficácia. Conforme Maurice Hauriou (apud BONAVIDES, 2002), não basta que um direito seja 
reconhecido e declarado, tem que ser garantido.  
242

 Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 diversos outros documentos foram 
emitidos no sentido de reafirmar o propósito das nações de proteger os direitos fundamentais. Dentre 
os mais destacados existem os declarados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 
1959; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de São José da 
Costa Rica de 1969; Corte Interamericana dos Direitos humanos de 1978.  
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7.2 DAS DIVERSAS DESIGNAÇÕES 

 

São direitos fundamentais, de acordo com doutrina constitucional alemã, os 

direitos humanos que estão inseridos positivamente nas Constituições de cada 

país.243 

 

Ao longo da História, diversas terminologias foram usadas para designar 

esses direitos, tais como direitos naturais, direitos humanos, direitos individuais, 

direitos públicos subjetivos, liberdades públicas, direitos fundamentais do homem, 

criando sobreposições de terminologias que em vez de facilitar o entendimento, 

acaba por dificultá-lo. 

 

Desse modo, para dirimir quaisquer ambiguidades, seguem suas definições: 

 

7.2.1 Direitos Naturais 

 

A Constituição francesa de 1791 fazia clara menção aos direitos naturais e 

civis que lhe competia garantir. Dessa maneira mostrava que direitos naturais são 

aqueles inerentes à própria natureza humana, inatos, anteriores a qualquer contrato 

social, isto é, pertencentes ao homem independente do Estado. 

 

7.2.2 Direitos Humanos 

 

Para Gomes Canotilho, direitos humanos ou do homem são direitos válidos 

para todos os povos em todos os tempos. Essas duas terminologias, que são 

expressões preferidas dos documentos internacionais, apesar de serem tidas como 

iguais, guardam ligeiras diferenças quanto ao seu emprego histórico. Direitos do 

homem foi a expressão usada na declaração francesa de 1789, por estar mais em 

consonância com o pensamento filosófico iluminista de valorização do homem como 

sujeito autônomo moral e intelectualmente. Já a expressão direitos humanos foi a 

escolhida pela declaração da ONU de 1948, exatamente por passar a ideia de 
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 Para Carl Schmitt (2001) são direitos fundamentais todos os direitos e garantias inseridos no 
instrumento constitucional. 
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caráter mais universalista, tanto no sentido espacial e temporal quanto no de 

gerações de direitos. 

 

7.2.3 Direitos Individuais 

 

São direitos do homem liberal, que fazem parte de sua personalidade e que o 

Estado absenteísta tem que garantir. Esta é uma expressão atualmente em desuso 

pelos órgãos internacionais porque não reflete mais a situação geopolítica mundial, 

apesar de este mesmo mundo ser liderado por países capitalistas. 

 

7.2.4 Direitos Públicos Subjetivos 

 

Novamente esta é uma expressão jurídica de herança do Estado liberal e 

legalista, que coloca o sujeito livre, na sua esfera privada, perante o Estado. Um 

espaço jurídico que autolimita o Estado. Para Perez Luño, “[...] a figura do Direito 

Público subjetivo é uma categoria histórica adaptada ao funcionamento de 

determinado estado, o liberal, e a umas condições materiais que foram superadas 

pelo desenvolvimento econômico-social de nosso tempo”.244 

 

7.2.5 Liberdades Públicas 

 

Conhecidas, também, como liberdades individuais ou liberdades 

fundamentais, são expressões empregadas pela doutrina francesa, ligadas ao status 

negativus do cidadão que o Estado precisa respeitar. No fundo, tem o mesmo 

significado jurídico dos direitos públicos subjetivos. 

 

7.2.6 Direitos Fundamentais do Homem ou Simplesmente Direitos 

Fundamentais 

 

Esta é a expressão atualmente mais divulgada pelas Constituições devido ao 

seu caráter de princípio e positividade. Para Gomes Canotilho, direitos fundamentais 
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 Perez Lunõ apud SILVA, José Afonso da.  Op. cit., p.175. 
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são os direitos do homem de dimensão jusnaturalista-universalista objetivamente 

vigentes numa ordem jurídica concreta. 

 

7.3 AS GERAÇÕES OU DIMENSÕES245
 

 

A evolução cultural do homem, ao contrário da natural que levou milhões de 

anos para acontecer, ocorre mais rapidamente e seu desenrolar é perceptível em 

poucas gerações. Isso se dá devido ao constante aperfeiçoamento da técnica, da 

interação social e da fixação de valores que se tornam referência cultural.246 

 

Nesse sentido, a evolução dos direitos fundamentais se dá na História por 

consequência dessa evolução cultural, em que novos valores vão sendo agregados 

continuamente à existência humana. Isso não que dizer que uma nova geração de 

direitos fundamentais substitua a outra, pelo contrário, é um processo acumulativo 

em que as novas gerações vão se incorporando à família dos direitos fundamentais, 

não para diminuir nem dividir, e sim para somar e até multiplicar; conforme temos a 

oportunidade de expor a seguir:247 
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 Guerra Filho, assim como Riedel e outros doutrinadores, prefere a terminologia dimensões no 
lugar de gerações. Com as palavras do primeiro: “Que ao invés de ‘gerações’ é melhor se falar em 
‘dimensões de direitos fundamentais’, nesse contexto, não se justifica apenas pelo preciosismo de 
que as gerações anteriores não desaparecessem com o surgimento das mais novas”. (GUERRA 
FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. São Paulo: Celso Bastos, 
1999, p. 40). (grifos do autor). 
246

A noção clássica que se tem de evolução, principalmente a cultural, é de continuidade, e de que o 
presente é melhor que o passado e o futuro melhor que o presente. Nesse sentido, em Hegel a 
História é um processo dialético, em que a contradição impulsiona essa evolução: tese x antítese = 
síntese; a síntese se transforma em uma nova tese e assim sucessivamente... Aliás, todo o 
pensamento positivista funciona na fé irremediável de que o homem vive em constante progresso 
científico.    

Porém, há controvérsias, como bem defendia Gaston Bachelard. Para ele, na História as teorias 
científicas caminham por ideais científicos diferentes e descontínuos, ou seja, não necessariamente 
uma teoria nova seja mais evoluída que a antecedente.  

Em Karl Popper a mudança ou substituição de uma teoria científica por outra decorre de uma 
alteração do critério de verdade; e propôs que uma teoria científica seja avaliada por sua falibilidade. 
247

 Guerra Filho (Op. cit., 1999, p. 39-40) destaca: “A primeira geração é aquela em que aparecem as 
chamadas liberdades públicas, ‘direitos de liberdade’ (Freiheitsrechte), que são direitos e garantias 
dos indivíduos a que o Estado omita-se de interferir em sua esfera juridicamente intangível. Com a 
segunda geração surgem direitos sociais a prestações pelo Estado (Leistungsrechte) para suprir a 
carência da coletividade. Já na terceira geração concebe-se direitos cujo sujeito não é mais o 
indivíduo nem a coletividade, mas sim o próprio gênero humano, como é o caso do direito à higidez 
do meio ambiente e do direito dos povos ao desenvolvimento”. 



 128 

7.3.1 Primeira Geração dos Direitos Fundamentais 

 

Com o advento da Revolução Francesa de 1789, com a vitória da burguesia 

sobre a monarquia, finalmente foi possível a implantação do modelo liberal. A 

valorização do indivíduo perante o Estado fez com que os direitos individuais ou 

direitos públicos subjetivos se materializassem em direitos à vida, à liberdade, à 

segurança e a propriedade, como os primeiros direitos fundamentais. 

 

7.3.2 Segunda Geração de Direitos Fundamentais 

 

Estes direitos surgiram na História, com inspiração no princípio da igualdade, 

a partir das necessidades da nova classe operária emergente no século XIX e do 

embate ideológico que se firmou entre o Liberalismo e o Socialismo. Para Bonavides 

(2010) os direitos de segunda geração merecem um exame mais amplo. Eles se 

firmaram no século XX do mesmo modo como os direitos da primeira geração o 

fizeram no século anterior. São os direitos sociais, culturais, econômicos e coletivos 

ou de coletividade, introduzidos no Constitucionalismo das distintas formas de 

Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal. 

 
 

7.3.3 Terceira Geração de Direitos Fundamentais248 

 

Se os direitos fundamentais das duas gerações precedentes se firmaram em 

torno dos direitos individuais e coletivos, atrelados, ainda, à ideologia nacionalista, 

de fronteiras, os de terceira geração rompem esse regionalismo e tendem a 

cristalizar-se como direitos fundamentais do gênero humano numa escala planetária. 

 

Segundo Bonavides (2010), pode-se hoje identificar cinco desses direitos: 

direito ao desenvolvimento; à paz; ao meio ambiente; de propriedade sobre o 

patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação.249 

 

 

                                                 
248

 Vide, também, CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 386.  
249

 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p.523. 
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7.3.4 Quarta Geração de Direitos Fundamentais 

 

Conforme, ainda, o mesmo jurista, a “[...] globalização política na esfera da 

normatividade jurídica introduz os direitos da quarta geração que, aliás, corresponde 

à derradeira fase de institucionalização do Estado social”.250 

 

Para ele, esses direitos são: direito à democracia; à informação e ao 

pluralismo. “Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua 

dimensão de máxima universalização, para a qual parece o mundo inclinar-se no 

plano de todas as relações de convivência.”251 

 

7.4 DIMENSÃO OBJETIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS252 

 

Historicamente, os direitos fundamentais, no início do Constitucionalismo 

moderno, com a doutrina liberal, constituíam-se no Estado não intervencionista da 

esfera privada do cidadão, de acordo com o pensamento econômico fisiocrata 

francês de deixar fazer, deixar passar. 

Porém, com o advento do Estado social, conforme já foi exposto na secção 

anterior, o Estado passou a ter uma atitude ao mesmo tempo negativa, de respeitos 

aos direitos individuais (status negativus); e positiva, de promoção dos direitos 

coletivos. 

 

Atualmente, com os direitos fundamentais já na quarta geração, tornou-se 

muito mais exigível a presença do Estado em todos os níveis de atuação da esfera 

pública, isto é, além dos mecanismos jurídicos, notadamente o de interpretação 

axiológica da Constituição, que tem como corolário a interpretação conforme a 

Constituição e o consequente controle de constitucionalidade difuso e concentrado, 

e a inclusão de artigos e princípios locais nas legislações ordinárias; há outros, de 

cunho administrativo, como a criação de instituições pública, apoio a institutos (de 

natureza privada - como é o caso das ONGs); tudo com o objetivo final de respeito a 
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Idem, ibidem, p. 524. 
251

Idem, ibidem, p. 525. 
252

 Importante lembrar que a teoria da dimensão objetiva dos direitos fundamentais tem suas raízes 
na doutrina alemã a partir do Constitucionalismo de Weimar, com ênfase maior depois da Segunda 
Guerra Mundial.  
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esses direitos. Portanto, neste contexto, Daniel Sarmento assim expõe sobre o 

assunto: 

Deveras, os direitos fundamentais no constitucionalismo liberal eram 
visualizados exclusivamente a partir de uma perspectiva subjetiva, pois 
cuidava-se apenas de identificar quais pretensões o indivíduo poderia exigir 
do Estado em razão de um direito positivado na sua ordem jurídica. Sem 
desprezar este papel dos direitos fundamentais, que não perdeu a sua 
essencialidade na teoria contemporânea, a doutrina vai agora desvelar-se 
uma outra faceta de tais direitos, que virá para agregar-lhesnovos efeitos e 
virtualidades: trata-se da chamada dimensão objetiva dos direitos 
fundamentais. 
[...] 
A dimensão objetiva dos direitos fundamentais liga-se ao reconhecimento 
de que tais direitos, além de imporem certas prestações aos poderes 
estatais, consagram também os valores mais importantes em uma 
comunidade política, constituindo, como afirmou Konrad Hesse, ‘as bases 
da ordem jurídica da coletividade’. Nesta linha, quando se afirma a 
existência desta dimensão objetiva pretende-se, como registrou Vieira de 
Andrade ‘ fazer ver que os direitos fundamentais não podem ser pensados 
apenas do ponto de vista dos indivíduos, enquanto faculdades ou poderes 
de que estes são titulares, antes valem juridicamente, também do ponto de 
vista da comunidade, como valores ou fins que esta se propõe a 
prosseguir’.

253
 

 
 

Nesse sentido, os valores nucleares de uma Ordem Jurídica democrática, que 

se consubstancia nos direitos fundamentais, passam a exigir condições materiais 

mínimas para realização desses direitos, que são de responsabilidade do Estado, 

como preceitua a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. 

 

Conforme essa doutrina, existem duas importantes consequências: 

 

7.4.1 Eficácia Irradiante 

 

Entende-se por eficácia irradiante o poder de penetração que os direitos 

fundamentais ensejam em todo o ordenamento jurídico, condicionando a 

interpretação das leis pelos três poderes, tendo os princípios hermenêuticos 

constitucionais funções eficazes neste sentido.  

 

A eficácia irradiante, porém, é bem mais ambiciosa, pois ela não se restringe 

a atuar somente quando há uma violação dos princípios constitucionais, 

notadamente dos direitos fundamentais, já que os princípios são os principais 
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 SARMENTO, Daniel. Op. cit., p. 133. 
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veículos desses direitos, mas, também, quando da prática de quaisquer atos 

jurídicos, quer sejam de Direito Público quer de Direito Privado, havendo uma 

humanização da Ordem Jurídica. Pois, não cabe mais hoje em dia uma interpretação 

da Ordem Jurídica divorciada da Moral, como propôs Kant, em que o Direito cuida 

do mundo exterior do homem e a Moral do mundo interior. 

 

7.4.2 Deveres de Proteção 

 

O dever de proteção dos direitos fundamentais por parte do Estado traduz-se, 

hoje, na mais destacada função que este ente público tem que exercitar na 

sociedade.254 Pode-se dizer, de acordo com a dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, que é direito subjetivo do povo brasileiro exigir do Estado, quando 

este for ausente, com ou sem culpa, uma atuação mais ativa no sentido de proteger, 

promover e incentivar programas públicos e privados que visem à efetivação dos 

direitos fundamentais em todas as suas gerações. Portanto, quando os direitos dos 

moradores das cidades brasileiras de transitar livremente pelas ruas sem serem 

roubados ou mortos; de enviar seus filhos para as escolas sem correr o risco de 

serem atingidos por balas perdidas; de ter um atendimento adequado em hospitais 

públicos e privados; de não existir toques de recolher por parte dos traficantes de 

drogas nas favelas; quando tudo isso e muitas outras violações de direitos ainda 

continuarem existindo e impedindo o exercício pleno da cidadania, é direito de todos 

exigir uma atuação ativa do Estado para dar cumprimento ao dever de proteção.  

 

Para concluir, Daniel Sarmento assevera que a dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais prende-se ao reconhecimento de que neles estão contidos os valores 

mais importantes de uma comunidade política, que penetram no Ordenamento 

Jurídico através dos princípios constitucionais. Estes valores tornam-se vetores que 

guiam todos os setores do Estado no sentido de que é preciso agir concretamente 

para proteger os direitos fundamentais de ameaças e agressões, quer essas 

violações partam do próprio Estado quer do setor privado.255 
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 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 
255

Idem, ibidem, p. 172. 
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8 HERMENÊUTICA FILOSÓFICA: DA PREPARAÇÃO 

EPISTEMOLÓGICA AO SOLO ONTOLÓGICO. 

 

Durante milhões de anos, nos primórdios de sua origem animal, dotado já de 

um cérebro comum aos demais primatas de então, o homem, ou melhor, o proto-

homem vivia em harmonia com a natureza em seu habitat, preso às condições e 

reveses naturais, condicionado, única e exclusivamente, por seus instintos. 

 

A partir do momento, e isso não se sabe ao certo quando e como aconteceu, 

mas sabe-se que foi um processo lento, que o homem passou a interagir com a 

natureza, não mais com atitudes automáticas, reflexas, instintivas, sem avaliação 

dos fatos, mas com percepção de si mesmo, ele descobriu a existência do eu, 

portanto, da consciência, essa capacidade do espírito de entender as informações 

sobre si mesmo e de dar sentido256 às coisas e aos fatos do mundo. A consciência 

humana foi, então, a primeira característica que separou o homem desses primeiros 

estágios de sua evolução e o capacitou a desenvolver as demais habilidades 

intelectuais de como planejar, de instrumentalizar, de se comunicar (mímica e 

sonoramente) e de simbolizar.    

 

Dentro dessa escala evolutiva, conclui-se ter havido primeiro a evolução 

natural que preparou o homem-biológico (ou seja, fisicamente: andar de forma ereta, 

mãos livres, constituindo sua primeira ferramenta e hábil para construção de outras; 

e cérebro complexo), deixando-o pronto para assumir o seu novo papel na natureza, 

agora o de homem-cultural. 

 

O homem-cultural, então, somente foi possível a partir do homem-

consciência, que sempre procurou um sentido para sua existência, seu pensar e seu 

agir. Neste sentido, Regenaldo da Costa afirma: 

 

Desde os primórdios de sua cultura, o ser humano procura articular um 
sentido para sua existência, seu pensar e seu agir. Esta articulação de 
sentido pretende conferir ao viver humano em todas as suas dimensões 
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 Para Raimundo Bezerra Falcão, “sentido é o significado de uma coisa em si mesma, mas que não 
se faz nela, porém no espírito do sujeito cognoscente”.  (FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. 
São Paulo: Malheiros, 1997, p. 29). 
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uma significação, uma razão, uma orientação, que é o que o constitui como 
cultura, como espírito, ou seja, como um viver de mediações simbólicas 
capaz de transcender a imediatidade do natural e articular uma dimensão 
especificamente humana que é a dimensão do simbólico, do cultural.

257
 

 
 

Dessa maneira, cultura é a resposta a essa procura de sentido dada pelo 

espírito que se objetiva simbolicamente. Ora, se o espírito, que é sede natural do 

sentido, que é inesgotável, objetiva-se de maneira simbólica, então, é correto pensar 

na necessidade de uma interpretação para compreender o sentido contido por trás 

dessa representação simbólica. Foi a partir dessa premissa e de sua tradição 

mitológica (representação simbólica) que o povo grego foi o primeiro a pesquisar 

sobre a arte de interpretar,258 conforme Aristóteles o fizera através de sua Peri 

Hermeneias, isto é, Da Interpretação.259 

 

Para Richard Palmer, a palavra hermenêutica (em grego hermeneuin, verbo, 

e hermeneia, substantivo) tem sua origem associada ao deus grego Hermes, que 

tinha o poder de “[...] transformar tudo aquilo que ultrapassa a compreensão humana 

em algo que essa inteligência consiga compreender”.260 Assim, “a tarefa da 

interpretação deverá ser tornar algo pouco familiar, distante e obscuro, em algo real, 

próximo e inteligível”, cujos “[...] diferentes aspectos deste processo interpretativo 

são vitais e essenciais quer para a literatura quer para a Teologia”.261 

 

Manoel Messias Peixinho (2003) afirma, também, que o significado mais 

remoto da palavra hermenêutica é tornar compreensível, principalmente quando este 

processo envolve a linguagem. Para ele, Aristóteles, com sua obra sobre 
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COSTA, Regenaldo da. Ética do Discurso e Verdade em Apel. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 1. 
258 Para (MAGALHÃES FILHO, 2004), como, também, para Palmer (2006), Hermenêutica é termo de 
origem grega possivelmente derivado de Hermes, deus grego mensageiro que transmitia aos mortais 
as mensagens oriundas dos deuses do Olimpo e criador da linguagem escrita e falada. Dessa forma 
Hermes tornava compreensíveis as palavras dos deuses que os homens não decifravam. Daí o termo 
está tradicionalmente ligado à interpretação de textos mitológicos e teológicos. Já o termo 
interpretação é de origem latina e quer dizer entre entranhas, significado derivado da prática dos 
feiticeiros e adivinhos que arrancavam com as próprias mãos as vísceras dos animais para conhecer 
os destinos das pessoas e respostas para seus problemas. 
Atualmente, com a evolução da metodologia da arte de compreender, Falcão afirma que “se a 
atividade ou o simples ato de captação do sentido é a interpretação, as regras pelas quais ela se 
opera e o entendimento de suas estruturas e do seu funcionamento, enfim, o entendimento dos seus 
labirintos é a Hermenêutica”. (Op. cit., p. 84). (Grifos nossos). 
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PALMER, Richard E.  Hermenêutica. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 23. 
260Idem, ibidem, p. 24. 
261Idem, ibidem, p. 25. 
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Hermenêutica (Peri Hermeneias), bem definiu a interpretação como sendo o estudo 

da relação dos sinais linguísticos com o pensamento e a relação destes com as 

coisas.262
 

 

O fato de a Hermenêutica, embrionariamente, estar ligada diretamente à 

linguagem, notadamente à escrita, deveu-se à necessidade de compreender as 

mensagens mitológicas e os textos teológicos, tendo-se registro dessa prática no 

Judaísmo, com a interpretação do Antigo Testamento. 

 

No entanto, apesar de a Hermenêutica preocupar-se em desvendar os 

mistérios contidos nas mensagens religiosas, isso era feito de forma casuística, sem 

nenhum critério técnico que a identificasse com uma metodologia própria e 

estruturada. A mudança somente ocorreria a partir dos textos sagrados bíblicos. 

 

Entre os cristãos, por volta dos séculos II e III d.C., tem-se a chamada 

exegese patrística, que se desenvolveu em dois grandes pólos na Antiguidade: um 

na Escola de Antioquia, que dava ênfase à interpretação histórico-literária da 

narração bíblica; outro na Escola de Alexandria, que procurava conciliar a 

mensagem cristã e a filosofia grega, através de um sentido espiritual mais elevado e 

com uma exposição simbólico-alegórica.  

 

Na Idade Média, a interpretação dos textos bíblicos assume, com Tomás de 

Aquino, uma postura especulativa e sistemática, por influência do pensamento 

aristotélico. Por outro lado, a Igreja Católica entendia que a interpretação da Bíblia 

tinha sempre que se adequar à tradição oral pregada pelos bispos e seguir fielmente 

as orientações dos concílios e do Papa. Esse dualismo hermenêutico na 

interpretação das escrituras bíblicas agrava-se com a Reforma Protestante, iniciada 

pelo monge agostiniano alemão, Martinho Lutero. Lutero defendia que a Bíblia 

deveria ser interpretada a partir de si mesma, fundada no conhecimento direto dos 

cristãos com a Palavra de Deus, sem a intermediação do ensino tradicional da 

Igreja, que era baseado na autoridade eclesiástica.263 

                                                 
262 PEIXINHO, Manoel Messias. Interpretação da Constituição e os Princípios Fundamentais. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 2.    
263Idem, ibidem, p. 3. 
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Depois, entra em cena o Iluminismo, que passa a influenciar a Teologia 

Protestante, mostrando que o Cristianismo deveria ser uma religião da razão natural 

e não uma religião de caráter misterioso e de revelação sobrenatural.264 Na verdade, 

a influência do pensamento Iluminista nos diversos setores da sociedade, tais como 

o religioso, o filosófico, o científico, entre outros, deveu-se ao Humanismo e ao 

Renascimento surgidos na Europa, no século XV.  

 

Apesar de a Hermenêutica ter suas raízes no exercício de interpretação de 

textos sagrados, pode-se afirmar que a partir do Renascimento destacam-se três 

espécies básicas de interpretação voltadas especialmente para três áreas 

particulares do conhecimento, Teologia, Filologia e Direito. Isso não queria dizer que 

essas Hermenêuticas regionais,265 que utilizavam regras e receitas afetas às suas 

áreas específicas, fossem totalmente díspares, sem influências mútuas e até mesmo 

com regras comuns. Nesse sentido, Palmer afirma: 

 

Essa arte, afirma Schleiermacher, é na sua essência a mesma, seja o texto 
um documento jurídico, um escrito religioso, ou uma obra de arte. É certo 
que há diferenças entre essas várias espécies de textos, e por essa razão 
cada disciplina tem as suas ferramentas teóricas para os seus problemas 
particulares; mas subjacente a essas diferenças há uma unidade 
fundamental. Os textos exprimem-se numa língua e assim utiliza-se a 
gramática para encontrar o sentido de uma frase; há uma idéia geral que 
interactua com a estrutura gramatical para formar o sentido, seja qual for o 
tipo de documento. Se fossem formulados os princípios de toda a 
compreensão da linguagem, certamente que incluiriam uma hermenêutica 
geral. Uma hermenêutica desse tipo poderia servir de base e de centro a 

toda a hermenêutica  especial . 
266

 
 
 

Foi, então, a partir desse novo paradigma, que, em 1819, Schleiermacher 

abriu suas conferências sobre Hermenêutica, anunciando seu projeto fundamental: 

“[...] construir uma hermenêutica geral como arte de compreensão.”267 A 

fundamentação de uma Hermenêutica Geral seria, agora, dentro de uma 

Hermenêutica metodicamente organizada em regras básicas para qualquer texto, 

                                                                                                                                                         
 
264 PALMER, Richard apud PEIXINHO, Manoel Messias. Op. cit., p. 3. 
265 Schleiermacher (apud PALMER, Richard E. Op. cit., p. 91) afirma: “A hermenêutica como arte da 

compreensão não existe como uma área geral, apenas existe uma pluralidade de hermenêuticas 
especializadas”. 
Foi a partir desta constatação que Schleiermacher propôs seu projeto de criação de uma 
Hermenêutica Geral. 
266Idem, ibidem, p. 91. 
267Idem, ibidem, p. 91. 
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fosse ele jurídico, religioso, literário ou filosófico. Com isso, temos, a seguir, o 

resumo das quatro principais teorias (epistemológicas e filosóficas) que forjaram a 

Hermenêutica Filosófica de nossos dias. 

 

8.1 A HERMENÊUTICA GERAL DE SCHLEIERMACHER 

 

Schleiermacher dedica-se ao estudo de sua Hermenêutica Geral a partir das 

conclusões de dois proeminentes filólogos de sua época: Friedrich A. Wolf e 

Friedrich Ast. Do primeiro, que defendia a existência de várias Hermenêuticas 

especiais, propõe sua Hermenêutica Geral, baseada num ato fundante que valeria 

para qualquer tipo de texto, constatando ser este ato fundante a compreensão,268 

como se verá mais adiante. Ainda de Wolf, capta a ideia de que compreender é 

entender as ideias do autor quando da elaboração de sua obra. 

 

De Ast, ele capta as ideias iniciais de seu círculo hermenêutico, pois Ast 

defendia que o espírito (Geist) de um autor individual somente pode ser captado se 

colocado na relação que há com o todo espiritual da comunidade onde o autor 

produziu sua obra, assim como, reciprocamente, a totalidade espiritual da 

comunidade antiga depende do espírito individual de cada autor.269 

 

Schleiermacher, partindo, então, das ideias de seus predecessores, percebe 

que a expressão linguística é o que há por trás de toda e qualquer mensagem 

(sagrada, profana ou jurídica), escrita ou falada, levando-o a questionar como o 

homem é capaz de compreender essas expressões. Para ele, compreender é saber 
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Para (CORETH, E. Questões Fundamentais de Hermenêutica. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, 1973, p. 45), “o problema da hermenêutica é o problema da ‘compreensão’?”. E continua (Op. 
cit., p. 45): “Compreensão’ vem de ‘compreender’, que quer dizer ‘tomar junto’, ‘abranger com’, 
entendido evidentemente aqui no sentido teórico e não material. Assim é que se diz: compreendo o 
que dizes, compreendo esta língua ou este livro [...]. Toda compreensão é apreensão de um sentido. 
“O verbo ‘compreender’ e o substantivo ‘compreensão’ referem-se à clássica dualidade de ratio e 
intellectus, mas a distinção tornou-se obscura em alemão, porque enquanto ‘compreensão’ (verstand) 
correspondia mais ao ratio, o verbo ‘compreender’ (verstehen) significa antes uma intuição (vernunft), 
ou seja, o intellectus. É neste último sentido que se toma a palavra alemã (i e, como verstehen e não 
verstand) nas ciências históricas e do espírito, bem como na hermenêutica geral”. 
269 Observamos aqui a existência de um círculo virtuoso na arte da compreensão, pois o espírito 
coletivo, que é formado pela unidade espiritual de cada indivíduo, transforma-se num todo 
hegemônico, tido agora como espírito do povo (volksgeist), compondo um arquétipo que influencia a 
ideia de cada autor. 
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ouvir o outro, captando de forma misteriosa os sentidos das palavras. Neste sentido, 

ele assevera: 

 

[...] como é que toda ou qualquer expressão lingüística, falada ou escrita é 

compreendida? A situação de compreensão pertence a uma relação de 
diálogo. Em todas as situações desse tipo há uma pessoa que fala, que 
constrói uma frase com sentido, e há uma pessoa que ouve. O ouvinte 
recebe uma série de meras palavras, e subitamente, através de um 
processo misterioso, consegue adivinhar o seu sentido. Este processo 
misterioso, um processo de adivinhação, é o processo hermenêutico. É o 
verdadeiro lugar da hermenêutica. A hermenêutica é a arte de ouvir.

270
 

 
 

Portanto, sendo a Hermenêutica a arte de escutar, então, compreender é 

voltar a experimentar os processos mentais do autor; é o reverso do que este fez, 

pois o intérprete começa com uma expressão já pronta e recua ao espírito do autor 

quando produziu o texto. Na verdade, trata-se de um duplo processo,271 pois quando 

o intérprete penetra na estrutura do texto, primeiro ele se depara com a linguagem, 

momento gramatical, e depois com a vida psíquica do autor, momento psicológico. 

Esse processo, que se revela nessa reconstrução, quer seja gramatical quer seja 

psicológica, é o círculo hermenêutico. 

 

O círculo hermenêutico opera tanto no nível linguístico como no nível temático 

do discurso. Compreende-se o sentido de uma palavra individual no contexto da 

totalidade da frase e esta no contexto da totalidade do texto; reciprocamente, o 

sentido do texto, como um todo, depende do sentido de cada frase, e o sentido de 

cada frase depende do sentido individual das palavras. Isso quer dizer que o sujeito 

compreende a partir do horizonte272 no qual se situa, e este horizonte constrói-se 

com as próprias partes que lhe dão sentido. Trata-se de um processo dialético entre 

                                                 
270 PALMER, Richard E. Op. cit.,  p. 93. 
271 Esse duplo processo é feito através de dois tipos de interpretação: a gramatical e a técnica ou 
psicológica. A primeira refere-se ao entendimento do texto, revelando o que lhe é próprio, através de 
seus signos linguísticos. Neste sentido, é uma interpretação objetiva, pois trata de caracteres 
linguísticos distintos do autor. Já a segunda procura atingir a subjetividade de quem produziu o texto, 
ficando neste momento a língua esquecida. Procura-se a individualidade do autor, seu gênio 
particular. Ela, a interpretação técnica, pode ser atingida através de dois processos de compreensão: 
adivinhatório e comparativo. O Adivinhatório consistia no intérprete procurar colocar-se no lugar do 
autor, enfatizando seu caráter psicológico (com isso, a Hermenêutica Jurídica Clássica foi 
diretamente influenciada ao se valorizar na interpretação da lei a vontade do legislador). A 
compreensão comparativa fazia uma comparação entre o texto analisado e os diversos escritos do 
autor.   
272 Neste caso, horizonte significa a visão geral de mundo que o intérprete tem, quando dá início ao 

processo de compreensão.  
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o todo e a parte, que não passa de um círculo hermenêutico. O mesmo processo 

vale para o tema do discurso, pois, para entender o espírito do autor, é preciso 

conhecer o conjunto das obras produzidas por ele e de outros de sua época; como 

também, para compreender toda unidade espiritual de uma comunidade é preciso 

conhecer cada uma de suas partes. 

 

Com isso, conclui-se que, para compreender, é preciso antes pré-

compreender,273 ou seja, ter um conhecimento prévio sobre o tema em causa, que 

funciona como ponto de partida para que o intérprete adentre o círculo 

hermenêutico. Com as palavras de Palmer:  

 

Visto que a comunicação é uma relação dialógica, presume-se desde o 
início uma comunidade de sentido, partilhada por quem fala e por quem 
houve [...]. Temos que previamente possuir, até certo ponto, um 
conhecimento do tema em causa. Isso pode ser designado como o 
conhecimento prévio, minimamente necessário à compreensão, sem o qual 
não podemos saltar para o círculo hermenêutico.

274
 

 
 
 

Assim sendo, Schleiermacher, por esse inovador projeto de subordinação das 

regras particulares inerentes às diversas Hermenêuticas especiais à problemática 

geral do compreender, inaugurou uma reviravolta inteiramente análoga à que fora 

operada pela filosofia kantiana com referência à Filosofia da Natureza.275 No 

entanto, não se sabe ao certo se Schleiermacher tinha consciência de ter operado 

tal revolução copernicana na Hermenêutica, mas é certo que Dilthey tinha essa 

consciência no final do século XIX. 

 

8.2 A PROPOSTA DE DILTHEY PARA UMA EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS DO 

ESPÍRITO 

 

Após a morte de Schleiermacher, em 1834, houve uma certa estagnação no 

projeto de desenvolver uma Hermenêutica Geral.  

 

                                                 
273 Com (CORETH, Emerich. Op. cit., 1973, p.82): “Logo, a compreensão do particular pressupõe uma 
pré-compreensão do todo, dentro do qual ele deve ser entendido, mas a compreensão do todo se 
forma da compreensão dos momentos particulares, que se estruturam na totalidade”. 
274Idem, ibidem, p.94 
275RICOEUR, Paul. Interpretação e Ideologias. Rio de Janeiro: F. Alves, 1983, p. 20.  
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Somente com Wilhelm Dilthey, filósofo e historiador literário, inclusive biógrafo 

de Schleiermacher, é que a problemática da Hermenêutica Geral retorna de forma 

contundente, agora subordinada à cientificação da História, apesar de vários outros 

autores, tais como Karl Wilhelm von Humboldt, Heymann Steinthal, August Bockh, 

Leopold von Ranke, S. G. Droysen e Friedrich Karl von Savigny, preocuparem-se 

com o assunto, no entanto, sem encaminharem a consideração do problema para 

uma teoria geral da compreensão.276 

 

A influência que teve a Ciência da História277 e o clima filosófico do final do 

século XIX, com a ascensão do Positivismo enquanto Filosofia,278 levou Dilthey a 

repensar a Hermenêutica. Primeiro, mostrou que é possível haver ciência fora dos 

padrões estabelecidos pelo Positivismo (ou seja, somente é considerada ciência se 

atender aos requisitos que qualificam o saber científico: objeto determinado, método 

adequado ao objeto e um mínimo de rigor terminológico); segundo, que é possível 

haver ciências humanas tanto quanto ciências da natureza, porém, com métodos 

próprios.   

 

O método empírico de investigação científica, próprio das ciências da 

natureza, mostrou a Dilthey haver uma completa recusa do Hegelianismo combinado 

com o clima de apologia ao conhecimento experimental.279 Nesse contexto, portanto, 

Dilthey inaugurou sua distinção das ciências em ciência da natureza e ciência do 

espírito, baseado na dicotomia kantiana entre o mundo do ser e do dever-ser. 

 

Daí vem a pergunta: como, então, é possível a ciência do espírito? Essa 

questão centraliza toda a obra de Dilthey, que propõe ser possível haver ciência do 

espírito com o emprego de um método diferente do utilizado pelas ciências naturais, 

ou seja, o ato cognitivo das ciências do espírito é a compreensão, e o das ciências 

da natureza, a explicação.     

 

                                                 
276 PALMER, Richard E. Op. cit., p. 105.  
277 Conforme Palmer (Op. cit., p. 105): “A experiência concreta, histórica e viva tem que ser o ponto de 
partida e o ponto de chegada das Geisteswissenschaften [ciências humanas]”. 
278 Para Paul Ricoeur (Op. cit., p. 24), “[…] foi para replicar ao positivismo que Dilthey tentou dotar as 

ciências do espírito de uma metodologia e de uma epistemologia tão respeitáveis quanto as das 
ciências da natureza”. 
279Idem, ibidem, p. 24. 
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Ao final, a proposta de Dilthey é de uma epistemologia das ciências do 

espírito, tão respeitável quanto a das ciências da natureza, no entanto, sem 

questionamento de seu postulado fundamental,280 o que, afinal, somente foi levado a 

cabo por Heidegger e Gadamer. A proposta destes dois últimos filósofos não foi 

simplesmente dar sequência ao empreendimento de Dilthey, mas ir mais fundo na 

questão, a fim de elucidar as suas condições propriamente ontológicas. Neste 

sentido, surge, então, uma nova questão: ao invés de se perguntar como é possível 

o homem saber, pergunta-se, agora, qual o modo de ser desse ser que só existe 

compreendendo.    

 

8.3 A VIRADA ONTOLÓGICA DE HEIDEGGER NA HERMENÊUTICA 

EPISTEMOLÓGICA 

 

Desde o início da criação de sua Hermenêutica Geral, Schleiermacher tinha a 

intenção de formular uma Hermenêutica metodológica capaz de servir como técnica 

universal de compreensão para os diversos tipos de textos literários. Para tanto, 

primeiro, era preciso efetuar uma interpretação gramatical do texto para, depois, 

iniciar a interpretação psicológica, que consistia no intérprete se colocar no lugar do 

autor e descobrir seu universo particular, tentando, assim, aferir o seu processo de 

criação. Para ele, esse processo era adivinhatório e misterioso, consistindo na 

verdadeira Hermenêutica. 

 

 Depois, Dilthey, seguindo esse psicologismo de Schleiermacher, 

gradualmente concebeu uma interpretação centrada na experiência vivida sem 

referência ao seu autor, tornando a Hermenêutica a base dos estudos 

humanísticos.281 Neste contexto, a História tem papel fundamental, pois, antes de se 

compreender um texto do passado e a mente do seu autor, é preciso perceber o seu 

encadeamento histórico (do texto). Dilthey torna-se, assim, intérprete desse pacto 

                                                 
280 Esse postulado fundamental consiste em: se as ciências do espírito são capazes de competir com 
as ciências da natureza, com o método que lhe é próprio (a compreensão), isso implica que a 
Hermenêutica seja uma modalidade de teoria do conhecimento, o que foi caro para Dilthey, mas 
central para Heidegger, que, no fundo, não prolongou a Hermenêutica Metodológica de 
Schleiermacher e Dilthey, mas sim a substituiu por uma Hermenêutica Existencial.   
281 Para Paul Ricouer (1983), todas as ciências humanas implicam na capacidade do homem de se 

transpor na vida psíquica de outrem. 
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entre Hermenêutica e História (considerada o grande documento do homem, a mais 

fundamental expressão de vida). 

 

Portanto, é na História que o homem conhece o homem (ou seja, a vida 

conhece a vida), sua existência e temporalidade. E é nela que o homem cristaliza as 

manifestações de seu espírito subjetivo, seu eu, revelando-se como espírito objetivo 

através de suas produções culturais.    

 

Com isso, Dilthey renovou o projeto de uma nova Hermenêutica, mantendo-

se, contudo, dentro da órbita de uma epistemologia,282 sem considerações 

existenciais. Coube a Heidegger, a partir de Dilthey, encaminhar a Hermenêutica 

para um campo mais profundo: o filosófico.283 Nesse contexto PALMER afirma:  

 
 
Dilthey renovou o projecto de uma nova hermenêutica e deu-lhe um impulso 
significativo. Colocou-a no horizonte da historicidade, adentro do qual sofreu 
ulteriormente um considerável avanço. Colocou os fundamentos do 
pensamento de Heidegger na temporalidade da auto-compreensão. Pode 
com razão ser considerado como o pai da ‘problemática hermenêutica 
contemporânea’.

284
 

 
 

Heidegger procurou, então, compreender o ser, que se manifesta através do 

homem que está no mundo (o ser-aí), na sua historicidade e temporalidade, não por 

um fundamento epistemológico, de derivação, mas sim por um fundamento 

ontológico, por exibição. A Filosofia Hermenêutica de Heidegger mostra o ser-aí 

(dasein),285que somos nós, e sua estrutura de compreensão despsicologizada, em 

que o importante não é a compreensão do outro (no sentido epistemológico de 

Dilthey), mas o lugar onde o ser se manifesta: ser-aí (o homem). 

 

Dessa forma, o homem, como ser-aí, e sua historicidade, são os pontos de 

partida para o desvelamento do ser286 enquanto ser, numa pré-compreensão 

                                                 
282 Para (MAGALHÃES FILHO, 2004), foi a partir dessa concepção de uma Hermenêutica científica, 
que surgiu a Hermenêutica Jurídica Clássica, empregada na interpretação das normas jurídicas, 
conforme se verá mais adiante.   
283 Conforme Paul Ricoeur (Op. cit., p. 31), “a hermenêutica não é uma reflexão sobre as ciências do 
espírito, mas uma explicação do solo ontológico sobre o qual essas ciências podem edificar-se”.   
284 PALMER, Richard E. Op. cit., p.128. 
285Dasein (da = aí, sein = ser) quer dizer o lugar onde a questão do ser surge, o lugar da 
manifestação.  
286 Ao longo da história da Filosofia, o que Heidegger chamou de ser assume a forma de razão pura 
em Kant, espírito absoluto em Hegel. 
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ontológica dele. E é nessa pré-compreensão que se encontra a estrutura que 

aparece no plano metodológico sob a forma de um círculo hermenêutico. Portanto, é 

com a Analítica do Dasein287que se deve entender que a compreensão sobre algo 

do mundo depende previamente dessa estrutura de antecipação do compreender,288 

que, no fundo, é o próprio círculo hermenêutico projetado sobre exegese textual.289 

 

8.4 A ONTOLOGIA DA LINGUAGEM EM GADAMER COMO APROFUNDAMENTO 

DO SOLO ONTOLÓGICO DA HEMERNÊUTICA FILOSÓFICA 

 

Hans Georg Gadamer, herdeiro filosófico de Heidegger, revive o debate das 

ciências do espírito a partir da Ontologia heideggeriana, ao mesmo tempo em que 

dá um passo à frente da Fenomenologia e da Ontologia do ser, indo na direção de 

uma Ontologia da linguagem. 

 

Contudo, ao reviver toda a problemática das ciências do espírito, não se pode 

esquecer que, na Hermenêutica metodológica de Dilthey, houve a tentativa de se 

fugir do psicologismo de Schleiermacher, com a determinação do objeto de estudo 

dessas ciências através da História, tornando-o fixo e imutável, a fim de atender ao 

paradigma das ciências da natureza, típico do Positivismo científico, o qual as 

ciências humanas deveriam seguir. E isso era válido porque, de acordo com o rigor 

científico, teria que haver um distanciamento dos objetos das ciências (que passa a 

ser a pressuposição das ciências do espírito), mostrando o caráter universalizante 

da Hermenêutica. Nesse sentido, esse distanciamento revela ser a pressuposição 

ontológica que assegura a conduta objetiva dessas ciências. Por outro lado, ao 

distanciar-se, o cientista hermeneuta destrói a relação primordial de pertença 

(Zugehörigkeit), sem a qual não seria possível haver relação com o histórico 

enquanto tal.290 

 

                                                                                                                                                         
 
287RICOEUR, Paul. Op. cit., p. 34. 
288 Conforme Paul Ricoeur (Op. cit., p. 34): “Este caráter de antecipação pertence ao modo de ser de 
todo ser que compreende historicamente”. 
289 Nesse sentido, a pré-compreensão, na Hermenêutica Jurídica, é um caso particular dessa lei geral 
da interpretação. 
290Idem, ibidem, p.38.   
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Esta discussão (distanciamento, como condição inelutável das ciências, que, 

ao mesmo tempo, de certo do modo, destrói a relação primordial de pertença com o 

histórico enquanto tal) é levada em frente por Gadamer, nas três esferas que 

constituem as experiências hermenêuticas: 

a) A Esfera Estética. Nesta esfera, o exercício crítico do juízo torna-se 

possível a partir da experiência de ser apreendido pelo objeto. 

b) A Esfera Histórica. As tradições históricas, que antecedem ao homem, são 

pressupostos indispensáveis para tornar possível uma metodologia 

histórica no nível das ciências do espírito. 

c) A Esfera Linguística. Na esfera da linguagem, a copertença aos temas dos 

discursos proferidos pelos autores precede e torna possível todo o 

tratamento científico da linguagem, e toda pretensão de se dominarem, por 

técnicas objetivas, as estruturas do texto da cultura humana.291 

 

A Filosofia de Gadamer, portanto, procura sintetizar os dois grandes 

movimentos transformadores da Hermenêutica vistos até então: 1) o de 

Schleiermacher, com sua proposta de uma Hermenêutica Geral a partir das 

Hermenêuticas especiais; 2) e o de Heidegger, com sua nova Ontologia a partir da 

epistemologia das ciências do espírito de Dilthey. 

 

Gadamer, ao contrário de Heidegger, que dirimiu o debate com as ciências do 

espírito, faz um retorno às propostas de Dilthey. Após uma apurada análise sobre o 

pensamento filosófico de seus antecessores, ele conclui que Dilthey não conseguiu 

jamais se libertar da teoria tradicional do conhecimento, ficando preso entre duas 

metodologias: explicar e compreender. Seu paradigma (de Dilthey), ainda era a 

filosofia reflexiva, da consciência. Com isso, Dilthey, pelo fato de ter ficado sempre 

preso à visão epistemológica da Hermenêutica e à Filosofia da Subjetividade, não 

pôde compreender que a dimensão histórica (ontologicamente) precede a própria 

                                                 
291 Essa aproximação com o ambiente histórico, que carrega o discurso do texto, mostra o 

nivelamento da Filosofia Analítica, na sua fase pragmática, com a Hermenêutica Filosófica em 
Gadamer (2008, 2009a).  



 144 

consciência individual, isto é, antes de o homem pertencer a si mesmo ele pertence 

à História.292 

 

Portanto, em Gadamer, o que há, na verdade, é a consciência histórica, que 

impede de objetivar a História, porque o observador e observado se confundem293 

no próprio fenômeno histórico,294 prejudicando qualquer instância crítica.295 Neste 

sentido, vislumbra-se como solução do problema assumir que faz parte do fenômeno 

histórico existir com um certo elemento de distância.   

 

Gadamer anuncia, então, que tanto a fusão dos horizontes296como a 

linguagem são indícios da dialética da participação (pertença) e do distanciamento. 

Não é pelo fato de o homem ser um ser finito, sem chances de qualquer síntese final 

à maneira hegeliana, que tenha que ficar fechado num ponto de vista. Onde há 

situação, haverá horizonte com chances de se estreitar ou de se ampliar.297 A fusão 

                                                 
292 Neste ponto, Gadamer segue Heidegger, pois, segundo este, a tradição exprime a estrutura de 

antecipação da experiência humana. Com isso, conclui-se, então, que a interpretação jurídica fica 
subordinada às leis gerais de uma Hermenêutica fundamental.  
293Aqui, ocorre uma oportunidade de aproximação interessante com as consequências filosóficas 
geradas a partir da Física Quântica e seu princípio da incerteza, que será objeto de nossos estudos 
em pesquisas futuras.    
294 Com Gadamer (apud RICOEUR, Paul. Op. cit., p. 40): “Quero dizer com isso, antes de tudo, que 

não podemos nos distrair do devir histórico, situar-nos longe dele, para que o passado se torne, para 
nós, um objeto... Somos sempre situados na história”. 
295 Neste sentido, Ricoeur (1983) sugere, como ponto de partida para um equacionamento de tal 
impasse, assumir que faz parte da consciência histórica um certo distanciamento, isto é, existir 
inserido na História e ao mesmo tempo manter-se a uma certa distância dela; paradoxalmente, 
coexistirem o perto e o longe.  
296Conforme (MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e Unidade Axiológica da 
Constittuição. 3. ed. Belo horizonte: Mandamentos Editora, 2004, p. 39): “A fusão de horizontes seria 
a fusão do horizonte do intérprete com o do texto, já que, diferentemente de Schleiermacher, 
Gadamer não dava importância à perspectiva psicológica do autor. O horizonte do texto seria a 
riqueza de sentido nele incorporado por sucessivas interpretações que foram dadas no curso da 
história. Depois de reiteradas fusões de horizontes, tanto o horizonte do intérprete como o do texto 
adquiririam ampliação maior, de maneira tal que um reencontro do intérprete com o texto daria 
margem a novas perguntas e, conseqüentemente, a novas respostas”. (grifos do autor). 
297 Para Coreth (op. cit., p. 79): “Horizonte’significa, como se mostrou, uma totalidade atematicamente 
co-apreendida ou pré-compreendida, que entra, condicionando e determinando, no conhecimento – 
percepção ou compreensão – de um conteúdo singular, que se abre de maneira distinta dentro dessa 
totalidade. Esta pode ser um contexto próximo e imediato, isto é, estreitamente limitado, de ação e de 
significado, o qual, por sua vez, se encontra num contexto mais amplo e o indica, enquanto é por ele 
condicionado e determinado. Existe, pois uma multiplicidade de horizontes parciais de espécie 
diversa e de graus diferentes dentro de um horizonte total, no qual a vida e a compreensão humana, 
no seu todo, se realizam. Um horizonte neste duplo sentido pode ser tanto construído empiricamente, 
ou seja, constituído por conteúdo de experiência, condições históricas, etc., crescendo juntas até 
formar uma unidade, como também projectando a priori, seja que o projeto se fundamente na 
essência da auto-realização humana, seja que surja da peculiaridade pessoal, da livre decisão, da 
finalidade estabelecida ou da fixação de sentido da parte de cada um. Por mais que no ‘mundo’ 
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de horizontes é a comunicação à distância de duas consciências diferentes, 

possibilitada pela circunstância de as pessoas viverem não em horizontes fechados 

e únicos, e sim em horizontes abertos. Com isso, a fusão de horizontes exclui a ideia 

de um saber único e total, o que implica um confronto entre o próprio e o estranho, 

entre o perto e o longe. A linguagem, por sua vez, é a condição universal, 

principalmente quando se manifesta através de textos, que garantem a aproximação 

de quem fala e de quem ouve, ou seja, é essa coisa do texto,298que não pertence 

mais nem ao autor nem ao leitor, que possibilita a comunicação a distância. 

 

8.5 CONTRIBUIÇÕES DA HERMENÊUTICA FILOSÓFICA PARA A 

HERMENÊUTICA JURÍDICA CLÁSSICA E CONSTITUCIONAL299 

 

Schleiermacher quando idealizou sua Teoria da Hermenêutica Geral, como já 

foi dito, partiu da existência, em sua época, de Hermenêuticas especiais que 

conformavam, cada uma, suas próprias regras e práticas interpretativas, como foram 

os casos das Hermenêuticas Teológica, Filológica e Jurídica. 

 

Desde então, a Hermenêutica Jurídica já mantinha suas regras de 

interpretação legais, mesmo que de forma rudimentar, independente das demais 

Hermenêuticas especiais, porque as leis formam um conjunto complexo de textos 

dotados de uma qualidade interventiva muito forte na sociedade, exigindo do 

intérprete jurídico um método seguro que lhe permitisse aplicá-las com clareza. 

 

No entanto, Schleiermacher inovou tudo isso ao procurar o elemento fundante 

válido para qualquer tipo de interpretação textual, não para acabar com as 

Hermenêuticas especiais em si, pois elas poderiam continuar existindo em suas 

instâncias críticas, mas sim para dotá-las de leis gerais de compreensão a fim de 

validá-las à luz do pensamento crítico da filosofia kantiana, dominante no início do 

século XIX. 

                                                                                                                                                         
concreto todos esses elementos estejam ligados e entrecruzados, podemos contudo distinguir  
horizontes empíricos e apriorísticos”.(grifos do autor). 
298 RICOUER, Paul.Op. cit., p.42. 
299Para (GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método 1. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 487), “a 

hermenêutica jurídica recorda em si mesma o autêntico procedimento das ciências do espírito. Nela 
temos o modelo de relação entre passado e presente que estávamos procurando”. 
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Para tanto, Schleiermacher propôs, inicialmente, o método histórico-crítico, 

que fora utilizado como técnica de interpretação da Bíblia, já que esta, segundo ele, 

era, a princípio, um documento histórico-literário, escrito, antes de tudo, por palavras 

humanas, embora carregado de sentimento divino. Em seguida, afirmou que, para 

compreensão de todo e qualquer texto, é necessário utilizar dois processos 

interpretativos fundamentais, o gramatical e o psicológico, influenciando, mais tarde, 

a Hermenêutica Jurídica Clássica de Savigny, através do método gramatical e 

histórico de interpretação da lei.  

 

Já o método sistemático foi confirmado na Hermenêutica Jurídica por 

influência do círculo hermenêutico desenvolvido por Dilthey e anunciado por Ast e 

Schleiermacher. Dilthey afirmava que o sentido da parte depende da visão geral que 

se tem do todo histórico. Desse modo, a interpretação sistemática empregada no 

Direito revela que, ao se interpretar, por exemplo, um artigo do Código Civil ou da 

Constituição, a inteligência nele contida é compreendida a partir da visão total do 

código ou da Constituição inteira, ou até mesmo do próprio Ordenamento Jurídico; 

como também, reciprocamente, o entendimento destes depende do sentido dos 

artigos.300 

 

Em Heidegger e Gadamer, as ideias sobre compreensão prévia, horizontes 

abertos e fusão de horizontes, respectivamente, contribuíram sobremaneira para o 

desenvolvimento da Hermenêutica Jurídica, agora não mais a Clássica, mas sim a 

Nova Hermenêutica Constitucional, em que as Constituições são organizadas a 

partir de um sistema aberto de princípios. Os princípios são tipos abertos de normas, 

                                                 
300Nesse sentido, Richard Palmer (op. cit., p. 124) afirma: “As operações da compreensão são 
consideradas por Dilthey enquanto ocorrendo no interior do princípio do círculo hermenêutico já 
anunciado por Ast e Schleiermacher. O todo recebe a sua definição das partes, e, reciprocamente, as 
partes só podem ser compreendidas na sua referência ao todo. O termo ‘sentido’ é crucial em Dilthey: 
o sentido é aquilo que a compreensão capta na interacção essencial recíproca do todo e das partes.  

“Como foi já indicado, a frase fornece um exemplo nítido da interacção do todo e das partes e da 
necessidade de ambos: a partir do sentido das partes individuais vai-se revelando a compreensão do 
sentido do todo, que por sua vez transforma a indeterminação das palavras num modelo mais preciso 
e significativo. Dilthey cita este exemplo e depois sustenta que existe a mesma relação entre as 
partes e o todo de cada um. O Significado do todo é um ‘sentido’ que deriva do significado das partes 
individuais. Um evento ou uma experiência podem alterar de tal modo as nossas vidas que aquilo que 
anteriormente tinha significado pode deixar de o ter e que uma experiência passada aparentemente 
sem sentido pode tornar-se retrospectivamente significativa. O sentido do todo determina a função e o 
sentido das partes. E o sentido é algo histórico; é uma relação do todo e das partes encarada por nós 
de determinado ponto de vista, num determinado tempo, para uma dada combinação de partes. Não 
é algo acima ou fora da história, mas a partir de um círculo hermenêutico, sempre historicamente 
definido”. 
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de estrutura indeterminada, que requerem uma técnica de interpretação específica, 

diferente das regras, que se reportam a fatos determinados e são interpretadas a 

partir da lógica de exclusão. O juiz, na interpretação dos princípios constitucionais, 

parte de uma pré-compreensão jurídico-sociológica da Constituição e da sociedade 

na qual ele está inserido, para, sempre que possível, em cada caso concreto, poder 

compreender melhor os valores anunciados nesses princípios. Neste sentido, as 

ideias de Gadamer sobre distanciamento e aproximação foram importantes na 

interpretação e aplicação concreta dos princípios, mostrando ser (a interpretação e a 

aplicação) um momento único em que se unem o abstrato e o concreto, ou seja, 

tornar possível a eficácia na distância; desta maneira, estas ideias demonstram ser 

uma interação dialética fundamental para a interpretação axiológica da Constituição.        
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9 SOBRE HERMENÊUTICA JURÍDICA CLÁSSICA, TÓPICA E 

HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL. 

 

9.1 HERMENÊUTICA JURÍDICA CLÁSSICA301 

 

A História é marcada por uma das mais notáveis criações já concebidas pela 

genialidade humana, a invenção da escrita, pelos sumérios; ocorrida por volta do 

ano 4.000 a.C. e que, definitivamente, transformou a concepção de sociedade até 

então vigente.   

 

A partir da escrita, que foi pensada inicialmente para computar dados relativos 

à mercancia, foi possível ao homem registrar os mais diversos acontecimentos que 

lhe permitiu sair das profundezas da pré-história e ingressar num mundo onde a 

comunicação, através dos signos linguísticos, alteraria o curso de sua evolução 

cultural. 

 

A linguagem escrita se transformou, então, no mais perfeito instrumento de 

comunicação a distancia dos povos antigos. Grandes espaços físicos foram 

vencidos por palavras registradas em documentos com suportes em papiros, 

pergaminhos, entre outros, facilitando o intercâmbio de ideias. As diferentes 

gerações, separadas por largos espaços temporais, puderam conhecer a história de 

seus antepassados de maneira mais precisa, pois, agora, o registro de tais histórias 

passou a ser feito, não somente de forma oral, frágil em sua fluidez verbal, mas, 

também, consignadas em textos com conteúdos dos mais diversos ramos do 

conhecimento e da atividade humana, ou seja, textos religiosos, leigos e jurídicos. 

 

Esses variados conteúdos escritos em textos teológicos, literários e jurídicos, 

têm em comum as mesmas palavras extraídas do linguajar cotidiano das pessoas, 

cujo significado é marcado pelo uso dessas palavras no seio da comunidade.302 No 

                                                 
301

 Na história do Direito o que se convencional chamar Hermenêutica Jurídica Clássica ou 
simplesmente Hermenêutica Jurídica é o conjunto de técnicas de interpretação propostas pelas 
diversas escolas da tradição jurídica, mas que é, contemporaneamente, insuficiente para a 
interpretação material da Constituição. Para tanto surgiu a Hermenêutica Constitucional ou Nova 
Hermenêutica.   
302Conforme a reviravolta pragmática da Filosofia da Linguagem do segundo Wittgenstein. 
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caso dos textos jurídicos, que têm como objetivo disciplinar a conduta humana, há 

um diferencial, pois esse uso oscila entre dois aspectos da palavra, o 

onomasiológico e o semasiológico, isto é, o uso corrente da palavra para designação 

de um fato e o uso dos signos linguísticos no sentido daquilo que deve ser 

normativo.303 O legislador, ao criar uma lei, usa frequentemente termos técnicos, que 

não são totalmente independentes do uso comum da linguagem e, por isso, ensejam 

dúvidas que deverão ser dirimidas por uma Hermenêutica Jurídica.304 

 

Nesse contexto, conclui-se que a história da Hermenêutica Jurídica se 

desenvolveu basicamente vinculada ao fato de que a norma jurídica não existe sem 

interpretação de suas expressões legais (mesmo quando, na Antiguidade, Justiniano 

proibiu a interpretação de seu Corpus Juris). Isso mostra que a constante 

preocupação com a correta aplicação das leis, feita a partir do fiel conhecimento da 

inteligência da norma, é bastante antiga, estando presente na jurisprudência romana 

e até na Retórica grega.305 

 

Na verdade, a interpretação gramatical foi a primeira técnica utilizada como 

método de interpretação, até porque, na leitura de qualquer texto, o primeiro passo é 

decodificar os sinais linguísticos e suas regras lógicas de funcionamento,306 sendo 

isso percebido por Schleierrmacher quando, ao propor sua teoria geral da 

compreensão, assinalou que o primeiro momento de compreensão de uma obra 

literária é o entendimento sobre a estrutura gramatical do texto. Claro, com a 

evolução da Hermenêutica Jurídica Clássica, ocorrida através das diversas escolas 

jurídicas de interpretação (sobretudo as de origem francesa e alemã), outros 

métodos de interpretação, tais como histórico, lógico, sistemático, entre 

outros,307foram sendo incorporados ao Direito por influência tanto da Hermenêutica 

                                                 
303FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op. cit., 2001, p. 251. 
304Em nosso entendimento, Hermenêutica Jurídica é a disciplina científica que estuda as regras pelas 

quais a interpretação opera e capta os sentidos das normas e decisões jurídicas. 
305FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op. cit., 1995, p. 68.  
306 “[...] o primeiro passo na interpretação é verificar o sentido dos vocábulos do texto, a sua 
correspondência com a validade que ele designa. Se a norma pune o furto, a questão é saber o que é 
furto e em que sentido a palavra é usada no texto.” (Idem, ibidem, p. 74-75). 
307 “Savigny, numa fase de seu pensamento anterior a 1814, afirmava que interpretar era mostrar 
aquilo que a lei diz. A alusão ao verbo dizer nos faz ver que Savigny estava preocupado com o texto 
da lei. A questão técnica da interpretação era, então, como determinar o sentido textual da lei. Daí a 
elaboração de quatro técnicas: a interpretação gramatical, que procurava o sentido vocabular da lei; a 
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Epistemológica quanto do Positivismo do século XIX, cujo surgimento fora 

fortemente influenciado pela Revolução Francesa. 

 

O clima revolucionário de 1789 fez surgir, em França, a Escola da Exegese, 

fruto de todo um pensamento político e filosófico de base iluminista, que via na lei e 

sua codificação308 a expressão maior do Direito Natural racional. Com isso, essa 

escola defendia uma interpretação literal da lei e a plenitude do Ordenamento 

Jurídico, que eram próprias do Código Civil de Napoleão (1804); carecendo, por 

parte do juiz, somente uma interpretação silogística da norma. Desta forma, o juiz 

não podia inovar na interpretação da lei, restringindo-se a uma aplicação direta, 

gramatical, sob pena de estar invadindo a esfera do poder legislativo e, 

consequentemente, ferir o princípio inexorável da separação dos poderes.  

 

A Escola da Exegese caracterizou-se, no seu sentido mais geral, por entender 

o Direito como um conjunto dos textos legais sistematizados nos códigos (sobretudo 

no Código Civil, por ser essa escola esforço dos civilistas), ensejando uma estrita 

hermenêutica exegética, que culminava numa determinação dogmática, de índole 

lógico-analítica e dedutiva. 

 

Com o tempo essa escola foi se tornando defasada devido à insuficiência de 

sua proposta perante a transformação da realidade social, pois o processo de 

industrialização mostrou que o dogma da plenitude da lei309 precisava ser revisto em 

face da evolução social. Com isso, surgiu a Escola Histórico-Evolutiva de Gabriel 

Saleilles. Neste sentido, Raimundo Falcão afirma: 

                                                                                                                                                         
interpretação lógica, que visava o seu sentido proposicional; a sistemática, que buscava o sentido 
global; e a histórica, que tentava atingir o seu sentido genético.”(Idem, ibidem, p. 69 – grifos do autor). 
308Na realidade, a codificação das leis é resultado direto do esforço da Escola do Direito Natural que 
defendia a positivação desse Direito, por ser ele produto da razão. O Direito era a expressão da 
autoridade e da razão, ou seja, a autoridade do Direito é manifestada pela imposição da lei pelo 
Estado, portanto a expressão da própria razão. 
309Sobre esse assunto, é importante destacar aqui, que essa realidade jurídica, baseada no império 
da lei (princípio da legalidade), com a codificação do Direito sendo sua maior expressão, existia no 
chamado Direito continental, legiferado, de tradição romana. Diferentemente ocorria com o Direito de 
tradição anglo-saxã, o Common Law, em que havia nenhuma ou pouca lei formal de origem 
legislativa como fonte do Direito. Dotado de uma realidade jurídica diversa, o Direito insular era 
baseado na tradição de suas decisões, tendo como fonte do Direito a própria lide in concreto, de onde 
nasciam os seus precedentes jurídicos. Com isso, temos o entendimento firmado no sentido de ser a 
experiência do Direito inglês de grande valia na interpretação e aplicação dos princípios 
constitucionais, pois são estes normas de tipos abertos, cuja tipificação se fecha (proposição jurídica) 
no momento de sua aplicação em cada caso concreto.  
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Na abordagem do Direito é preciso que se adote uma postura metodológica 
histórico-evolutiva, acredita Saleilles. O corpo social é vivo e sua energia 
vital há de ser acompanhada pela lei. Ao falar em ‘método’ histórico-
evolutivo, dosava-o de um certo teor tradicionalista, que seria retrocessivo, 
não fosse a preocupação evolucionista completando a configuração 
composta de sua proposta. O dado evolucionista vai, de fato, fazer justiça à 
preocupação de Saleilles em desatrelar o direito e os códigos de um vínculo 
que até então se pretendia absolutamente necessário entre si. Caminhava-
se, portanto, para um Direito encontrável também fora das rígidas e frias 
paredes da lei.

310 
 

 

As críticas ao dogmatismo jurídico, implantado pela interpretação formal da 

lei, continuariam em França, nas últimas décadas do século XIX, através da Escola 

da Livre Investigação Científica do Direito, de François Gény, que procurou superar 

as deficiências da Escola Histórico-Evolutiva. Gény dizia que a lei, a princípio, deve 

ser seguida pelo intérprete na sua pureza original, não podendo ser deformada ou 

esquecida. No entanto, quando a lei se mostrar insuficiente para resolver os casos 

concretamente, é permitido ao juiz tentar preencher as lacunas através da analogia, 

dos costumes e até mesmo pela livre investigação científica através de outras 

ciências, como a Psicologia, a História, entre outras, que ele chamou de dados.  

 

Na verdade, essa escola defendia, em última instância, que cada fenômeno 

social traz consigo, no seu próprio desenvolvimento, a razão de ser de sua norma, 

porque o social contém um traço da solução jurídica que lhe é própria. Com isso, as 

normas jurídicas não são arbitrárias, criadas por uma vontade própria do legislador, 

mas algo que deve obedecer às regras da razão natural das coisas, o que significa 

apreciar os vários dados, demográficos, econômicos, históricos, morais, entre 

outros. Cabe ao jurista, onde houver lacuna, transformar-se em pesquisador do 

Direito, para que, assim, possa determinar, em cada caso concreto, a norma 

adequada conforme a ordem geral dos fatos.311 Em face dessas ideias, a escola de 

Gény teve grande repercussão no início do século XX, influenciando diretamente a 

Escola do Livre Direito, de origem alemã e a Jurisprudência Sociológica norte-

americana.  

 

                                                 
310 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Op. cit., p.162. 
311Idem, ibidem, p. 281. 
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Concomitante ao desenvolvimento das escolas francesas havia, também, na 

Alemanha, um forte movimento de interpretação das normas jurídicas de tendência 

opositiva à Escola da Exegese francesa, capitaneada pelo jurista Friedrich Carl Von 

Savigny, denominado Escola Histórica do Direito. 

 

A Escola Histórica via o Direito como um produto da História e não como uma 

ciência anistórica, fundada num racionalismo moderno-iluminista, abstrato, e de 

razão dedutivo-generalizante, que pensava ser capaz de atingir o princípio de todas 

as coisas; o que, por outro lado, não impedia essa escola de aceitar como válidas as 

já consolidas interpretações, gramatical, lógica e sistemática, desenvolvidas pela 

dogmática jurídica francesa, coerente com pensamento cartesiano dominante 

naquele país no final do século XVIII. Na verdade, não se tratava de uma 

contradição ao mesmo tempo negar o pensamento dedutivo-generalizante típico da 

Escola da Exegese e, por outro lado, aceitar as interpretações jurídicas fruto desse 

racionalismo. O que a Escola Histórica, no fundo, também pregava, era que, junto 

com essas interpretações, dever-se-ia buscar a vontade do legislador quando da 

elaboração da lei; e quando esta se mostrasse insuficiente em face do contexto 

social, a aplicação da lei deveria buscar uma interpretação mais atualizada que 

integrasse o Direito segundo os costumes e aspectos culturais de cada povo, o 

chamado espírito do povo (volksgeist).  

 

Afinal, o que Savigny procurava, com a sua Escola Histórica, era transformar 

a disciplina do Direito em uma Ciência do Direito, em conformidade com as ciências 

do espírito, cuja metodologia da compreensão tinha como paradigma a História.  O 

que não impediu, por outro lado, Puchta, seu discípulo, através da Jurisprudência 

dos Conceitos, de formular uma versão mais formalista dessa escola, tanto quanto 

fora a Escola da Exegese em França; como também John Austin, na Inglaterra, com 

sua Escola Analítica.312 

                                                 
312 Segundo Miguel Reale (2002), a Escola Analítica se desenvolveu a partir do início do século XIX, 
de metodologia lógico-formal, no entanto, com natureza especial típica do Direito anglo-saxão, sendo 
uma versão inglesa da Escola da Exegese de França. O seu formalismo jurídico era calcado não nos 
códigos, característica do Direito Legiferado, mas no valor normativo dos precedentes jurídicos que 
vinculava as decisões judiciais; embora que, em Austin, a Escola Analítica tenha mantido o mesmo 
paradigma da lei de influência continental. Para Austin, lei era a vontade do soberano (o Estado) 
manifestada segundo os esquemas lógico-formais.    
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Puchta pensou o Direito como um sistema lógico-formal, ou dos conceitos.313 

Desses conceitos, que deveriam ser abstraídos das normas gerais do Direito, se 

extrairia o conceito mais geral, que ocuparia o ápice do sistema, que teria a forma de 

pirâmide. Daí, por um caminho descendente, seriam deduzidos os conceitos 

específicos. Dessa maneira, o intérprete aplicaria o Direito a partir desses conceitos 

positivados no sistema, integrando o Direito que não deveria ter lacunas. 

 

Nesse contexto, a Escola do Direito Livre, que surgiu na Alemanha, no início 

do século XX, tendo como seus principais representantes Eugen Ehrlich e Hermann 

Kantorowicz, seguiu uma linha contrária ao sistema lógico do Direito Positivo (no 

modelo da Jurisprudência dos Conceitos), pois a Escola do Direito Livre não 

aceitava a ideia de um Direito sem lacunas como proclamavam os Ordenamentos 

Jurídicos baseados no formalismo dos códigos. 

 

Para Ehrlich, os códigos jurídicos e suas leis não poderiam prever todos os 

casos controversos da sociedade porque, por mais acuidade que o legislador tivesse 

na feitura da norma, haveria sempre novas situações em que a lei se mostraria 

insuficiente. Nesse momento, o juiz, para não se abster de julgar por falta de norma 

adequada, ficaria autorizado a decidir por equidade, ou seja, decidir concretamente, 

levando em conta a realidade social do Direito. 

 

Outra orientação, bem mais ousada, foi a de Kantorowicz, que defendia um 

Direito (totalmente) livre, não só quando a norma se mostrasse insuficiente, como 

pensava Ehrlich, mas em qualquer situação, houvesse ou não lei regulando o caso 

concreto. Para ele, o juiz teria liberdade para decidir segundo os ditames da ciência 

e de sua consciência; para tanto, o intérprete tem que estar bem mais preparado 

para enfrentar os desafios dessa missão, haja vista a alta responsabilidade que 

                                                                                                                                                         
    Nesse sentido, conclui (REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
418: “A obra de Austin ficou quase desconhecida no mundo europeu e nos países da América do Sul, 
só passando a ter maior atualidade após o novo surto do normativismo que se deve a Hans kelsen”. 
313Há dois tipos de sistema, o orgânico e o lógico-formal. No sistema orgânico suas partes giram em 
torno de um ponto central que é fundamento de toda a estrutura. Por sua vez, no sistema lógico-
formal o ponto de fundamento se traduz em um conceito mais geral que ocupa o lugar mais alto de 
sua estrutura, que é piramidal.  
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paira sobre ele.314 O que deve prevalecer é o Direito justo, quer na falta de previsão 

legal (praeter legem) quer contra a própria lei (contra legem).315 

 

A primeira reação que se apresenta diante dessa orientação de Kantorowicz é 

no tocante à segurança jurídica, porque, por mais que se queira um Direito justo com 

base na realidade social em que ele repousa, não se pode olvidar que as relações 

sociais têm que ser reguladas por leis que possuam, no mínimo, generalidade e 

previsibilidade. 

 

Na realidade, aplicar o Direito é uma constante luta entre a equidade, justiça 

no caso concreto, e a observância do princípio da legalidade, corolário do Direito 

organizado em sistema jurídico positivado. O juiz, no exercício de suas funções, 

deve estar atento ao dilema de sopesar os valores e administrá-los diante de cada 

ocorrência de fato (PERELMAN, 1969). 

 

Essa polêmica suscitada desde a escola francesa da Livre Investigação 

Científica do Direito e corroborada pela Escola do Livre Direito, agora de natureza 

mais sociológica, também chamada de Direito justo por Stanley, livre descobrimento 

do Direito, por Erich,316 influenciou várias outras teorias como as americanas: 

Jurisprudência de Interesses de Philip Esse,317Jurisprudência Sociológica de 

Benjamin Cardoso, Roscoe Pound e Oliver Holmes, e, numa ala mais extremada da 

Jurisprudência Sociológica, o chamado Realismo Jurídico norte-americano, de Gray, 

Jerome Frank e Karl Nickerson Llewellyn. Na Jurisprudência de Interesses, havia o 

entendimento de que as soluções das demandas jurídicas deveriam ser julgadas 

pelo juiz através de critérios axiológicos aplicados convenientemente aos interesses 

dos novos casos em conflito, muitas vezes não amparados pela legislação. Com a 

                                                 
314 O mesmo desafio enfrenta, atualmente, o intérprete diante da Nova Hermenêutica Constitucional, 
quando da aplicação dos princípios constitucionais, que não têm estrutura normativa fechada, como é 
o caso das regras, e sim, aberta, necessitando esforço e preparo maiores do julgador no momento da 
concretização desses princípios.  
315 Neste ponto, pergunta-se: como ficaria a segurança jurídica? O mesmo problema é enfrentado 
pela Teoria Material da Constituição, que é o desafio de conciliar maior liberdade do julgador diante 
dos casos concretos e a segurança jurídica. De certo que no Direito, sempre que ocorre situação 
controversa, há de se buscar um meio termo que dirima a celeuma, pelo menos por certo tempo.     
316 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Op. cit., p. 163-164. 
317 Philipp Heck (apud (MAGALHÃES FILHO, 2004), foi influenciado por Ihering, adepto da Escola 
Histórica e da Jurisprudência dos Conceitos, que desenvolveu a interpretação teleológica. Este 
método apresenta uma versão não-normativa e considera a problemática dos fins, isto é, os 
interesses das partes, como elemento metodológico central.  
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Jurisprudência Sociológica, o juiz deve interpretar a norma visando aos fins sociais 

que o momento da aplicação da norma requer. Por sua vez, o Realismo Jurídico 

norte-americano partia de um realismo sócio-psicológico, afirmando que a atividade 

jurisdicional não passava pelo processo da lógica matemática (das premissas à 

conclusão), mas sim pelo processo psicológico, em que o julgador decide mediante 

premissas convenientes a cada caso, com sentenças marcadas sempre por motivos 

emocionais que governam a conduta do intérprete. 

 

Nesse contexto, o espanhol radicado no México, Recaséns Siches, em seu 

logos de lo razonable, afirmava que, sendo a norma um pedaço de vida humana 

objetivada, somente uma Hermenêutica Jurídica legitimada na lógica do razoável é 

capaz de convenientemente interpretar as normas do Direito, e não a razão físico-

matemática,318 como, aliás, defendia Kelsen em sua Teoria Pura do Direito. 

 

Em Kelsen, a Hermenêutica Jurídica chega ao mais radical extremismo do 

Positivismo Jurídico. Um formalismo em que, ao contrário de Recaséns, deve-se à 

lógica matemática o paradigma da interpretação da norma (de certo por influência da 

participação de Kelsen no Círculo de Viena).319 Kelsen via na sua Teoria Pura do 

Direito o modelo de um Direito científico pautado em elementos puramente jurídicos, 

sem participação de dados históricos, psicológicos, sociológicos, políticos, entre 

outros, em que a referência não eram as ciências do espírito, mas sim as ciências da 

natureza.320 

 

                                                 
318 Para Ortega y Gasset, mestre de Recaséns, a razão físico-matemática é incapaz de apreender a 
realidade radical da vida humana.   
319 O Círculo de Viena foi um movimento intelectual do início do século passado, em Viena – Áustria, 
de extrema concepção lógico-formal, que combatia as ideias da Fenomenologia, assim como os 
direcionamentos metafísicos da época, cujas obras versavam sobre a estrutura da linguagem, com 
forte influência sobre diversos campos do conhecimento através de seus mais ecléticos e renomados 
participantes, tais como Carnap, Wittgenstein, Russell, Freud, Schlik, Reichbach, Kelsen, entre 
outros. 
STRUCHINER, Noel. Direito e Linguagem: uma Análise da Textura Aberta da Linguagem e sua 
Aplicação ao Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.  
320 O motivo de Kelsen imaginar uma teoria pura para o Direito consistia em estabelecer conceitos 
que garantissem a segurança jurídica. Para tanto, as normas deveriam estar organizadas em forma 
de um sistema piramidal, como imaginara Puchta, em sua Jurisprudência dos Conceitos, mas com 
uma norma hipotética fundamental no vértice da pirâmide. Neste ponto, Kelsen apoiava-se na ética 
kantiana de princípio moral categórico. 
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Nesse sentido, a hermenêutica kelseniana voluntarista321 não admitia 

interpretação que não fosse oriunda do Direito Positivo, a chamada interpretação 

autêntica322, ou seja, prevista em lei e aplicada sempre pelo órgão do Estado, juiz ou 

administrador público. Neste caso, a liberdade do órgão era restrita, sem 

interferências exógenas, como, ao contrário, faziam as escolas realistas, de livre 

Direito, entre outras. Veja-se, então, nas palavras desse jus-filósofo:  

 

A interpretação feita pelo órgão aplicador do Direito é sempre autêntica. Ela 
cria Direito. Na verdade, só se fala de interpretação autêntica quando esta 
interpretação assuma a forma de uma lei ou de um tratado de Direito 
internacional e ter caráter geral, quer dizer, cria Direito não apenas para um 
caso concreto, mas para todos os casos iguais, ou seja, quando o ato 
designado como interpretação autêntica represente a produção de uma 
norma geral. Mas autêntica, isto é, criadora de Direito é-o a interpretação 
feita através de um órgão aplicador do Direito ainda quando cria Direito 
apenas para um caso concreto, quer dizer, quando esse órgão apenas crie 
uma norma individual [entenda-se aqui a sentença judicial] ou execute uma 
sanção.

323
 

 
 

 
Por outro lado, interpretação não-autêntica é aquela oriunda de atores não-

pertencentes ao Estado. Por exemplo, quando um indivíduo qualquer, ao interpretar 

um artigo do código penal, entende ser acertado abster-se de determinada conduta, 

ele está praticando uma interpretação não-autêntica. Da mesma maneira, ocorre 

esta interpretação quando um advogado, no interesse de seu constituinte, propõe 

uma causa baseada apenas numa das várias interpretações jurídicas da norma; ou, 

ainda, no caso da doutrina, quando o jurista elege para comentário uma determinada 

interpretação, havendo, nestes dois últimos casos, interpretações jurídico-

científicas.324 

 

                                                 
321 Entende-se voluntarista porque a interpretação da norma é sempre uma questão de escolha do 
juiz ou administrador público entre as possíveis interpretações que devem estar positivadas em outras 
leis, não se aceitando outras fontes que não sejam legais; ao contrário do que faziam as escolas em 
que o Direito é livre.    
322

 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e a Aplicação do Direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2010. 
323(KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p.394). Neste 
caso, conforme esse autor, para que a sentença seja considerada uma interpretação autêntica e crie 
um Direito novo, é necessário o seu trânsito em julgado. 
324 Kelsen entende, no caso da interpretação jurídico-científica, não poder haver outra coisa senão 
“[...] estabelecer as possíveis significações de uma norma jurídica. Como conhecimento do seu 
objeto, ela não pode tomar qualquer decisão entre as possibilidades por si mesma revelada, mas tem 
de deixar tal decisão ao órgão que, segundo a ordem jurídica, é competente para aplicar o Direito”. 
(Idem, ibidem, p. 395-396). 
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Kelsen, assim, tornou-se o último defensor de um Positivismo Jurídico325 que 

se mostrou, com o tempo, insuficiente326 para atender à demanda de uma sociedade 

cada vez mais ávida por decisões mais justas e comprometidas com a evolução dos 

valores sociais, que hoje estão configurados como princípios constitucionais. A 

deficiência de uma teoria hermética do Direito,327 que não utiliza a compreensão 

como metodologia (própria das ciências do espírito), como é o caso da Teoria Pura 

do Direito de Kelsen,328 de alguma maneira estaria fadada, parcialmente, a cair no 

ostracismo. Em resposta a esse formalismo jurídico exagerado surgem novas teorias 

ditas pós-positivistas, como é o caso da Teoria Material da Constituição e sua Nova 

Hermenêutica Constitucional, que, a partir da interpretação materialista da 

Constituição, propõe resolver os problemas jurídicos com base em raciocínio 

dialético,329 que leva em conta pontos de vista utilizáveis e aceitos por todos, no 

                                                 
325Perelman (1969) entende que o raciocínio jurídico vai muito além do desenrolar dedutivo (premissa 
maior/premissa menor/síntese). Antes, deve-se atentar para a própria atividade de definição do 
conteúdo das premissas do raciocínio, que é uma atividade complexa para o juiz. A lógica judiciária 
não se resume à mera dedução de conclusões extraídas do texto da lei. O texto da lei sempre guarda 
indeterminações e, por isso, não deve ser encarado com um sentido único, pois, quanto mais vagos 
são os recursos linguísticos da lei, maior o campo que se abre para a sua interpretação. A 
interpretação jurídica não pode prender-se ao princípio in claris cessat interpretatio, muito menos 
admitir que um texto jurídico possa chegar à plenitude absoluta de sentido. 
326

Paulo Bonavides, nesse sentido, afirma: “A insuficiência do positivismo explica o advento da tópica 
na medida em que lhe foi possível abranger toda a realidade do direito, valendo-se, conforme 
ressaltou Kriele, de normas positivas, escritas ou não escritas, em vinculação com as regras de 
interpretação e elementos lógicos disponíveis”. (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 

12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 450). 
327 Para (PERELMAN, 1969), o raciocínio jurídico é indissociável de seu contexto social, político e 
ideológico. Para ele o Direito é um sistema jurídico aberto próximo da prática prudencial, de convívio 
com valores, argumentativo e de soluções razoáveis. O absoluto, no Direito, não pode prosperar, pois 
o juiz pode até, inclusive, superar a lei para fazer justiça (ou seja, eterna busca da solução correta 
para o caso, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas presentes no momento - verdade 
construída). 
VILANOVA, Lourival. Lógica Jurídica. São Paulo: Bushatsky, 1976.  
328 A lógica da argumentação, contrária à lógica formal, é diametralmente oposta à proposta de 

Kelsen. Ela vislumbra na atividade do juiz um complexo empreendimento de interpretação que 
envolve especialmente a ponderação de valores e não somente a norma jurídica como ponto de 
referência. Nesse contexto, dos casos concretos afloram as diversas circunstâncias fáticas existentes 
no mundo da vida, que não podem ser desprezadas. É, por essa razão, que Perelman (1969) chama 
atenção para essas circunstâncias sociais, históricas, culturais, entre outras, que na lógica formal são 
simplesmente deixadas de lado. 
329 “A dialética seria, então, uma arte de trabalhar com opiniões opostas, que instaura entre elas um 
diálogo, confrontando-se, no sentido de um procedimento crítico. Enquanto a analítica estaria na base 
da ciência, a dialética estaria na base da prudência.” (FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op. cit. 
2001, p. 322). 
Nesse sentido, Aristóteles (1978, v. I) dividia o conhecimento em ciência e prudência. Enquanto a 
ciência se preocupa em conhecer o mundo do ser através dos fenômenos, utilizando raciocínio 
silogístico; a prudência cuida do mundo do dever-ser, utilizando o confronto de argumentações. 
Nesse contexto, Viehweg chama o Direito de jurisprudência, em vez de jurisciência, porque o Direito é 
arte de pensar problemas através de um estilo de argumentação, ou seja, a Tópica. 
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mesmo sentido das premissas da Tópica de Aristóteles; que foi ressurgida no século 

XX através da obra de Theodor Viehweg, Tópica e Jurisprudência, um marco na 

história do pensamento jurídico recente. 

 

9.2 TÓPICA E REVIRAVOLTA JURÍDICA 

 

Theodor Viehweg, professor e juiz alemão, com formação em Filosofia e 

Direito, após a Segunda Guerra Mundial e estando por um período desempregado, 

apresentou para a Universidade de Munique o trabalho final de uma minuciosa 

pesquisa, denominado Tópica e Jurisprudência, feito para a obtenção do título de 

livre-docente e publicado em 1953; sendo considerado, desde então, uma obra 

revolucionária para a história do Direito, porque reinaugurou uma antiga maneira de 

pensar os problemas jurídicos.330 

 

A Tópica,331 da Antiguidade, está contida num dos livros pertencentes ao 

tratado de lógica chamado Organon, que, por sua vez, faz parte do Corpus 

Aristotelicum,332 conjunto da obra filosófica de Aristóteles que foi organizada após 

                                                 
330 Conforme Paulo Bonavides: “Com a tópica inaugurou-se para a hermenêutica contemporânea uma 
direção indubitavelmente renovadora. A retomada desse caminho cognitivo no campo jurídico se deve 
a Theodor Viehweg com a publicação, em 1953, de Tópica e Jurisprudência (Topik und Jurisprudenz). 
Motivou esse livro reflexões profundas sobre o Direito, o Estado e a Constituição, a partir de uma 
concepção metodológica e não desconhecida, pelo menos desde muito abandonada”. (Op. cit. 2002, 
p. 446). 
Consultar também: ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito: Teoria da Argumentação Jurídica. 3. ed. 
São Paulo: Landy, 2006.  
ARISTÓTELES. Retórica. São Paulo: EDIPRO, 2011. 
PERELMAN, Chaïm. Retóricas. Tradução de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004. 
REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. Tradução de Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004.  

VIEHWEG, Theodor.  Tópica e Jurisprudência: uma Contribuição à Investigação dos Fundamentos 
Jurídico-científicos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2008. 
331 Para Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “[...] o nome tópica vem de Aristóteles, mas o assunto já 
existia, e era um patrimônio intelectual da cultura mediterrânea antes dele, que apareceu em 
diferentes exercícios de retórica, com o nome de euresis, invention, ars inveniendi etc. Como tal, a 
tópica prevaleceu durante a Idade Média por meio das chamadas artes liberales, como parte 
essencial das três primeiras delas, que constituíam o trivium (gramática, retórica, dialética), perdendo 
significado, posteriormente, com a institucionalização e supremacia do more geométrico no 
conhecimento moderno”. (Op. cit., 2001, p.322 – grifos do autor). 
332Corpus Aristotelicum é o conjunto da obra de Aristóteles organizada após sua morte, no século I 
a.C., por Andrônico de Rodes, composto por tratados sobre Lógica, intitulado Organon; tratados sobre 
a natureza; tratado sobre a alma; Filosofia Teórica; Filosofia Prática; a Poética e alguns escritos 
apócrifos. Para Aristóteles a Lógica não era considerada nem Filosofia e nem Ciência, mas sim 
apenas instrumento que tanto a Filosofia quanto a Ciência utilizam na sua construção. Nesse sentido, 
o Organon era constituído das seguintes obras: Categorias, que estudamos elementos do discurso, 
os termos da linguagem; Sobre a Interpretação, que trata do juízo e da proposição; os Analíticos, que 
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sua morte. Em Tópicos,333Aristóteles propôs um método de investigação que ajuda 

no raciocínio do homem sobre qualquer tipo de problema proposto, partindo de 

opiniões geralmente aceitas,334 que ele chamou de raciocínio dialético.335 

 

Nesse sentido, Aristóteles dividiu o conhecimento em Ciência e Prudência. 

Para ele a Ciência se ocuparia da natureza e buscaria a certeza científica 

construindo um conhecimento seguro, que revelaria as coisas do mundo como elas 

são na realidade (o mundo do ser), através do método demonstrativo, estabelecido 

pela lógica formal e que não dependeria especificamente do conteúdo do 

pensamento. A Prudência, por sua vez, teria como base o argumento ou o método 

dialético, que seria então, “uma espécie de arte de trabalhar opiniões opostas, 

confrontando-se, no sentido de um conhecimento crítico”.336 A Prudência procuraria, 

desse modo, resolver problemas do mundo do dever-ser; buscaria não uma verdade 

por evidência da realidade como ela é, mas opiniões gerais com efeitos de verdade 

e resultantes de consensos entre argumentadores. 

 

Portanto, foi a partir desse contexto que Viehweg repensou o Direito, como 

uma atividade jurisdicional que deve se submeter a argumentos nas soluções das 

lides jurídicas, chamadas de confrontações resistidas pelas partes; e não a 

raciocínios formais, típicos das ciências exatas, como idealizou Kelsen. Esses 

                                                                                                                                                         
tratam do raciocínio formal (silogismo) e da demonstração científica; os Tópicos, que se ocupam de 
um método de argumentação geral, aplicável em todos os setores, tanto nas discussões práticas 
quanto científicas; e Argumentos Sofísticos, que completam os Tópicos. 
333“Os conceitos e proposições básicas dos procedimentos, estudados na Tópica aristotélica 
constituíam não axiomas nem postulados de demonstração, mas topoi de argumentação, isto é, 
lugares (comuns), fórmulas, variáveis no tempo e no espaço, de reconhecida força persuasiva no 
confronto das opiniões.” (FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op. cit., 2001, p.322). 
Ver ARISTÓTELES. Retórica. São Paulo: EDIPRO, 2011. 
334 Essas opiniões são também denominadas de topoi, lugares-comuns, simplesmente lugares, entre 
outras designações similares.  
    Com Aristóteles: “São, por outro lado, opiniões ‘geralmente aceitas’ aquelas que todo mundo 
admite, ou a maioria das pessoas, ou os filósofos – em outras palavras: todos, ou a maioria, ou os 
mais notáveis e eminentes”. (ARISTÓTELES. Tópicos. São Paulo: Abril Cultural, 1978, Coleção Os 
Pensadores, vol. I, p. 5). 
335Em Aristóteles (1978), o raciocínio verdadeiro configura-se como iter do pensamento humano 
quando se mostra de duas maneiras: i) uma, através de silogismos, método demonstrativo, que 
estabelecidas as premissas primeiras e verdadeiras, outras coisas diferentes se deduzem 
necessariamente a partir delas; ii) outra, através do método dialético, também chamado simplesmente 
de argumento, que partindo de certos topoi (opiniões geralmente aceitas por todos) e por meio de 
confrontações resistidas, chega-se, conclusivamente, ao conhecimento de algo ou a soluções de 
problemas da práxis. 
336FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op. cit., 2001, p.322.  . 
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argumentos devem partir de premissas337 tidas como verdades consensuais, 

verossímeis, chamadas de topoi ou lugares-comuns,338 que, ao final do debate, 

logram atingir, por acordo ou convencimento do juiz, uma verdade processual que 

promova solução acatável pelas partes.339 

 

Para o autor de Tópica e Jurisprudência, “il punto più importante nella 

considerazione della topica è dato dalla constatazione che qui si tratta di quella 

tecnica del pensiero che è indirizzata verso il problema”.340 Ele chega a tal 

constatação quando cita em sua obra que o próprio Aristóteles ressalta esse 

ponto.341 Porque, na verdade, o Direito é uma atividade normativa que procura 

                                                 
337 Nesse sentido, Robert Alexy mostra três sentidos para Tópica como argumentação jurídica que 
resolve problema a partir de premissas abertas: “[...] tópica pode ter três sentidos: (1) uma técnica de 
busca de premissas, (2) uma teoria sobre a natureza das premissas e (3) uma teoria do uso dessas 
premissas na fundamentação jurídica. 

“Como técnica de busca de premissas, a tópica pressupõe a busca de todos os pontos de vista 
que se possam levar em conta. Aqui podem ser de grande ajuda os catálogos de topoi. Struck 
[STRUCK, G. Topische Jurisprudenz, Frankfurt a. M., 1971] reuniu, talvez com finalidade crítica, um 
catálogo de sessenta e quatro topoi. Nele se encontram elementos tão heterogêneos como lex 
posteriori derogat legi priori, o inaceitável não pode ser exigido e propósito [sic]. 

“[...] 
“A concepção tópica como uma teoria sobre a natureza das premissas é mais interessante. Quem 

argumenta topicamente não parte, por um lado, de enunciados demonstrados como verdadeiros, 
tampouco parte de enunciados arbitrariamente estabelecidos, senão de ἔνδοξα [conferir Aristóteles, 
Tópicos, 100b. Viehweg traduz como plausível, também podendo significar provável], isto é, de 
enunciados verossímeis, plausíveis, geralmente aceitos ou prováveis”. (ALEXY, Robert. Teoria da 
Argumentação Jurídica: a Teoria do Discurso Racional como Teoria da Justificação Jurídica. 2. Ed. 
São Paulo: Landy, 2005, p. 50). (grifos do autor). 
338Da mesma maneira, Perelman esclarece o assunto: “Quando se trata de fundamentar valores ou 
hierarquias, ou de reforçar a intensidade da adesão que eles suscitam, pode-se relacioná-los com 
outros valores ou com outras hierarquias, para consolidá-los, mas pode-se também recorrer a 

premissas de ordem muito geral, que qualificaremos com o nome de lugares, osóo, dos quais 
derivam os Tópicos, ou tratados consagrados aos raciocínios dialéticos. 

“Para os antigos, e isto parece ligado à preocupação de ajudar o esforço de invenção do orador, 
os lugares designam rubricas nas quais se podem classificar os argumentos. Tratava-se de agrupar o 
material necessário a fim de encontrá-lo com mais facilidade, em caso de precisão; daí a definição 
dos lugares como depósitos de argumentos. Aristóteles distinguia os lugares-comuns, que podem 
servir indiferentemente em qualquer ciência e não dependem de nenhuma, e os lugares específicos, 
que são próprios, quer de uma ciência particular, quer de um gênero oratório bem definido”. 
PERELMAN, Chaïm. Tratado de Argumentação: Nova Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 
94 – grifos do autor). 
PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
339 Conforme Viehweg, in verbis: “L’VIII libro della Topica è dedicato alla tecnica specifica della 
disputa. Esso inizia con l’arte del domandare: ‹‹Se sivuol formulare una demanda, si deve in primo 
luogo riuscire a trovare il topos dal quale deve scaturire la conclusione dialettica, in secondo luogo 
formulare le singole questioni in sé stesse e collocarle in un determinato ordine ed in terzo luogo, da 
ultimo, presentarle all’avversario in modo conforme››”. (VIEHWEG, Theodor. Tópica e Giurisprudenza. 
Milão: Giuffrè Editore,1962, p. 21). Consultar também: ARISTÓTELES. Tópicos. São Paulo: Abril 
Cultural, 1973, livro VIII, p. 137-158. (Coleção Os Pensadores, vol. IV).  
340Idem, ibidiem, p. 31: “O ponto mais importante em relação à Tópica é dado aqui pela constatação 
de que se trata daquela técnica de pensamento direcionada para o problema”. (tradução nossa). 
341Idem, ibidem, p. 31. 
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sempre intervir na sociedade com um fim principal de buscar soluções para os 

conflitos; para tanto, a Argumentação Jurídica se apoia no estilo de pensar tópico de 

resolver problemas. Neste sentido, é importante ressaltar que, além da confrontação 

de argumentos, respeitando-se as regras da Retórica342 e as regras jurídicas 

estabelecidas pelo sistema de normas positivadas, faz-se necessário que tais 

estruturas sejam fundamentadas numa ética que tem como princípio moral a 

reciprocidade dialógica universal, como é o caso da Ética do Discurso em Apel, em 

que a linguagem é a condição transcendental que garante a validade de qualquer 

diálogo humano. 

 

Em Alexy, há também uma preocupação com a validade do estilo de pensar 

tópico, agora com as premissas dos argumentos, já que elas não partem de 

enunciados demonstrados como verdadeiros, mas sim de prováveis, plausíveis. 

Neste ponto, a Tópica mostra uma fragilidade, porque, a princípio, há necessidade 

de um critério que diferencie suficientemente as premissas que são utilizadas nas 

fundamentações jurídicas.343 Neste sentido, Alexy (2005), corroborando o 

pensamento de Viehweg, afirma que a discussão é a única instância de controle na 

pauta da Argumentação Jurídica; e que, para garantir a correção desse 

procedimento, deve-se exigir, pelo menos, que, nas discussões jurídicas, respeitem-

se determinadas regras que as caracterizam como racionais.344 Desta maneira, a 

Tópica demonstra, na verdade, não ser uma técnica que se preocupe com o 

conteúdo da discussão,345 se ela atingiu ou não o resultado concreto almejado pelas 

                                                 
342

  ARISTÓTELES. Retórica. São Paulo: EDIPRO, 2011. 
343 Alexy (Op. cit., p. 51) faz, a esse respeito, o seguinte comentário: “Essa deficiência não é suprida 
pelo sistema tópico descrito por Viehweg. Um sistema tópico, como Viehweg o entende, pode ser 
definido por meio de quatro características: (1) orientação para o problema (2), ordenação dos tópicos 
que correspondem ao problema (3), movimento contínuo através de (4) uma argumentação racional”. 
344 Mais uma vez, nesse ponto, percebemos a aproximação do Direito atual com a Ética do Discurso 
que desde o seu surgimento, tanto em Habermas como em Apel, se apresenta como uma ética 
procedimental, em que os valores que norteiam a sua proposta moral se estabelecem através de 
consenso. Quando Alexy afirma que a discussão é a única instância de controle na pauta da 
Argumentação Jurídica, isso nos convence da necessidade de uma nova proposta de fundamentação 
do Direito (como ordem jurídica) a partir da Ética do Discurso em Apel, já que ela traz em sua 
arquitetônica os pressupostos necessários (transcendentais) e reais para todo e qualquer discurso 
humano, inclusive o discurso jurídico.   
345Segundo (ZIPPELIUS Apud BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 449): “Os limites da tópica [...] se 
encontram já na sua função instrumental. Ela é uma técnica que simplesmente ajuda a descobrir que 
conhecimentos e interrogações podem em cada caso desempenhar determinado papel, sem contudo 
por si mesma – como simples técnica de debate – oferecer sozinha o suficiente fundamento da 
solução”. 



 162 

partes, mas com a racionalidade do procedimento.346 De qualquer modo, “isso 

explica especialmente a proposta apresentada por Viehweg de uma Tópica 

formal”,347 o que, nesse ponto, em parte, aproxima a Tópica da Ética do Discurso. 

 

Por outro lado, Alexy ressalta que a natureza antissistêmica da Tópica é a 

causa dessa fragilidade, que pode ser dirimida a partir do momento em que se 

compatibilize este estilo aberto de argumentação com o sistema positivo.348 Por suas 

próprias palavras: 

 

Talvez a descrição aqui feita sobre a tópica apresente-se como 
excessivamente negativa. Não obstante, pode-se dizer que esta 
investigação assume, em certo sentido, as intenções da tópica jurídica. 
Exatamente por isso é necessário descobrir suas carências com toda 
precisão. Uma teoria de argumentação jurídica será bem-sucedida se 
conseguir evitar esses defeitos e/ou demonstrar em que medida pode fazê-
lo. Esses defeitos consistem, relembrando mais uma vez, na subestimação 
da importância da lei, da dogmática jurídica e do precedente, na insuficiente 
penetração da estrutura dos argumentos, assim como na insuficiente 
precisão do conceito de discussão. 
No entanto, deve-se manter a tese da tópica de que, inclusive quando não 
são possíveis fundamentações concludentes, não se deve conduzir à 
decisão irracional, assim como a idéia de que o conceito de fundamentação 
racional está estreitamente entrelaçado com o de discussão racional.

349
 

 
 

 

Conclui-se, então, que a Tópica é uma técnica de pensar 

problematicamente,350que busca as soluções fora do sistema jurídico, apresentando, 

porém, uma fragilidade na fundamentação jurídica, conforme identifica Alexy. No 

entanto, atualmente, há uma conciliação entre essa técnica e a 

                                                 
346 ALEXY, Robert. Op. cit., p, 52. 
347Idem, ibidem, p. 52. Nesse sentido, esse autor comenta: “O problema dessa tópica formal são as 

regras da pragmática da linguagem. Por ‘pragmática’ Viehweg entende, segundo a famosa distinção 
de Morris, a teoria da relação entre signos, falante e situação. [...] Viehweg também se refere às 
modernas investigações lógicas sobre a filosofia da linguagem e sobre a filosofia moral”. 
348 No entanto, Paulo Bonavides identifica em Viehweg uma certa aproximação entre Tópica e 
sistema. Por suas palavras: “Contudo, tanto em Viehweg como em Esser, parece haver lugar para um 
confronto entre o pensamento ‘tópico’ (idêntico ao ‘aporético’, em Viehweg, como assinala Kriele) e o 
pensamento ‘sistêmico’, na acepção que lhe foi conferida por Nicolai Hartmann [o pensamento 
sistêmico parte da ideia do todo e esta é uma concepção primordial que permanece dominante], 
segundo observa ainda o mesmo Kriele”. (Op. cit., 2002, p. 448). 

Contudo, o modo aporético de pensar procede de maneira diversa dessa concepção dominante, 
pois valoriza primeiramente a solução de problema, mostrando-se, em princípio, indiferente ao 
sistema. Porém, isso não quer dizer que a ideia de sistema seja totalmente estranha ao estilo tópico, 
pelo menos está presente de modo latente.   
349ALEXY, Robert. Op. cit., p. 52-53. 
350 VIEHWEG, Theodor. Op. cit., p. 31. 
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Constituição,351quando se tem o rol dos princípios constitucionais como verdadeiro 

catálogo de lugares-comuns a ser empregados como pontos de partida na discussão 

dialética dos problemas jurídicos; e, também, quando da aplicação do princípio da 

proporcionalidade na harmonização desses princípios num caso concreto.      

 

9.3 A NOVA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 

 

O Constitucionalismo contemporâneo surgiu para as nações ocidentais sob o 

signo da liberdade, fruto de um longo preparativo de ideias filosóficas, políticas e 

econômicas que culminou com rompimento da ordem social vigente e abriu caminho 

para profundas alterações na estrutura e superestrutura da sociedade ocidental de 

todo o século XIX. 

 

A nova ordem social, então, dirigida pelos ideais da burguesia, seria 

profundamente marcada pelo Positivismo, que se transformaria no pensamento 

filosófico dominante, responsável, em todos os segmentos do conhecimento 

humano, por uma ideologia muito mais quantitativa do que qualitativa das ciências; 

inclusive influenciando as ciências do espírito com seu método lógico-dedutivo. 

 

Com o Direito não foi diferente, sobretudo porque o princípio da legalidade e a 

interpretação exegética da lei blindaram o conhecimento do Direito com o método 

explicativo das ciências exatas, impedindo, por quase todo aquele século, as 

insurgências das diversas escolas hermenêuticas aderentes ao método histórico e 

uma maior liberdade no preenchimento de lacunas do Direito, como pensava a 

Escola Histórica do Direito, a Escola da Livre Investigação Científica do Direito, a 

Escola do Direito Livre, a Escola Realista estadunidense, entre outras. 

 

Na verdade, essa blindagem não foi tão perfeita, porque, aos poucos, já no 

início do século XX, com as transformações sociais advindas da rápida 

                                                 
351 Para Paulo Bonavides, “o prestígio da tópica em toda a Alemanha logo se fez sentir com a adesão 
de três civilistas eminentes – Wieacker, Esser, Coing – seguida do apoio de constitucionalistas de 
peso, como Schneider e Ehmke, relatores do tema ‘Princípios de Interpretação Constitucional’, 
exposto na assembléia de 1961 dos professores de direito público daquele país. Inclinaram-se 
também para a tópica, nomeadamente para uma teoria material da Constituição, construindo estradas 
próprias com o propósito de alcançar objetivos semelhantes, juristas da envergadura de Martin Kriele, 
Peter Härberle, Friedrich Muller e Konrad Hesse”. (Op. cit., 2002, p. 448). 
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industrialização do século anterior, a Hermenêutica Jurídica antipositivista cada vez 

mais ganharia espaço na doutrina, principalmente no Direito Constitucional, que 

começava a surgir como centro das questões jurídicas devido à tendência publicista 

do Direito. 

 

O Direito Público do século dezenove, de certa maneira, já vinha tendo 

grandes avanços com o Direito Administrativo no tocante ao poder discricionário do 

Estado, devido à mudança de paradigma, em que agora o Estado teria que deixar de 

ser absenteísta para tornar-se um Estado intervencionista, como exigia a demanda 

do Estado social emergente. Com isso, aos poucos, a dicotomia Estado e sociedade 

iria perdendo o sentido, pois o distanciamento entre eles não mais condizia com a 

realidade dos fatos. 

  

Nesse contexto, a interpretação Constitucional, que até então seguia as 

regras da Hermenêutica Clássica,352 portanto, de uma Teoria Formal da 

Constituição, passa a vislumbrar uma Hermenêutica especificamente constitucional, 

que ultrapassa o formalismo da lei e entra numa seara mais concretista, dando início 

aos primeiros passos de uma nova Hermenêutica Constitucional, conforme ficou 

patente no embate ideológico entre Carl Schmitt e Kelsen, na década de trinta do 

século passado. 

 

O Positivismo, em matéria constitucional, que teve em Kelsen seu mais forte 

aliado, antecedido por Laband e Jellinek, encontra em Schmitt uma reação realista e 

                                                 
352Conforme Gomes Canotilho: “O método jurídico [o método hermenêutico clássico] parte da 

consideração de que a constituição é, para todos os efeitos, uma lei. Interpretar a constituição é 
interpretar uma lei (tese da identidade: interpretação constitucional = interpretação legal). Para se 
captar o sentido da lei constitucional devem utilizar-se os cânones ou regras tradicionais da 
hermenêutica. O sentido das normas constitucionais desvenda-se através da utilização como 
elementos interpretativos: (i) do elemento filológico (= literal, gramatical, textual); (ii) do elemento 
lógico (=elemento sistemático); (iii) do elemento histórico; (iiii) do elemento teleológico (=elemento 
racional); (iiiii) do elemento genético. 
     “A articulação destes vários factores hermenêuticos conduzir-nos-á a uma interpretação jurídica 
(=método jurídico) da constituição em que o princípio da legalidade (=normatividade) constitucional é 
fundamentalmente salvaguardado pela dupla relevância atribuída ao texto: (1) ponto de partida para a 
tarefa de mediação ou captação de sentido por parte dos concretizadores das normas constitucionais; 
(2) limite da tarefa de interpretação, pois a função do intérprete será a de desvendar o sentido do 
texto sem ir para além, e muito menos contra, o teor literal do preceito”. (CANOTILHO, J. J. Gomes. 
Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p 1.210-1.211 – 
grifos do autor). 
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renovadora, de inspiração tanto filosófica como sociológica, que perdura até os dias 

atuais, fortalecida, sobretudo, a partir da Escola de Zurique, cujos constitucionalistas 

deram início à Teoria Material da Constituição. 

 

A polêmica entre Kelsen e Schmitt estava precisamente na não aceitação, 

pelo segundo, da teoria normativista da Constituição de Kelsen, pois, para Schmitt, 

toda teoria da Constituição se inicia com a separação entre Constituição e lei 

constitucional.353 Com essa distinção, Schmitt traz à baila conteúdos materiais para 

mostrar que a Constituição é muito mais do que um feixe de normas constitucionais 

isoladas; ela é fruto de uma decisão conjunta e fundamental que representa a 

unidade de um povo. Dessa maneira, 

 

[...] fazendo secundário o formalismo da norma constitucional, Schmitt 
declara que as leis da Constituição valem por se fundamentarem na 
Constituição e têm por pressuposto essa Constituição, sendo por 
conseguinte a decisão política prévia a base de toda a regulamentação 
normativa ordinária e constitucional.

354
 (grifos nossos). 

 
 
 

Schmitt, ao combater o normativismo da Constituição e demonstrar a base 

política355 na qual ela se apoia, expõe para o Direito Constitucional os aspectos 

materiais que estão por trás, ou melhor, que antecedem a Constituição, mas que 

nunca eram mostrados por causa da camisa de força do Positivismo Jurídico 

kelseniano.356 Com isso, o Direito Constitucional transforma-se e dá início à nova 

fase realista de sua Hermenêutica. Aliás, o elemento material na interpretação da 

Constituição há muito já se vislumbrava, mas a Hermenêutica tradicional, de origem 

                                                 
353 Schmitt (apud BONAVIDES, 2002) faz uma distinção entre Constituição e leis constitucionais. Para 

ele, a Constituição seria as decisões postas no documento constitucional que não sofreriam 
modificações, caracterizando sua essência. Leis constitucionais, por sua vez, seriam as normas 
passíveis de alterações.   
354

 BONAVIDES, Paulo. op.  cit., 2002, p. 152. 
355

 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Medes Ferreira. Porto 
Alegre: Editora Fabris, 1991. 
356Na verdade, essa polêmica com Kelsen, apesar de trazer à tona o aspecto material da 
Constituição, também estendeu a discussão sobre quem era o verdadeiro guardião da Constituição e 
a consequências políticas danosas por conta disso. Schmitt (2006), que não era aderente à teoria 
formalista, defendia uma teoria de aspecto materialista para a Constituição e propugnava que o 
verdadeiro guardião da Constituição não era o Tribunal Constitucional, como entendia Kelsen, por 
não ser essa incumbência uma questão jurídica e sim política. Com isso, Schmitt entendia que o 
soberano, na qualidade de chefe maior da nação, é quem tinha o poder de decidir em caso de 
exceção. Isso teve grande repercussão na Alemanha nazista, devido ao contexto histórico existente 
na época, dando a razão suficiente para a ditadura de Hitler, que na qualidade de Chanceler alemão, 
suspendeu legalmente a Constituição de Weimer. 
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civilista, impedia que a Constituição desempenhasse com nitidez um papel mais 

concreto na aplicação de suas normas. 

 

Contudo, apesar de o elemento material da Constituição já estar exposto,357 

faltava-lhe um método que indicasse o caminho para encurtar a distância entre o 

interpretar e o aplicar a norma. Esse método ou técnica de investigação do Direito 

surgiria com a Tópica de Viehweg.  

 

Com a Tópica358 aparece a oportunidade de pensar o Direito não como um 

sistema fechado de normas, mas sim como um sistema aberto. O estilo tópico de 

pensar problematicamente chega, então, em boa hora para a Hermenêutica 

Constitucional e para a teoria da Constituição que passa a utilizar a argumentação 

dialética como modo mais adequado à dinâmica de perquirição da realidade 

constitucional. 

 

No entanto, a Tópica constitucional359 não era totalmente aporética, 

antissistêmica, porque os juristas das gerações posteriores à Segunda Guerra 

                                                 
357 Não se pode esquecer da contribuição de Smend para o aspecto material na teoria da 
Constituição, que, mais tarde, viabilizar-se-ia com a Escola de Zurique, a partir da Tópica. Para 
Smend (apud BONAVIDES, 2002), a Constituição era uma realidade integrante. O sentido integrativo 
aqui não é meramente funcional, mas relacionado com valores, com as forças políticas, reais e 
sociológicas. 
358 Bonavides, sobre a Tópica, ressalta: “Que é a tópica, essa grande novidade no pensamento 
jurídico europeu da segunda metade deste século [XX]? Otte, Alexy e Horn, arrimados em Viehweg e 
Esser, respondem excelentemente: uma técnica de investigação de premissas, uma teoria da 
natureza de tais premissas bem como de seu emprego na fundamentação do Direito e, enfim, uma 
teoria de argumentação jurídica volvida primariamente para o problema, para o caso concreto, para o 
conceito de ‘compreensão prévia’ (vorverständnis), único apto a fundamentar um sistema material do 
Direito, em contraste com o sistema formal do dedutivismo lógico, carente de semelhante 
fundamentação”. (Op. cit., 2002, p. 454). 

FERNANDEZ, Atahualpa. Argumentação Jurídica e Hermenêutica. 2. ed. São Paulo: Impactus, 2008. 
359 Canotilho (Op. cit., p.1.211) sobre o assunto esclarece: “O método tópico-problemático, no 
âmbito do direito constitucional, parte das seguintes premissas (1) carácter prático da interpretação 
constitucional, dado que, como toda a interpretação, procura resolver os problemas concretos; (2) 
carácter aberto, fragmentário ou indeterminado da lei constitucional; (3) preferência pela discussão do 
problema em virtude da open texture (abertura) das normas constitucionais que não permitam 
qualquer dedução subsuntiva, a partir dela mesma. 

“A interpretação da constituição reconduzir-se-ia, assim, a um processo aberto de argumentação 
entre os vários participantes (pluralismo de intérpretes) através da qual se tenta adaptar ou adequar a 
norma constitucional ao problema concreto. Os aplicadores-interpretadores servem-se de vários tópoi 
ou pontos de vista, sujeitos à prova das opiniões pró ou contra, a fim de descortinar, dentro das várias 
possibilidades derivadas da polissemia de sentido do texto constitucional, a interpretação mais 
conveniente para o problema. A tópica seria, assim, uma arte de invenção (inventio) e, como tal, 
técnica do pensar problemático. Os vários tópicos teriam como função: (i) servir de auxiliar de 
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Mundial, por mais traumáticas que tenham sido as experiências ditatoriais 

vivenciadas pelas diversas nações europeias, desde a primeira metade do século 

XX, tais como o Salazarismo em Portugal, o Franquismo na Espanha, o Stalinismo 

na União Soviética, o Fascismo na Itália e o terror absoluto do Hitlerismo na 

Alemanha360, consequência do formalismo de Kelsen, que fazia válido qualquer 

conteúdo jurídico (até os destituídos de justiça), desde que observado o modus 

faciendi legal, firmando, desta maneira, qualquer espécie de Ordenamento Jurídico, 

como os citados acima; mesmo assim, eles (os juristas) não podiam se afastar 

totalmente da concepção sistêmica do Direito; por mais que a renascida teoria da 

argumentação forcejasse decisões mais justas. O medo desses juristas era de que a 

Tópica ensejasse, no âmbito do Direito Constitucional, decisões totalmente 

voluntaristas e arbitrárias, comprometendo o lado bom que o formalismo jurídico 

deixou de herança para o Direito: a segurança jurídica. 

 

Portanto, a Nova Hermenêutica Constitucional seria pautada sempre nesse 

equilíbrio entre sistema aberto e sistema fechado, ou seja: a) por um lado, a 

preocupação com a integração da Constituição com a sociedade, através da 

efetivação dos valores, sobretudo dos direitos fundamentais, objetivo maior da 

Teoria Material da Constituição; b) por outro, a preocupação com os limites da 

segurança jurídica.361
 

 

Nesse sentido, são variadas as formulações doutrinárias, sobretudo de 

juristas alemães, tais como Friedrich Müller, Peter Häberle e Konrad Hesse, que, 

partindo da Tópica, criaram uma nova concepção de Hermenêutica Constitucional, 

cujas propostas seguem em frente com detalhes. 

 

                                                                                                                                                         
orientação para o intérprete; (ii) constituir um guia de discussão dos problemas; (iii) permitir a decisão 
do problema jurídico em discussão”. (grifos do autor). 
360

 Sobre a biografia completa de Hitler consultar FEST, Joachim. Hitler. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2005. Volume 1. 
361 Nesse sentido, Konrad Hesse (2009) assevera que interpretar é encontrar o resultado 

constitucionalmente correto, através de um procedimento racional e controlável e fundamentar esse 
resultado racional e controlável, criando com isso certeza e previsibilidade, não agindo somente por 
causa da decisão. Assim, com suas palavras: “O objetivo da interpretação é chegar ao resultado 
constitucionalmente ‘correto’ através de um procedimento racional e controlável, fundamentando esse 
resultado de modo igualmente racional e controlável, e criando, dessa forma, certeza e previsibilidade 
jurídicas, ao invés de acaso, de simples decisão por decisão”. (HESSE, Konrad. Temas 
Fundamentais do Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009 - grifos do autor).  
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9.3.1A Metódica Estruturante de Friedrich Müller 

 

 A proposta doutrinária de interpretação da Constituição de Müller é 

concretista conciliatória, pois tenta compor Tópica e sistema; para tanto, ele faz 

algumas modificações nessa técnica argumentativa com o objetivo de não se perder 

de vista a obrigatoriedade ou a normatividade da norma jurídica. 

 

Diante disso, ele afirma que a norma é mais do que seu próprio texto 

expressa; ela possui uma estrutura normativa que depende da sua concretização. 

Aqui, o fato não se adapta à norma (como ocorre com o silogismo jurídico da 

Hermenêutica Clássica), mas sim a norma é que se ajusta ao fato e, muito mais, 

depende dele para existir completamente. Verifica-se, então, que na norma não só a 

forma é relevante, mas, sobretudo, o conteúdo, ou seja, sua parte material. Se a 

realidade muda, muda a normatividade. Nesse sentido, Müller ensina que, para a 

Hermenêutica Constitucional, a norma jurídica não é um juízo hipotético frente a uma 

esfera de regulação que se possa isolar, ou uma forma autoritária sobreposta à 

realidade, mas uma consequência ordenante da própria estrutura material da esfera 

social a ser regulada.  

 

Desta maneira, então, a norma possui três elementos básicos: (1) o fato; (2) o 

programa da norma; e (3) o âmbito da norma.362 O Direito e a realidade não são 

duas esferas incomunicáveis. Por isso, o âmbito da norma é o conjunto de 

elementos estruturais retirados da realidade social que fundamenta a normatividade, 

que, por sua vez, é tirado do conteúdo fático geral previsto no programa da norma 

(isto é, texto normativo que não é autônomo e só encontra seu sentido quando em 

contato com a realidade). 

 

A Metódica Estruturante,363 conforme o próprio Müller denominou sua teoria, 

propõe, por fim, uma Hermenêutica Constitucional que leva em conta vários 

                                                 
362 MÜLLER, Friedrich. Teoria Estruturante do Direito. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 
p. 244. Ver também BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 502. 
MÜLLER, Friedrich. Metodologia do Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010. 
363 Nesse sentido, Canotilho (Op. cit., p. 1.213) faz um resumo dos postulados básicos da metódica 
estruturante de Muller: “[...] são os seguintes: (1) a metódica jurídica tem como tarefa investigar as 
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elementos de concretização da norma divididos em dois grupos: (a) o de 

relacionamento direto com a norma, formado pelos elementos metodológicos de 

acepção estrita (as regras tradicionais de interpretação: gramatical, histórica, 

genética, sistemática e teleológica, bem como os princípios hermenêuticos 

constitucionais), os elementos do âmbito da norma (retirados da realidade social) e 

parte dos elementos dogmáticos (conceitos da dogmática analítica jurídica que 

orientam nos pontos necessários à compreensão); (b) o de relacionamento indireto, 

formado pelos elementos de uma teoria da Constituição (sistema de valores 

relacionados com institutos constitucionais), elementos técnicos de solução 

(fornecidos pela Teoria da Argumentação Jurídica), elementos político-

constitucionais (que representam os próprios efeitos práticos das decisões com base 

na Metódica Estruturante).  

 

Com isso, Müller estabelece uma hierarquia entre esses elementos no 

momento da interpretação/concretização das normas constitucionais, dando 

preferência, em caso de conflito, aos do grupo que diretamente se relacionam com a 

norma jurídica, e, dentre eles, a preferência é para a interpretação gramatical e 

sistemática. Isso mostra uma certa incoerência na proposta desse constitucionalista, 

porque, apesar de seu esforço em construir uma teoria de bases concretistas, ele 

ainda ficou preso aos elementos técnicos da Hermenêutica tradicional, sistêmica; 

talvez, por achar, em última instância, que a segurança jurídica seja um parâmetro  

difícil de ser postergado. 

 

 

                                                                                                                                                         
várias funções de realização do direito constitucional (legislação, administração, jurisdição); (2) e para 
captar a transformação das normas a concretizar numa ‘decisão prática’ (a metódica pretende-se 
ligada à resolução de problemas práticos); (3) a metódica deve preocupar-se com a estrutura da 
norma e do texto normativo, com o sentido de normatividade e de processo de concretização, com a 
conexão da concretização normativa e com as funções jurídico-práticas; (4) elemento decisivo para a 
compreensão da estrutura normativa é uma teoria hermenêutica da norma jurídica que arranca da 
não identidade entre norma e texto normativo; (5) o texto de um preceito jurídico positivo é apenas a 
parte descoberta do iceberg normativo (F. Muller), correspondendo em geral ao programa normativo 
(ordem ou comando jurídico na doutrina tradicional); (6) mas a norma não compreende apenas o 
texto, antes abrange um ‘domínio normativo’, isto é, um ‘pedaço de realidade social’ que o programa 
normativo só parcialmente contempla; (7) conseqüentemente, a concretização normativa deve 
considerar e trabalhar com dois tipos de elementos de concretização: um formado pelos elementos 
resultantes da interpretação do texto da norma (= elemento literal da doutrina clássica); outro, o 
elemento de concretização resultante da investigação do referente normativo (domínio ou região 
normativa)”.  (grifos do autor).  
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9.3.2A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição de Peter Häberle 

 

Peter Häberle foi, dos constitucionalistas concretistas alemães, quem mais 

levou a fundo a ideia da Tópica na interpretação constitucional. Para ele, a 

Hermenêutica Constitucional tem que ser praticada por todos os cidadãos da 

sociedade de forma aberta e democrática. 364 

 

Na Hermenêutica Clássica, a interpretação constitucional era afeta aos 

operadores do Direito (profissionais), que restringiam a participação da sociedade, 

comprometendo o seu grau de legitimidade. Em Kelsen, o âmbito era ainda mais 

restrito, com sua doutrina da interpretação autêntica e não-autêntica, em que 

somente o órgão público autorizado legalmente poderia interpretar a lei, excluindo 

advogados e juristas. 

 

De certa forma, Häberle reconhece que há e é necessária a interpretação 

constitucional feita pelos profissionais do Direito; e neste caso, não se deixa de 

aplicar os métodos da Hermenêutica Clássica que ele chama de interpretação em 

sentido estrito. Mas, sobretudo, destaca a interpretação em sentido lato, feita por 

toda sociedade pluralista, que dela participa diretamente e é considerada a mais 

importante, porque a interpretação lata oferece um amplo terreno ao debate e à 

renovação da Constituição, o que a faz um documento político em permanente 

sintonia com o espírito do povo e sua evolução. Neste sentido, as duas modalidades 

                                                 
364Sobre o assunto Häberle revela: “Nesse sentido, permite-se colocar a questão sobre os 
participantes do processo de interpretação: de uma sociedade fechada dos intérpretes da 
Constituição para uma interpretação constitucional pela e para uma sociedade aberta (von der 
geschlossenen Gesellschaft der Verfassungsinterpreten zur Verfassungsinterpretation durch und für 
die offene Gesellschaft). 
“[...]. 
      “Interpretação constitucional tem sido, até agora, conscientemente, coisa de uma sociedade 
fechada. Dela tomam parte apenas os intérpretes jurídicos ‘vinculados às corporações’ 
(zünftmässigeInterpreten) e aqueles participantes formais do processo constitucional. A interpretação 
Constitucional é, em realidade, mais um elemento da sociedade aberta. Todas as potências públicas, 
participantes materiais do processo social, estão nela envolvidas, sendo ela, a um só tempo, 
elemento resultante da sociedade aberta e um elemento formador ou constituinte dessa sociedade 
(...weil Verfassungsinterpretation diese offene Gesellschaft immer von neuem mitkonstituiert und von 
ihr konstituiert wird). Os critérios de interpretação constitucional hão de ser tanto mais abertos quanto 
mais pluralista for a sociedade”. (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a Sociedade Aberta 
dos Intérpretes da Constituição: Contribuição para a Interpretação Pluralista e “Procedimental” da 
Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Editora Fabris, 2002, p. 12-13 – 
grifos do autor).      
Com isso, Häberle é o constitucionalista alemão que mais se aproxima, mesmo que 
despretensiosamente, da proposta da Ética do Discurso em Apel.  
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unidas são capazes de concretizar com mais eficiência os direitos fundamentais, 

haja vista que a discussão aberta sobre os valores confere maior grau de 

legitimidade.365 Neste ponto, a teoria de Häberle vai de encontro aos preceitos da 

Ética do Discurso em Apel (2000b, 1973b), que defende: quanto mais ampla e direta 

a participação de todas as pessoas no diálogo público sobre as coisas do mundo em 

busca de consenso universal, mais legítimas serão as discussões e as decisões 

tomadas sobre as questões que afetam todos, principalmente na fase atual em que 

se encontra a sociedade humana, cada vez mais pluralista e globalizada.366 

 

Numa só palavra, pode-se dizer que o método concretista de Häberle mostra-

se em três pontos principais: (1) o alargamento do círculo de intérpretes da 

Constituição; (2) o conceito de interpretação como um processo aberto e público; (3) 

a ideia de que a própria Constituição é a realidade constituída e publicizada.367 

 

De certo que o método da Constituição aberta representa uma contribuição 

fecunda dos juristas da Tópica ao Direito Constitucional. Porém, a crítica que se faz 

a esse alargamento extremo do círculo de intérpretes da Constituição (apesar de 

aproximar a sociedade do Direito como jamais se tinha feito antes na Hermenêutica 

tradicional), revela, por outro lado, um considerável afrouxamento da normatividade 

e da juridicidade da Constituição, como tem sido apontado pela doutrina com 

referência à Tópica e aos demais métodos concretistas.   

                                                 
365 Para Bonavides (op. cit., 2002, p. 470), “uma das mais fortes legitimações do novo processo 
interpretativo da Constituição é haurida na organização pluralista e democrática da sociedade. A 
sociedade de Häberle é a mesma ‘sociedade aberta’ de Popper. ‘O racionalismo crítico é a teoria 
científica mais persuasiva do pluralismo, porquanto o conteúdo material da Lei Fundamental (os seus 
elementos estruturais pluralistas) e os elementos da teoria do racionalismo crítico são congruentes’. 
Com essa afirmativa, ele faz patente a base filosófica de inspiração do seu novo método 
interpretativo, de teor realista e sobretudo concretista”. 
366 Nesse contexto, a importância da Ética do Discurso na versão apeliana para o Direito, via Teoria 
Material da Constituição, passa por estes pontos: sistema aberto, argumentação, consenso, 
pluralismo, entre outros, em que se apoia essa teoria para dar racionalidade e efetividade aos direitos 
fundamentais, fins últimos do Constitucionalismo contemporâneo. Desse modo, se a Constituição é o 
documento político que representa a sociedade e dá validade a todas as normas do Ordenamento 
Jurídico, a teoria jurídica que a interpreta materialmente, abre, assim, caminho para um novo 
fundamento do Direito, agora não mais baseada numa teoria filosófica totalmente formalista, como é 
ocaso da kantiana, em que o discurso humano não faz parte na intermediação da ação e do 
conhecimento; mas sim deve ter como base uma Filosofia Moral da intersubjetividade, em que toda e 
qualquer atitude legítima do homem passa pelo diálogo aberto a todos os interessados, com 
tratamento igual e digno aos participantes do debate. Consiste nessa direção a proposta da presente 
tese a ser analisada com seus detalhas no capítulo final.  
367Idem, ibidem, p. 466. 
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9.3.3 A Essencialidade dos Princípios Constitucionais e sua Força Normativa 

segundo avaliação de Konrad Hesse 

 

Por último, a interpretação da Constituição, em Konrad Hesse, toma um 

destaque especial, porque este constitucionalista, ao contrário dos anteriores, prega 

a total inadequação da Hermenêutica Clássica em matéria constitucional. Para ele, 

como a Constituição é formada essencialmente de princípios (de natureza aberta e 

indeterminada e carregados de direitos fundamentais de alcance normativo 

pluridimensional, não havendo, portanto, uma hipótese de incidência a ser analisada 

subsuntivamente), sua interpretação só existe no momento da concretização desses 

princípios, cujos conteúdos só se completam quando da aplicação deles em face 

dos problemas.   

 

Nesse caso, interpretar significa compreender o conteúdo da norma que 

somente se apresenta no momento de sua concretização, requerendo, segundo 

Hesse (2009), a presença umbilical de uma pré-compreensão da Constituição e do 

problema.368 Essa compreensão prévia deve ser fundamentada de forma tal que o 

intérprete possa objetivamente atingir a coisa mesma, para, assim, evitar impressões 

ocasionais ou hábitos mentais crônicos ou arraigados.369 Em suma, a concretização 

e a compreensão são dois momentos que se fundem num só em face do problema 

concreto, diferentemente da Hermenêutica tradicional, que as considera dois 

momentos distintos e separados. 

 

Contudo, apesar de Hesse seguir fielmente o estilo da Tópica de pensar o 

Direito a partir dos problemas e não dos textos normativos (como acontece com a 

aplicação do Direito de tradição positivista), utilizando como pontos de partida para 

soluções destes problemas os lugares-comuns, estes não ficam dispersos na 

totalidade do Ordenamento Jurídico, mas sim restritos a um catálogo constitucional 

                                                 
368 Com as palavras de Hesse: ”A concretização pressupõe a ‘compreensão’ do conteúdo da norma a 

‘concretizar’, não podendo desvincular-se nem da ‘pré-compreensão’ do intérprete nem do problema 
concreto a se resolver”. (HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. Textos 
selecionados e traduzidos por Carlos dos Santos Almeida, Gilmar Ferreira Mendes e Inocêncio 
Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 109).      
369HESSE, Konrad apud BONAVIDES, Paulo. Op. cit., 2002, p. 439. 
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de topoi que limita o alcance da concretização, ou seja, a Constituição torna-se uma 

barreira instransponível para o intérprete constitucional.370 

 

Dessa maneira, ficam patentes entre os juristas da Nova Hermenêutica 

Constitucional dois pontos importantes a serem destacados: primeiro,371 que sem a 

Tópica não seria possível uma interpretação material da Constituição; segundo, que 

não se pode descurar da Constituição como fonte normativa fundamental através de 

seus princípios372 (leia-se valores e direitos fundamentais), evitando-se, assim, que a 

moderna Teoria da Argumentação Jurídica, que tantos avanços já tem 

proporcionado à Ciência do Direito e ao Direito Positivo, comprometa a estabilidade 

dos institutos jurídicos e das instituições políticas do Estado e da sociedade, porque 

o que se busca é o equilíbrio entre a justiça material373 (e não simplesmente a justiça 

formal, que está na lei, mas distante da realidade social) e a segurança jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
370 É importante destacar que essa vinculação ao texto constitucional também ocorre, mais fortemente 

até, com o intérprete infraconstitucional devido ao instituto do controle de constitucionalidade, em que 
nenhuma interpretação legal pode ir de encontro à supremacia da Constituição.  
371 BONAVIDES, Paulo. Op. cit. p. 472: “Sem a tópica a teoria material da Constituição não teria feito 
os excepcionais progressos que alcançou, depois de chegar a um ponto de exaustão a controvérsia 
do positivismo com o direito natural nos arraiais do pensamento filosófico europeu. A grande saída de 
Viehweg e Esser na hermenêutica jurídica do século XX  foi o caminho aberto às correntes críticas de 
um constitucionalismo de renovação, que reaproximou, com base em profunda reflexão, a 
Constituição e a realidade”.    
372Idem, ibidem, p. 535: “Aqueles valores e princípios representam, por conseguinte, a matéria-prima 
da Nova Hermenêutica; esta outra coisa não é senão a própria Teoria Material da Constituição”.  
373

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco.In:______. Aristóteles. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (Coleção 
os Pensadores, Vol. II).  
RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 2. ed. São Paulo, Martins Fontes, 2002.  
PERELMAN. Chaïm. Ética e Direito. Tradução de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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10 DO FORMALISMO JURÍDICO AO MATERIALISMO 

CONSTITUCIONAL E O SURGIMENTO DO PARADIGMA DA 

MORALIDADE CONSENSUAL 

 

O desenvolvimento do Direito Constitucional, surgido no início do século XIX, 

com o advento do Estado constitucional moderno, se deu sob a influência direta de 

dois aspectos imprescindíveis para o Direito, o aspecto formal e o aspecto material 

da lei. 

 

A teoria da Constituição, então, a partir desses dois aspectos, dividiu-se em 

duas teorias que se vinculam às Constituições ocidentais. A primeira, denominada 

de Teoria Formal da Constituição, prevaleceu nos estudos constitucionais desde o 

início do Constitucionalismo moderno, que, sob a influência do princípio da 

legalidade, sempre interpretou (Hermenêutica tradicional) as leis constitucionais nos 

mesmos moldes do Direito Privado, civilista. Já a segunda, intitulada de Teoria 

Material da Constituição, surgiu fortemente um pouco antes da metade do século 

vinte através da Escola de Zurique, com precedentes importantes a partir do 

decisionismo de Schmitt e do método científico-espiritual de Smend,374 em 

substituição à teoria meramente jurídica da Constituição. 

 

A Revolução Francesa, juntamente com a Revolução Americana, conforme já 

demonstrado no presente estudo, foi responsável por um novo modelo de Estado, o 

Estado de Direito, totalmente desvinculado da figura pessoal do rei (que chegou a 

confundir-se com o próprio Estado). Com isso, a sociedade passou a ser regida, não 

mais por um único homem frio e onipotente como era a característica do 

Absolutismo francês, mas sim pela lei, que representava a vontade geral do povo 

através do parlamento; daí, o surgimento do Estado Constitucional que ditava as 

                                                 
374

Para Smend (apud BONAVIDES, 2002), conforme sua Teoria Científico-Espiritual da Constituição 
ou teoria Integrativa da Constituição, que se apoiou na Teoria Geral das Ciências do Espírito de 
Theodor Litt, toda teoria constitucional consiste em explicar a força normativa do fático, sendo que o 
sentido integrativo desse processo não é meramente funcional, mas relacionado aos valores. Isso 
força a uma interpretação Constitucional mais concreta e integrada com essas forças 
extraconstitucionais que provocam mudanças na Constituição, exigindo uma interpretação mais 
flexível.   
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regras de funcionamento da nova forma de poder, ou seja, o poder dividido em três 

funções específicas: legislativa, executiva e judiciária.375 

 

A Constituição escrita da nova era surge, assim, com a incumbência de 

preservar os três principais fundamentos que marcam até hoje o Constitucionalismo, 

ou seja, a limitação do poder, a separação do poder e os direitos individuais (hoje 

evoluído para os direitos fundamentais de quarta geração). 

 

Dessa maneira, o Estado controlava a si mesmo, porém, ainda mantinha-se 

separado da sociedade, distante da realidade social, que era regida por regras 

próprias de livre iniciativa. Este foi o ponto fundamental que caracterizou todo o 

século dezenove, isto é, a existência de um Estado Liberal sustentado por uma 

ideologia burguesa positivista, que defendia uma Constituição marcada por um 

formalismo racional, em que a norma e o fato são duas realidades que somente se 

comunicam silogisticamente, sendo a forma da lei mais importante que seu 

conteúdo. A Teoria Formal da Constituição, portanto, representava uma Constituição 

legal que não conhecia os fatos e os valores que regulavam através de suas regras. 

Interpretar a Constituição, de acordo com a teoria formal, era conhecer a norma no 

seu plano abstrato, desvinculada de seu aspecto material. 

 

Até o embate ideológico entre o Estado Liberal e o Estado Social, o 

positivismo jurídico era quem determinava as regras de interpretação constitucional, 

cujo último e mais destemido defensor, Hans Kelsen, antes do surgimento da Teoria 

Material da Constituição (que deu início à fase pós-positivista do Direito), ainda 

entendia o Direito sob o prisma de sua Teoria Pura, ou seja, como ele mesmo 

definiu, uma teoria do Direito Positivo que procura conhecer seu objeto de estudo 

isolando-o das demais esferas sociais onde ele está inserido.376 

 

Kelsen entendia que a Ciência Jurídica, até então, não conhecia bem seu 

objeto, porque não conseguira isolá-lo completamente, livre de todos os elementos 

que lhe são estranhos, como faziam as ciências da natureza, paradigma de suas 

                                                 
375

 Na realidade, não tão nova, porque essa divisão, com se sabe, já era conhecida dos antigos 
através de Aristóteles. 
376

 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 1-2. 



 176 

reflexões; sendo este isolamento (pureza) o princípio metodológico fundamental de 

seu modelo teórico. Para ele, “a jurisprudência tem-se confundido com a Psicologia, 

a Sociologia, a Ética e a Política”,377 o que não era admissível para um 

conhecimento que queria atingir o status de ciência. A Teoria Pura do Direito tinha o 

propósito de delimitar o espaço jurídico em face dessas disciplinas, como se fosse 

possível uma ciência do espírito, que estuda as regras de conduta, manter-se 

indiferente aos aspectos da realidade que lhe são próprios.378 Por suas palavras: 

“Embora as normas jurídicas, como prescrições de dever-ser, constituam valores, a 

tarefa da Ciência Jurídica não é de forma alguma uma valoração ou apreciação do 

seu objeto, mas uma descrição do mesmo alheio a valores”.379 

 

O rompimento com essas ideias veio exatamente com a Teoria Material da 

Constituição, teoria na qual a Constituição não é, simplesmente, um feixe isolado de 

normas, mas sim uma carta política e jurídica que reflete o conjunto de forças sociais 

relacionadas com valores, mais precisamente com os direitos fundamentais, que são 

“a bússola das Constituições”.380 

  

A Teoria Material da Constituição381 propôs, portanto, uma nova metodologia 

que superava o abstracionismo da norma e aproximava a Constituição da realidade 

plena, do concreto, e isso poderia ser feito efetivamente em termos dialéticos no 

momento da solução dos problemas. Para tanto, era necessária uma nova 

Hermenêutica Constitucional que compreendesse a Constituição a partir de seu 

conteúdo e não somente de sua forma. Neste sentido, a Tópica de Viehweg 

consolidou a Teoria Material da Constituição na Alemanha e provocou uma 

verdadeira reviravolta jurídica ao reaver para o Direito a teoria da argumentação, 

influenciando diretamente os estudos filosóficos e jurídicos de renomados 

                                                 
377

 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 1. Jurisprudência, neste caso, quer dizer a própria Ciência do Direito e 
não decisões reiteradas dos tribunais. 
378

 Kelsen errou ao não compreender que o ser do Direito é o próprio dever-ser da norma jurídica, 
portanto, não se podendo negar os fatos sociais e os valores que lhe correspondem.  
379

KELSEN, Hans. Op. cit., p. 77. 
380

 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., 2002, p. 553. 
381

 A Teoria Material da Constituição, que passou a empregar uma nova Hermenêutica Constitucional 
com a finalidade de efetivar os mais altos valores inseridos na Constituição através de seus 
princípios, que são os direitos fundamentais, é a mais moderna teoria sobre a Constituição 
desenvolvida na Alemanha. Para tanto, é utilizada a Teoria da Argumentação Jurídica desenvolvida 
com maestria por Robert Alexy, a partir da Tópica.        
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jusfilósofos contemporâneos, notadamente Kriele, Konrad Hesse, Friedrich Müller, 

Peter Häberle, Robert Alexy e Chaïm Perelman. 

 

Para Paulo Bonavides, qualquer teoria contemporânea que queira 

compreender a Constituição tem que partir de bases democráticas que respeitem, na 

sua essência,382 os direitos fundamentais, porque, sem esses direitos, não há 

Constitucionalismo.  

 

Nesse contexto, concluímos que é através da Constituição que o 

Ordenamento Jurídico se abre para a entrada dos valores fundamentais da 

sociedade, soberanamente representados, hoje, pelos direitos humanos, que, por 

sua vez, transformam-se em direitos fundamentais, cuja representação jurídica se dá 

através dos princípios constitucionais; com isso, unindo o Direito à Moral (ALEXY, 

2008).383 

 

E é a partir dessa união do Direito com a Moral, que toma espaço no âmbito 

jurídico o que passamos a denominar de paradigma da moralidade consensual. 

 

O paradigma da moralidade consensual nada mais é do que a referência 

discursiva a priori, presente na comunidade ideal de comunicação, que a Ética do 

Discurso coloca para a sociedade ou comunidade real de comunicação, como 

condição racional possibilitadora de escolhas livres384 que devem preceder à 

firmação dos valores que norteiam a base democrática da sociedade política. 

 

                                                 
382

 A essência dos direitos fundamentais está na expressão dignidade humana, que, segundo Alexy, o 
Tribunal Constitucional Alemão diz estar representado no chamado mínimo vital, conjunto elementar 
de certos direitos individuais e sociais (segurança, moradia, educação, entre outros). Esses direitos, 
em virtude de sua essencialidade, são definitivos; daí serem imprescindíveis suas efetivações pelo 
Estado. 
    MOREIRA, Luis. Fundamentação do Direito em Habermas. 3. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 
2004. 
HUME, David. Tratado da Natureza Humana: uma Tentativa de Introduzir o Método Experimental de 
Raciocínio nos Assuntos Morais. Tradução de Déborah Danowski. São Paulo: Editora UNESP, 2001.  
HUME, David. Investigação sobre o Entendimento Humano; Ensaios Morais, Políticos e Literários. In: 
______. George Berkeley e David Hume. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os Pensadores, 
vol. XXIII). 
383

Ver também: OLIVEIRA, Manfredo. Filosofia Política Enquanto Teoria Normativo-Material das 
Instituições em Vittorio Hösle. In: ______; AGUIAR, Odilio Alves; SAHD, Luiz Felipe Netto de Andrade 
e Silva (Orgs.). Filosofia Política Contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2003. 
384

 KANT, Immanuel. Op. cit., p. 46. 
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Assim sendo, apresentaremos, a seguir, a base teórica da Ética do Discurso 

em Apel, que se propôs à transformação da Filosofia ao colocar a linguagem como 

médium instransponível do conhecimento e da ação humana dotados de sentido e 

validade; posicionando-se, portanto, conforme já afirmamos, como novo paradigma 

da razão humana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179 

11 A CONCEPÇÃO APELIANA DA ÉTICA DO DISCURSO 

 

11.1 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA PRAGMÁTICO-TRANSCENDENTAL 

 

O início da Filosofia, há 2.600 anos, foi marcado pela necessidade intrínseca 

do homem de conhecer, primeiro a natureza, depois a si mesmo e a polis. Para 

tanto, diversas foram as teorias filosóficas que surgiram tentando explicar 

racionalmente o cosmo (o mundo perceptível e o imperceptível – Filosofia Teórica) e 

justificar o comportamento humano (Filosofia Prática). 

 

Nessa busca incessante, o homem, através dessas teorias, proporcionou 

incontestáveis avanços ao conhecimento humano, que em muitos casos, ora 

comprovavam teses já existentes, ora as rejeitavam completamente, mudando 

radicalmente de paradigma. Assim foi a revolução copernicana na Astronomia, que 

refutou séculos de uma verdade incontestável que defendia a terra como o centro do 

universo; a descoberta do inconsciente por Freud; a Teoria da Evolução das 

Espécies de Darwin, entre outras. No campo da Filosofia houve, também, 

importantes conquistas, tais como a chamada revolução copernicana da Filosofia 

proporcionada por Kant com sua Filosofia da Consciência; a reviravolta linguística 

(OLIVEIRA, 1996b); a reviravolta pragmática (OLIVEIRA, 1996b) e, mais 

recentemente, a proposta de Karl-Otto Apel de transformação da Filosofia através de 

sua “pragmática transcendental, expressão por ele cunhada e hoje ligada a seu 

nome”.385 

                                                 
385

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. In: APEL, Karl-Otto; OLIVEIRA, Manfredo Araújo; MOREIRA, 
Luiz (org.). Com Habermas, contra Habermas: Direito, Discurso e Democracia. São Paulo: Landy 
Editora, 2004, prefácio, p. 11, expõe: “Apel nasceu em 1922, em Düsseldorf, Alemanha. Começou 
seus estudos universitários em 1945, em Bonn, dedicando-se à História e à Filosofia. Sua tese de 
doutoramento versou sobre uma interpretação teorético-cognoscitiva da filosofia de Heidegger. E sua 
livre-docência teve por objeto a idéia de língua na tradição do humanismo, de Dante até Vico. 

“Apel é, singularmente, um filósofo capaz de estudar e confrontar as principais correntes 
filosóficas da era contemporânea, a começar das relações entre Heidegger e Wittgenstein, o que 
conduziu, inicialmente, a explorar temas decisivos da teoria da ciência, os conceitos de explicação e 
compreensão, perfilhando um caminho próprio que, mesmo concedendo seu significado próprio ao 
sentido metodológico de ambos, conforme o respectivo campo objetivo, não deixou de lhes negar 
uma absolutização. 

“Mas a grande temática do pensamento filosófico de Apel está localizada na descoberta da 
intersubjetividade, presente em Heidegger e Wittgenstein, cuja inconsciência dialética, no entanto, ele 
denuncia. Ocupando-se largamente com Peirce, sobretudo de sua teoria consensual da verdade, 
Apel é conduzido gradativamente à formulação de sua pragmática transcendental, expressão por ele 
cunhada e hoje ligada a seu nome”. (grifos do autor). 
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Os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, ao se preocuparem com 

o conhecimento da natureza através da Escola de Mileto (Tales, Anaximandro, 

Anaxímenes, entre outros), culminando com a tríade máxima da Filosofia grega, 

Sócrates, Platão e Aristóteles, estabeleceram o primeiro paradigma da Filosofia, ou 

seja, a essência. Este paradigma perdurou até Kant, quando então esse, através de 

suas novas ideias, alterou o foco principal da Filosofia, isto é, a justificativa das 

coisas do mundo não estava mais na natureza em si, mas sim no próprio homem, na 

sua consciência. Com isso, deu-se início à fase antropocêntrica, deixando para trás 

a cosmocêntrica, dos primeiros pré-socráticos, e a teocêntrica, dos filósofos 

escolásticos. 

 

Com o advento dessa nova fase, em que o homem passou a ser o centro das 

questões filosóficas, e principalmente depois de Kant, surgiram inúmeras correntes, 

sobretudo um estilo filosófico,
386

 que alteraram substancialmente o panorama final 

da Filosofia Moderna (Filosofia do Absoluto de Hegel e a Fenomenologia de Husserl) 

e, notadamente, de toda Filosofia Contemporânea, que surgiria logo após esta fase 

subjetiva (a exemplo da Filosofia Analítica de Frege, Russell, Wittgenstein, Moore, 

entre outros). É justamente com os avanços proporcionados pela Filosofia Analítica 

(que se preocupa com a forma e os modos de funcionamento da linguagem), 

sobretudo na sua fase pragmática, e juntamente com a Hermenêutica Filosófica de 

Heidegger e Gadamer (2009b), que a Filosofia sofrerá sua mais recente 

transformação pragmático-transcendental depois da proposta filosófica 

solipsista
387

de Kant. Nesse sentido, a proposta filosófica de Apel é contrária à de 

                                                                                                                                                         
      APEL, Karl-Otto. Semiótica Transcendental y Filosofia Primeira. Traducción Guillermo Lapiedra 
Gutiérrez. Madrid: Editorial Síntesis S.A, 2002.  (Colección PERSPECTIVAS).    
APEL, Karl-Otto.Transformation der Philosophie Band I: Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1973a. 
APEL, Karl-Otto. Transformation der Philosophie Band II: Das Apriori der 
Kommunikationsgemeinschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1973b. 
      OLIVEIRA, Manfredo. Reviravolta Linguístico-Pragmática na Filosofia Contemporânea. 2. ed. São 
Paulo: LOYOLA, 2001.  
LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Ética e Direito. São Paulo: Edições Loyola, 2002 
LYCAN, William G. Philosophy of Language: a Contemporary Introduction. London and New York: 
Routledge, 2000.  
386

Trata-se da Filosofia da Linguagem, que não é simplesmente uma corrente filosófica, mas sim um 
estilo, ou mais ainda, um paradigma do pensamento filosófico. 
387

 A Filosofia solipsista kantiana é tida como o conhecimento que se adquire individualmente, não 
compartilhado com o outro; portanto, o sujeito moral é capaz de descobrir, sozinho, a lei universal que 
é válida para todos, conforme o imperativo categórico.  
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Kant, pois Apel defende uma Filosofia da Intersubjetividade388, cujo a priori  é a 

linguagem humana. 

 

Com isso, Apel se distancia radicalmente da Filosofia Clássica grega, que 

enxergava na linguagem somente a função instrumental, ou seja, a linguagem servia 

apenas para transmitir o conhecimento e não tinha uma função mediadora nesse 

mesmo processo. Nesse sentido, é que Aristóteles afirmava que o conhecimento das 

coisas do mundo se dá por correspondência, ou seja, o pensamento capta 

diretamente o objeto tal como ele é, portanto, uma visão diádica do processo de 

conhecer, pensar e ser.389 A linguagem servia somente para transmitir às outras 

pessoas o conhecimento já adquirido, isto é, primeiro se cria o conceito, a ideia, 

depois se convenciona a linguagem. O homem para conhecer tinha que conceber as 

coisas tal como são na realidade, ou seja, conhecer sua essência. 

 

A partir de Kant, a Filosofia Teórica sofreria radical transformação, pois a 

versão aristotélica da verdade desconsiderava a subjetividade humana. Concluiu-se 

que o homem não pode conhecer as coisas como realmente são, e sim como essas 

coisas se apresentam diante de sua consciência; isto é, conhece-se o fenômeno, 

mas não a coisa-em-si. No entanto, o processo de conhecimento ainda continua 

diádico, entre o sujeito e o objeto (fenomênico). 

 

A proposta de Apel é diferente da até então existente, porque ele afirma que 

entre o sujeito e o objeto existe a linguagem, como mediadora do conhecimento, 

funcionando esse processo de forma triádica (sujeito – linguagem – objeto). Com 

isso, o homem somente pode adquirir conhecimento através da linguagem, mesmo 

quando pensa consigo mesmo. 

 

Nesse contexto, em sua proposta filosófica, Apel utilizou-se de diversos 

avanços no campo da Filosofia, especificamente as ideias de Gadamer, Heidegger, 

Kant e Peirce. De acordo com Gadamer e Heidegger, filósofos da Hermenêutica, a 
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Retrospectiva.  Petrópolis, Vozes, 2009b, p. 99-111. 
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 Já a Lógica de Hegel parte da unidade entre pensamento e ser. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. 
Hegel’s Logic.Translated by Wiliam Wallace. Oxford: Oxford University Press, 1975. 
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compreensão se dá por um processo circular chamado de círculo hermenêutico.
390

 

No entanto, para se penetrar nesse círculo hermenêutico é preciso antes pré-

compreender, porque se assim não o fosse não teria o homem como compreender e 

adquirir novos conhecimentos, pois do nada só sai nada. Isto quer dizer que a 

compreensão prévia faz parte da estrutura da compreensão do homem e sua 

condição histórica (do homem) o condiciona nessa pré-compreensão do mundo. 

 

Dessa forma, o homem é um ser cultural, inserido na História em que há a 

limitação de seu horizonte de conhecimento, como o faz, também, a própria 

linguagem. Ora, se o homem é um ser histórico, tudo quanto for compreender partirá 

de sua visão de mundo, conforme a ideologia em que vive, podendo sempre 

melhorar sua condição humana através dos pactos que se estabelecem; daí Apel 

propor a crítica às ideologias.
391

A contribuição de Gadamer e Heidegger à proposta 

da Pragmática Transcendental está na ideia da estrutura da pré-compreensão, 

contudo, esses filósofos não eram transcendentais como Apel. 

 

Por que, então, Apel é transcendental? Porque para ele a linguagem não é 

somente um campo de estudo da Filosofia, e sim muito mais do que isso. É, na 

verdade, condição a priori do conhecimento e da ação. Em Apel, a linguagem é uma 

magnitude transcendental no sentido kantiano, mais especificamente, uma condição 

de possibilidade e validade do acordo e do auto-acordo, consequentemente, do 

pensamento conceitual, do conhecimento objetivo e do agir com sentido. Regenaldo 

da Costa afirma, interpretando Apel, que para explicar o conceito hermenêutico-

transcendental de linguagem, e daí sua dimensão reflexivo-transcendental, é preciso 

cumprir duas condições que surgem de uma transformação consequente da Filosofia 

transcendental realizada desde a Filosofia da Linguagem. Estas duas condições são 

feitas primeiramente, conforme Apel, destruindo e reconstruindo criticamente a 
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 Conforme Heidegger, na verdade, este círculo é uma espiral, porque no processo de 
conhecimento nunca de retorna ao mesmo ponto de onde se partiu, porque senão tornar-se-ia um 
círculo vicioso.  
391

 Nesse sentido, DA COSTA, Regenaldo. Ética do Discurso e Verdade em Apel. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2002, p. 105, lembra que “[...] para Apel, a pretensão da crítica das ideologias implica a 
esperança de melhorar o acordo entre os homens, pois de acordo com tal crítica não podemos 
esperar uma mera repetição do que sempre acontece”. 
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Filosofia da Linguagem, para em seguida, reconstruir criticamente a ideia de 

Filosofia transcendental. Eis, então, a grande transformação proposta por Apel. 

 

Mas, essa transformação somente pode ser melhor percebida a partir do 

esclarecimento da ideia de transcendentalidade em Kant e em Apel. Kant dizia que 

as condições de acesso ao objeto não estão na História, e sim fora dela. Neste 

ponto Apel discorda de Kant. Para Apel, se é através da linguagem que se tem 

acesso ao objeto, e sendo a linguagem histórico-cultural, as condições de acesso ao 

objeto estão, então, inseridas na História e não fora dela. Kant era um filósofo 

solipsista, não via na História essa função. Para ele o ser humano já nasce com uma 

estrutura pronta para compreender as coisas do mundo.
392

 O acesso ao fenômeno é 

possibilitado pelas condições imutáveis existentes em cada pessoa através das 

categorias mentais (conjunto de conceitos fundamentais do entendimento). 

 

Ao contrário de Kant, Apel não era um filósofo solipsista. Aliás, é exatamente 

nesse ponto que reside a fundamental divergência entre eles. Apel defende uma 

Filosofia da intersubjetividade, em que o discurso é imprescindível.  Para ele, o 

homem vive dentro de uma comunidade real de comunicação, o que acaba se 

tornando uma condição de possibilidade do conhecimento humano. Portanto, a 

transcendentalidade em Kant é solipsista (subjetiva), a de Apel é discursiva 

(intersubjetiva).
393

 

 

No que diz respeito ao sujeito transcendental, Peirce394 influenciou a filosofia 

de Apel com sua tese sobre a comunidade elitizada de cientistas, que trataria 
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 Atualmente Noam Chomsky, com sua teoria gerativista da linguagem, defende que a linguagem é 
a capacidade humana natural inscrita no DNA. Nesse sentido, FIORIN, José Luiz (org.). Introdução à 
Linguística I: Objetos Teóricos. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2010, p. 15 argumenta: “Para Chomsky, 
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linguagem, segundo Chomsky e os que compartilham de suas idéias”. (grifos nossos). 
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 OLIVEIRA, Manfredo. Sobre a Fundamentação. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997, p. 66-67: 
“Com argumentação, a pragmática transcendental pretende exprimir o específico da razão humana, a 
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interpreta a partir de uma teoria da comunicação intersubjetiva simbolicamente mediada, o que se vai 
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argumentantes e comunicantes da pragmática transcendental. Passa-se de uma razão centrada na 
consciência para uma razão centrada na comunicação”. (grifos do autor). 
394

 PEIRCE, Charles S. Semiótica. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
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somente de questões relativas a fenômenos da natureza. Para ele, a verdade é 

resultado de um consenso dessa comunidade, que busca acordo sobre o 

conhecimento científico. No entanto, Apel defende a expansão desse consenso, 

também, para razão prática. Nesse sentido, Apel alargou essa tese e afirmou que 

através de uma comunidade ideal de comunicação também deve-se buscar o 

conhecimento ético e não só a argumentação científica; qualquer nível de 

argumentação tem que se submeter a esses deveres,
395

deixando, com isso de ser 

composta somente de um grupo elitista de cientistas, pois quanto maior a 

participação da sociedade mais legítimo será o consenso e, portanto, mais próximo 

da verdade.
396

 Dessa maneira, a comunidade ideal de comunicação apresenta-se 

como condição de validade do conhecimento.
397

 

 

Com isso, aumenta a responsabilidade da sociedade por seu próprio 

destino,
398

à medida que há uma valorização do indivíduo nas discussões sobre as 
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questões mundiais.399 É dessa maneira que Apel reflete sobre a sobrevivência da 

raça humana e a preservação da biosfera, porque não tem sentido o homem 

argumentar para se autodestruir (APEL, 2007); há de se buscar sempre a 

conservação da comunidade real de comunicação (sociedade), que possibilita a 

verdade e tem como instância de controle a comunidade ideal de comunicação. Na 

verdade, a História sempre foi a tentativa constante de se chegar à comunidade 

ideal de comunicação (onde os argumentos são entendidos e julgados 

adequadamente) através da comunidade real de comunicação, onde o homem vive 

e cria suas condições materiais de sobrevivência.
400

 

 

11.2 A ÉTICA DO DISCURSO EM KARL-OTTO APEL401 

 

A raça humana vive, atualmente, um rápido processo de globalização402 em 

que povos e nações, antes distantes entre si, são compelidos a participar de uma 

aldeia global, aproximando-se culturas e valores totalmente diferentes. 

 

Como consequência disso, surgem conflitos étnicos, econômicos e políticos 

que precisam ser equacionados por regras igualmente universais, de escala 

mundial,403 que respeitem os direitos tanto da maioria quanto das minorias. Essas 

regras, muito mais do que econômicas e jurídicas, têm que ser fundamentadas numa 

ética solidária e universal para fazer frente aos graves problemas hoje existentes, 
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tais como o avanço tecnológico que potencializa o homem na capacidade de 

autodestruir-se; a fome e a miséria, que atingem mais da metade da população 

mundial; o desequilíbrio ecológico; os conflitos internacionais, que são agravados 

pelo sectarismo religioso; especulação financeira, que torna a economia mundial 

refém de um pequeno grupo de capitalistas inescrupulosos que sempre veem o lucro 

como um fim em si mesmo e não como resultado natural do giro de bens e serviços 

com menos custo social e ambiental; o terrorismo; entre outros.404 

 

A importância da linguagem numa ética universalista e solidária, capaz de 

resolver tais conflitos através do discurso argumentativo, dá-se por ser ela o medium 

intransponível de todo sentido e validade. 

 

Após a reviravolta linguística foi atribuída pelos filósofos analíticos nova função 

para a linguagem dentro processo de conhecimento além da já existente que é a de 

mera divulgadora do conhecimento, como reconhece a tradição. Essa nova função 

coloca a linguagem entre o sujeito cognoscente e o objeto, isto é, o conhecimento, 

na verdade, se dá não de forma diádica (sujeito – objeto), mas sim de forma triádica 

(sujeito – linguagem – objeto). 

 

Na primeira fase da Filosofia Analítica houve uma concentração na sintaxe 

(com a investigação da relação dos sinais linguísticos entre si) e na semântica (com 

a investigação da relação dos sinais com o significado, isto é, a dimensão referencial 
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com os objetos significados). Já na segunda fase pragmática houve uma explicitação 

sobre o uso dos sinais linguísticos pelos sujeitos falantes nas proposições. 

 

De acordo, então, com esses três âmbitos de investigação (sintática, 

semântica405 e pragmática), pode-se concluir que a linguagem não só mediatiza a 

relação sujeito-objeto, mas, também, todos os aspectos da comunicação humana. O 

conhecimento dos objetos do mundo é sempre feito como interpretação de algo 

como algo, mediado pelos sinais e pressupõe um nós, que compreende e interpreta 

o sentido das proposições; o que leva o homem à formação de consenso na relação 

sujeito – sujeito sobre algo do mundo. Nessa relação intersubjetiva que implica um 

uso comum da linguagem natural ou ordinária, há a pressuposição de um prévio 

entendimento sobre os sinais linguísticos utilizados pelos interlocutores, não de 

forma privada, mas sim essencialmente pública. Por esse aspecto, a linguagem 

natural é condição transcendental de possibilidade e validade de todo sentido. É 

justamente neste ponto que surge o grande mérito de Apel (2000a, 2000b), pois ele 

retranscendentalizou a Filosofia após ter sido ela destranscendentalizada406 a partir 

da reviravolta linguística, sobretudo nas versões de Wittgenstein e Heidegger. 

 

Mas essa retranscendentalização da Filosofia tanto teórica quanto prática, 

não implica que Apel se ligue literalmente ao modelo kantiano. Pelo contrário, 

propõe ele a superação das deficiências da filosofia de Kant. Assim, a proposta 

apeliana de transformação da Filosofia não somente se dá por 

retranscendentalização, com superação das deficiências do modelo kantiano, mas, 

sobretudo, pela aplicação da teoria dos atos de fala407 que possibilitou a tematização 

mais aprofundada da dimensão pragmática da linguagem. 
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Ora, se toda proposição é mediada pelos sinais linguísticos e pelos 

significados da língua natural, isso implica dizer que toda proposição semântica da 

linguagem natural é pragmática, ou seja, pode-se referir a um ato de fala que pode 

ser ou não bem-sucedido. A partir de então, conclui-se que todo ato de fala possui 

uma estrutura performativa/proposicional. Performativa porque estabelece um tipo 

determinado de comunicação; proposicional porque constitui o conteúdo da 

comunicação, isto é, toda proposição indica uma atitude comunicativa que relaciona 

as pessoas entre si (intersubjetividade), e outra atitude semântica/referencial que 

relaciona alguém com algo do mundo. Portanto, essa dupla estrutura da proposição 

nos mostra que tanto no nível da intersubjetividade quanto dos objetos de que se 

fala (conteúdo), deve haver um mútuo entendimento. 

 

Por esta altura, percebe-se que essa dupla estrutura permite ver a 

autorreflexividade da linguagem natural, ou seja, que todo sentido é mediado 

proposicionalmente e que sua condição transcendental de possibilidade é 

performativa. Nesse horizonte, Apel fundamenta sua ética no discurso. O discurso 

não é um jogo linguístico qualquer, é, todavia, uma argumentação comunicativa que 

se faz mediada linguisticamente. Na verdade, muito mais do que isso, ele é uma 

forma pública reflexivamente intransponível do pensar. E o mais importante disso 

tudo é que o discurso sendo feito por um sujeito solitário não deixa de ser, também, 

uma forma pública reflexivamente intransponível do pensar, porque, ao argumentar 

consigo mesmo, o sujeito subentende a existência de uma comunidade, a princípio 

ilimitada, de argumentação, que ele interioriza num diálogo consigo mesmo e cuja 

validade pressupõe o discurso público. Portanto, por ser o discurso uma forma 

intransponível de todo pensar, isso implica na existência de pressupostos lógicos e 

éticos que orientam o uso desse discurso pelos sujeitos linguísticos, que a ética do 

discurso em Apel procura explicitar.  

 

É a partir desses pressupostos que Apel realiza sua filosofia transcendental, 

que é coerente com o novo paradigma de uma Filosofia da Linguagem, sem cair em 

pressupostos metafísicos. Neste sentido, é a fundamentação pragmático-

transcendental da Filosofia feita exclusivamente por autorreflexão do próprio 
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discurso (lógica reflexiva),408ou seja, ela é um modo de dar conta dos pressupostos 

de todo e qualquer discurso argumentativo (aqui incluído o discurso jurídico). Esses 

pressupostos são, na verdade, condições transcendentais, quer dizer, necessários, 

universais e últimos.409 Nas palavras de Herrero: 

 

A fundamentação última consistirá, então, no processo de auto-reflexão 

que permite certificar-nos de que essas condições são transcendentais, isto 

é, estão sempre presentes em todo discurso, e que, portanto, são elas que 

possibilitam a tematização de qualquer discurso. E a descoberta de que 

essas condições são transcendentais nos mostra que elas não poderão ser 

negadas sem caírem em contradição performática, porque elas estarão 

necessariamente presentes em qualquer tentativa de negá-las como 

condição transcendental do sentido dessa negação.
410

 

 

Ora, se por um lado a Pragmática Transcendental faz a fundamentação 

transcendental do discurso no médio linguístico comunicativo, por outro, leva em 

conta, também, toda experiência e práxis do mundo da vida onde o discurso 

argumentativo se faz pragmaticamente. Neste ponto pode-se observar que há na 

Ética do Discurso tanto pressupostos transcendentais ideais do discurso 

argumentativo quanto pressupostos reais, que têm de ser explicitados. 

                                                 
408

  OLIVEIRA, Manfredo. Sobre a Fundamentação. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997, p. 71: “A 
alternativa apresentada pela pragmática transcendental é substituir a derivação pela reflexão 
(explicitação, tematização do implícito): trata-se de, pela mediação da reflexão crítica sobre a 
estrutura e os limites da dúvida sensata, buscar algo que, em princípio, não pode ser alcançado pela 
dúvida sensata e pela argumentação crítica, porque é sua condição necessária, que, portanto, não 
pode ser negado sem que a própria se destrua a si mesma. Trata-se, assim, de explicitar os próprios 
pressupostos das argumentações, suas regras, que alguém, que argumenta, já sempre reconheceu 
para poder argumentar”. (grifos do autor). 
409

OLIVEiRA, Manfredo. Op. cit., p. 75 sobre o assunto destaca: “É absolutamente fundamental neste 
contexto compreender o que se passa numa reflexão transcendental e detectar a fonte de mal-
entendidos. Se consideramos as objeções de seus opositores (sobretudo hoje os defensores do 
Trilema de Münchhausen), podemos verificar que seus argumentos têm um pressuposto básico, ou 
seja, de que aqui se trata de uma demonstração por derivação. Precisamente aqui se situa a 
mudança fundamental de paradigma na questão de fundamentação: a fundamentação última, o 
específico da demonstração filosófica, não é uma demonstração por derivação, mas uma 
demonstração enquanto explicitação dos pressuposto  irrecusáveis de toda argumentação, inclusive 
aquela em que se articula o Trilema de Münchhausen e, conseqüentemente,  o princípio do 
falibilismo,  pois o estabelecimento do princípio  falibilista é impensável sem estes pressupostos.  O 
cerne da argumentação está  exatamente no fato  de que, quando o cético duvida das regras e dos 
pressupostos da argumentação, ele se  contradiz a si mesmo, pois, para duvidar, ele participa da 
práxis social do argumentar e enquanto tal tem que reconhecer  sua regras constitutivas sob pena 
dela não se realizar”. (grifos do autor). 
OLIVEIRA, Manfredo. Para Além da Fragmentação: Pressupostos e Objeções da Racionalidade 
Dialética Contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 2002. (Coleção Filosofia – 54). 
410

HERRERO, Javier. Ética do Discurso. In: OLIVEIRA, Manfredo Araújo (org.). Correntes 
Fundamentais da Ética Contemporânea. Rio de Janeiro: Vozes, 2000, p. 169-170. 
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Os pressupostos transcendentais são, do ponto de vista sintático, o 

cumprimento, pela proposição argumentativa, de regras intersubjetivas do uso 

linguístico de uma determinada comunidade linguística; do ponto de vista semântico 

e pragmático, compreensíveis para os sujeitos da argumentação e aceitos por todos, 

isto é, que tenha validade intersubjetiva. E mais, se toda argumentação supõe esses 

pressupostos transcendentais, está, também, implicitamente, pressupondo a 

existência de um princípio moral que lhe dá sentido e validade, ou seja, para que 

todo discurso seja reconhecido como válido tem que ser capaz de consenso e que 

para tanto tem que haver reciprocidade dialógica universal, que é o princípio moral. 

Este princípio é dialógico normativo e atua como norma procedimental de toda 

argumentação teórica ou prática e supera o solipsismo metódico de Kant. 

 

O princípio moral é deôntico, porque a Ética do Discurso coloca o problema 

do dever-ser para todos, portanto, é uma ética formal, procedimental, que não se 

preocupa como o telos. Reside aqui, então, a diferença básica com as éticas 

teleológicas. 

 

Este princípio moral da Ética do Discurso, que é transcendental, é 

fundamentado ultimamente, pois ele não pode ser negado sem cair em 

autocontradição performática. Ele está presente em todo e qualquer discurso 

argumentativo, sendo condição ideal da comunidade ideal de comunicação. 

 

O problema surge porque o homem não vive numa comunidade ideal de 

comunicação, mas sim numa comunidade real de comunicação. Na Ética do 

Discurso esse problema é superado porque quem argumenta pressupõe essa 

diferença, ou seja, esse distanciamento das duas comunidades (ideal e real) e a 

necessidade de aproximação gradual delas (vê-se aqui uma correlação com 

processo de otimização dos princípios constitucionais),411 possibilitando a efetivação 

do princípio moral na sociedade. 

 

Na verdade, identifica-se aqui a existência de um círculo virtuoso. Porque, 

para que a sociedade efetivamente possa realizar a aproximação dela própria 

                                                 
411

 Atualmente, este é um tema que está sendo estudado pelo autor desta tese e que, oportunamente, 
será objeto de publicação. 
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enquanto comunidade real de comunicação com a comunidade ideal de 

comunicação a fim de realizar na práxis as condições ideais do discurso, faz-se 

necessário que essa sociedade exista num ambiente democrático, ou seja, num 

Estado Democrático de Direito, onde os pressupostos reais da Ética do Discurso são 

respeitados; por outro lado, uma sociedade democrática somente é viável se se 

respeitar as condições materiais do princípio moral (reciprocidade dialógica 

universal) da Ética do Discurso, liberdade e igualdade, que por sua vez se fazem 

concretamente na democracia. Uma dinâmica circular que, no fundo, ousa-se dizer 

que se aproxima muito mais de uma espiral evolutiva proporcionada pela dialética 

das duas comunidades que se confrontam e se jogam para o futuro como um fim a 

ser atingido.412 

 

Por fim, para que o princípio moral da Ética do Discurso, como a priori 

transcendental que é, efetive-se na comunidade real de comunicação, tem-se que 

aceitar a existência, também, de um a priori situacional, quer dizer, pressupostos 

reais do discurso argumentativo. Quando se argumenta, pressupõe-se a faticidade 

                                                 
412Pode-se, desse modo, concluir que essa aposta num futuro sempre melhor que o presente devido à 
evolução ética da humanidade não é novidade na Filosofia, haja vista tantos pensadores já terem 
imaginado sociedades ideais, tais como a República de Platão; A Cidade do Sol de Campanella; 
Utopia de Thomas Morus; ou mesmo as sociedades reais que algum dia, na visão de certos filósofos 
serão inteiramente virtuosas, a exemplo da comunidade ideal de comunicação. Dentre esses filósofos 
podemos citar BLOCH, Ernst. O Princípio Esperança.  Rio de Janeiro; EdUERJ: Contraponto, 2005, 
volume I, p. 17, quando deposita sua fé no princípio esperança, conforme ele mesmo assegura: 
“Anseio, expectativa e esperança, necessitam, portanto, de sua hermenêutica, a aurora do que está 
diante de nós exige seu conceito específico, o novum requer o seu conceito avançado. E tudo isso 
com a finalidade de que, pelo reino da possibilidade assim mediado, finalmente se construa, com 
olhar crítico, a estrada que leva ao que necessariamente se busca, e que ela seja mantida sempre 
nessa direção. Docta spes,  a ‘esperança compreendida’, torna clara assim o conceito de um princípio 
que não mais deixa o mundo. Porque esse princípio desde sempre fez parte do processo do mundo, 
ainda que filosoficamente rejeitado por tanto tempo. Como não existe uma produção consciente da 
história em que o alvo – manifestamente anunciado no seu caminho – não significasse tudo, o 
conceito de princípio utópico, no bom sentido, a rigor torna-se aqui ainda mais central, qual seja: o da 
esperança e de seus conteúdos ligados à dignidade humana”. (grifos do autor). Segue ainda o 
mesmo filósofo com sua crença no por vir, op. cit., p. 278-279: “O Manifesto comunista diz: ‘Na 
sociedade burguesa, o passado governa o presente, na sociedade comunista, o presente governa o 
passado’. E o presente governa juntamente com o horizonte presente nele, que é o horizonte do 
futuro, e que dá ao fluxo do presente o seu espaço específico, o espaço de um presente novo, melhor 
de manejar. Portanto, a insipiente filosofia da revolução, isto é, a modificabilidade no sentido do bem, 
foi inaugurada em última instância no horizonte do futuro e dentro dele, tendo ciência do novo e força 
para o seu direcionamento”. (grifos do autor).  
    No mesmo sentido, ou seja, a confiança de que o presente se rege pela expectativa do futuro, 
Hans Jonas (2006), com seu princípio responsabilidade, coloca a responsabilidade que os seres 
humanos de hoje têm para com as gerações futuras e sua a obrigação moral de entregar um mundo 
melhor, pois, biologicamente, os pais, com seu amor incondicional, sempre querem um futuro melhor 
para seus filhos. E é nessa comparação que ele diz estar “a origem genuína da idéia de 
responsabilidade”. (JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. 
PUC-Rio, 2006, p. 90).   
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existencial do ser no mundo do homem e a historicidade da razão. A realidade 

histórica já presente, os costumes, as instituições, o Direito, constituem-se condições 

históricas contingentes da situação real. A humanidade não parte do zero. Sempre 

que se interpreta e compreende-se algo do mundo (as normas jurídicas, por 

exemplo, princípios e regras), parte-se da pré-compreensão de uma Ordem Jurídica 

que evolui historicamente413.  Nesse sentido, essa Ordem Jurídica acaba sendo uma 

fonte privilegiada nessa busca da comunidade real de comunicação de tentar criar 

condições materiais de efetivação do princípio moral da Ética do Discurso, já que 

antes dele é preciso que todos nós sejamos livres e iguais, o que implica na 

existência de ambiente democrática e, consequentemente, na aceitação de que 

somente isso é possível através de sociedades organizadas juridicamente. 

 

Assim sendo, para que a Ética do Discurso seja aceita como argumento 

dotado de sentido e validade, faz-se necessária uma sociedade (comunidade real de 

comunicação) suficientemente evoluída na sua realidade histórica, que respeite o 

Estado Democrático de Direito, para que só assim, seja exigida a efetivação do 

princípio moral, ou seja, a Ética do Discurso. 

  

11.3 O PRINCÍPIO MORAL DA ÉTICA DO DISCURSO 

 

Apel é um filósofo alemão profundamente marcado pelas agruras da Segunda 

Guerra Mundial414, que, de alguma forma, o influenciou na elaboração de sua macro-

ética. 

 

A capacidade de destruição da própria raça humana exposta nessa grande 

guerra através das bombas atômicas evidenciou de forma traumática o quanto a 

técnica e a ciência juntas são capazes de não fazer pela humanidade; ou seja, o 

acúmulo de conhecimento científico só tem sentido se ele for guiado por uma moral 

que estabeleça limites e oriente o homem quanto ao emprego da tecnologia 

disponível. Não tem sentido o homem construir ferramentas para sua própria 

destruição. Desse modo, o homem atual está diante de grandes desafios: de um 
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BIX, Brian. Law, Language and Legal Determinacy. Oxford: Clarendon Press, 1993.  
414

  Sobre a Segunda Guerra Mundial sob o ponto de vista da biografia de Hitler ver FEST, Joachim. 
Hitler.  2. edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. Volume 1. 
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lado, o desafio tecnológico-ecológico capaz de comprometer a própria biosfera; do 

outro, o desafio político provocado pela rápida globalização tanto da economia como 

do pluralismo cultural. 

 

Se antes o homem só tinha capacidade de destruir o outro em nível individual 

e de grupo e, para isso, as éticas415 de grupo desempenhavam bem seu papel (ou 

não), no entanto, com os problemas em escala planetária, faz-se necessário uma 

ética igualmente universal e solidária para que não mais se amplie o abismo, cada 

vez maior, entre os valores morais e a dominação técnica sobre a natureza e o 

próprio homem. 

 

Nesse contexto, toma destaque, no plano ideal, o princípio moral da Ética do 

Discurso (reciprocidade dialógica universal); e no plano real, o Direito. 

 

Atualmente, os conflitos e as soluções humanos se colocam da seguinte 

maneira: primeiro, que, devido à capacidade do homo faber de conceber um mundo 

cada vez mais tecnológico e globalizado, os problemas tomaram dimensão 

planetária; segundo, que, para fazer frente a esses problemas, faz-se necessário, 

igualmente, uma ética universal e solidária, já que passaram a conviver etnias, 

culturas, completamente adversas e que morais fundadas no sujeito se mostram 

totalmente incapazes; terceiro, para que uma ética enseje entendimento mútuo entre 

os povos e, portanto, viabilize o entendimento humano, ela tem que ser fundada no 

discurso, médium constitutivo de todo sentido e validade; quarto, que a linguagem é 

o elemento reflexivamente intransponível de qualquer discurso argumentativo, quer 

seja ele geral ou específico, como é o caso do discurso jurídico, ou seja, nenhum 

discurso é possível se não se observarem as condições de possibilidade e validade 

do próprio discurso; quinto, quem argumentar já aceita implicitamente a existência 

tanto de pressupostos ideais quanto reais de comunicação; sexto, com os 

pressupostos ideais, reconhece-se, necessariamente, a condição transcendental do 

                                                 
415

  VÁZQUES, Adolfo Sánchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 
COMPARATO, Fábio Konder. Ética: Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006.   
SIDGWICK, Henry. História da Ética. São Paulo: Ícone Editora, 2010.  
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princípio moral 416, ou seja, toda e qualquer argumentação válida presume a 

existência da reciprocidade dialógica universal; quer dizer, para que o discurso seja 

eticamente válido, deve-se reconhecer no outro igualdade e liberdade na discussão; 

sétimo, que, por sua vez, a partir dos pressupostos reais, admite-se a existência de 

um a priori situacional, porque o homem é um ser dotado de historicidade e 

temporalidade; portanto, quando argumenta, o homem pressupõe a faticidade 

existencial do ser-no-mundo e a presença de costumes e instituições organizados 

juridicamente em sociedade.    

 

Assim sendo, não dá mais para pensar a práxis humana sem a mediação 

discursiva de seus problemas. E o Direito (ou de uma maneira mais abrangente, a 

Política), mais uma vez, nesse contexto, acaba sendo um conhecimento privilegiado 

capaz de criar condições históricas que aproximam a sociedade (comunidade real de 

comunicação) das condições ideais de convivência humana (comunidade ideal de 

comunicação). E isso é feito com o respeito à dignidade humana através da 

efetivação dos direitos fundamentais. Daí, a importância da Nova Hermenêutica que 

interpreta e concretiza esses direitos em sede constitucional. Mas, para que isso 

efetivamente ocorra, é necessário que esses valores sejam racionalmente discutidos 

em obediência ao princípio moral, que é condição de validade de toda e qualquer 

argumentação, sobretudo a argumentação jurídica, que perde sua legitimidade se 

não for amparada moralmente, que na Ética do Discurso em Apel, passa pela 

participação de todos nas discussões dos valores e problemas que lhes afetam.  

 

Por fim, para fundamentar o Direito, basta reconduzir a fundamentação 

procedimental de suas normas à racionalidade procedimental da argumentação, isto 

é, ao princípio da formação consensual argumentativa entre sujeitos de iguais 

direitos e de iguais responsabilidades, legisladores e destinatários do Direito, 

fundamentado de modo pragmático-transcendental. Na medida em que se descobre 

o princípio da formação consensual como pressuposto interno da argumentação 

própria dos procedimentos jurídicos para estabelecer normas e formar decisões 
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 Na verdade, segundo Herrero (2000), o princípio moral da Ética do Discurso é a transformação 
discursiva do princípio kantiano da autonomia da vontade como fundamentação da ética. O princípio 
da autonomia da vontade pressupõe o imperativo de abrir-se ao diálogo como única maneira de 
resolver racionalmente os conflitos entre as pessoas e de fundar normas. Este princípio (kantiano) é 
reformulado como princípio dialógico normativo que atua como norma procedimental de toda 
argumentação teórica ou prática que supera o solipsismo metódico de Kant.  



 195 

judiciais, a moral está presente na fundamentação do Direito sem reivindicar 

argumentos metafísicos. Neste sentido, o princípio de legitimação do Direito é o 

mesmo da fundamentação de normas aplicado ao procedimento jurídico (leia-se 

aqui, normas em acordo com a nova tipologia da norma jurídica prevista por 

Dworkin, Alexy e Canotilho); ou seja, válidas são as leis jurídicas que possam 

encontrar, num processo discursivo de instauração do Direito, o assentimento de 

todos os membros da comunidade politicamente organizada. Porém, esse ponto 

será rediscutido no último capítulo desta tese, por ser ele o fim a que se destina o 

presente estudo, ou seja, propor uma fundamentação do Direito, como Ordem 

Jurídica positivada e feixe escalonado de normas, que se organiza e se funda a 

partir do princípio moral dialógico necessário, mas não categórico no sentido 

kantiano, da Ética do Discurso e que, por isso, representa a forma consensual, 

contratual, como deve ser qualquer sociedade civil.        
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12 A FUNDAMENTAÇÃO FILOSÓFICA DO DIREITO A PARTIR DA 

ÉTICA DO DICURSO EM K.O. APEL  

 

Desde os primórdios do conhecimento humano sobre objetos e fatos da 

natureza e, mais tardiamente, sobre a conduta humana, o homem sempre procurou 

justificar seu conhecimento sobre a realidade, seja por provimentos divinos, seja por 

motivos racionais. Esta é uma característica humana, não aceitar que a própria 

natureza seja capaz de se autojustificar por razões próprias, que não estejam afetas 

ao homem. Portanto, fundamentar, legitimar, justificar, validar, para o homem é tão 

imprescindível quanto lhe é perceber as coisas em sua volta. Para ele, não basta 

simplesmente ver ou sentir as coisas, mas sim é fundamental compreendê-las. E 

compreender aqui significar conhecer o objeto e validá-lo perante sua razão. Neste 

sentido, conforme Heidegger, o homem é um ser que só existe compreendendo 

(HEIDEGGER, 2011).417 

 

A Filosofia representa exatamente o esforço do homem em buscar 

compreender a si e o mundo, que, num primeiro momento, com a Filosofia da 

Natureza, pareceu ser mais descritiva do que normativa, mas que, a partir de 

Sócrates, a preocupação passou a ser pela justificação das ações humanas, ou 

seja, tornou-se a Filosofia um desafio para o homem ao procurar entender suas 

próprias ações. 

 

Com isso, durante séculos, antes do advento das ciências modernas, a 

Filosofia agregou toda forma de conhecimento e durante muito tempo não havia 

distinção entre Filosofia e ciência, até Francis Bacon, com seu Novo Organon, na 

modernidade, definir que o conhecimento científico teria que basear-se em técnicas 

experimentais e ser útil ao homem. Assim sendo, houve a separação entre 

conhecimento filosófico, essencialmente teórico, racional, e o conhecimento 

científico, empírico e racional. 

 

                                                 
417

   Ver também: PADOVANI, Umberto; CASTAGNOLA, Luís. História da Filosofia. 13. ed. São 
Paulo: Melhoramentos, 1981.  
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Diante de tais transformações, agora um pouco mais tarde, já no final da 

modernidade, quando a Física, com seu determinismo, influenciava todas as áreas 

do saber humano, inclusive a própria Filosofia, Kant mostrou ao mundo que apesar 

de toda exatidão que o conhecimento científico poderia proporcionar ao homem 

quanto aos fenômenos, este conhecimento precisaria ser legitimado perante a 

consciência humana.  

 

Desde então, é função da Filosofia fundamentar o conhecimento científico e 

compreender seus objetos de estudos além da explicação racional que se faz com 

base em verificações empíricas. Assim, compreender um objeto é muito mais do que 

descrevê-lo estatisticamente aos olhos de um estudo analítico dos fatos. É, 

sobretudo, penetrar na sua essência através de uma atitude fenomenológica que 

Husserl chamou de redução eidética. 

 

No início desta tese mostramos que a preocupação central de nossa pesquisa 

não era a fundamentação da Ciência do Direito, apesar de também entendermos 

que os princípios, os métodos, os conceitos e os resultados de toda e qualquer 

ciência não devem prescindir da avaliação crítica da Filosofia, já que eles podem 

estar equivocados ou desprovidos de fundamento. Com isso, a Filosofia sempre se 

coloca na posição de reflexão última tanto das ciências quanto de seus objetos de 

conhecimento. Aliás, foram preocupações com a falta de rigor das ciências que 

levaram o filósofo alemão Husserl a propor que a Filosofia fosse o estudo e o 

conhecimento rigoroso da possibilidade do próprio conhecimento científico, 

examinando os fundamentos, os métodos e os resultados das ciências; como 

também fizeram Bertrand Russell e Quine quando estudaram a linguagem científica, 

discutiram os problemas lógicos das ciências e mostraram os paradoxos e os limites 

do conhecimento científico.  

 

Portanto, não basta somente o conhecimento técnico e científico, distantes, 

muitas vezes, de propósitos que beneficiem a própria raça humana. É preciso, 

principalmente, uma reflexão profunda sobre os fins desses conhecimentos e da 

ação que, nos dias de hoje, está cada vez mais potencializada pelos avanços 

proporcionados pelo conhecimento científico e as tecnologias advindas desse saber. 
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Com isso, toma destaque essa importante função que a Filosofia 

desempenha, ao reavaliar constantemente os fins e métodos das ciências, 

buscando, no fundo, uma adequação ao próprio bem-estar do homem; porque essa 

visão crítica não é nada mais do que a exigência de um comportamento ético das 

pessoas diretamente responsáveis pela produção das ciências. 

 

Nesse contexto, de reflexão sobre os limites éticos e jurídicos do 

conhecimento humano e sua aplicação em benefício, agora não só do homem, mas 

de todas as formas de vida existentes na natureza e de seus recursos naturais, que, 

aliás, estão todos abrigados num pequeno planeta que tem o privilégio de colher 

tantas admiráveis formas holísticas418 de manifestação do ser; entra em cena, como 

fator de primeira ordem, não mais atividades descritivas, explicativas e de 

quantificação, que caracterizam a produção científica, mas sim o observar com 

cautela, o olhar com cuidado, que caracteriza a conduta humana, sempre que se ver 

diante da incerteza ou do mal.419 Sim, porque o homem foge do mal e procura o 

bem. E uma maneira de caminhar sempre na direção do bem, pelo menos de forma 

idealista, é traçar regras normativas, de dever-ser, que racionalmente colocadas são 

capazes de porem limites para conhecimento sem freios. 

 

Mas, para isso se tornar realidade, não basta que as duas principais forças 

normativas estejam colocadas separadamente, como ocorria até bem pouco tempo, 

até eclodir a Segunda Guerra Mundial. Faz-se necessário, agora que a humanidade 

aprendeu a duras penas, que as normas éticas e jurídicas caminhem juntas, 

compondo uma nova Ordem jurídico-moral. 

 

 Moral e Direito, unidos, são os únicos sistemas normativos potencialmente 

capazes de colocar freios necessários ao poder destrutivo que, infelizmente, é 

latente na conduta humana. Para se evitar que o homem destrua a si mesmo, quer 

através de guerras, quer através de políticas não humanitárias e de exploração do 

homem pelo homem, foi que filósofos da Ética do Discurso, como Apel, e juristas da 

Tópica, como Alexy, Müller, entre outros, pensaram numa saída jusfilosófica que 
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  Cada pessoa, cada animal, planta, objetos culturais, são resultados de toda evolução natural e 
cultural, respectivamente, que os antecederam, Por isso, são formas holísticas, por trazerem a 
totalidade dentro de si.          
419

OLIVEIRA, Manfredo. Tópicos Sobre Dialética. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996a. 
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colocasse em primeiro plano o fator humano, como imaginara Kant ao afirmar que o 

homem nunca deve ser meio, mas sempre fim em si mesmo. 

 

E para tanto, surgiu no âmbito jurídico a Teoria da Argumentação Jurídica, 

que procura reinterpretar a Constituição (por ser esta a sede natural dos princípios, 

onde estão alojados os direitos fundamentais), à luz de uma nova Hermenêutica de 

índole mais concretista, cujo método dialético coloca a necessidade da efetivação do 

consenso racional que está presente, por excelência, na Ética do Discurso. E já que 

Moral e Direito são duas esferas mutuamente envolvidos num fim único de criar 

condições históricas de proteção à dignidade humana, nada mais racional que essas 

duas esferas normativas tenham a mesma natureza, ou seja, sejam argumentativas 

(OLIVEIRA, 2003). 

 

Desse modo, a Ética do Discurso em Apel é a única teoria moral viável no 

sentido de manter uma relação de fundamentação mais adequadamente articulada 

com o Direito420; sendo por esse motivo que a presente pesquisa se prende ao ser 

do Direito e não ao conhecimento do Direito, do ponto de vista estritamente 

epistemológico. Porque, é no ser do Direito que está a normatividade jurídica, como 

atividade de regulação e não de conhecimento; apesar de conhecimento e 

conhecido, no mundo  da cultura, se comunicarem num processo dialético de 

aperfeiçoamento do espírito objetivo.   

 

A fundamentação do Direito enquanto espírito objetivo se dá através de sua 

positividade jurídica. Nesse caso, o Direito Positivo é o local de manifestação do ser 

do Direito, ou seja, é o próprio fenômeno jurídico colocado perante nossa 

consciência. É, portanto, através dele que se pode conhecer sua essência, quer 

dizer, que se dá sua fundamentação. 

 

Bem, se hoje o Direito não é mais, simplesmente, forma jurídica, mas 

conteúdo e forma, sendo, a partir de então, uma Ordem normativa discursiva, 

entendemos, então, que a norma hipotética fundamental de Kelsen não mais dá 

                                                 
420

 Habermas (1997a), mesmo discordante da fundamentação última (aliás, esse é o principal ponto 
conflitante entre sua versão da Ética do Discurso e a de Apel), compreende que a legitimidade de 
normas jurídicas passa pelos pontos de vista pragmáticos, éticos e morais [sic].    
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conta, completamente, do princípio da coerência; já que os parâmetros utilizados 

para aferir esse princípio vão, atualmente, muito além da simples não contradição 

formal. Alexy, nesse ponto, defende que qualquer proposta de fundamentação do 

Direito tem que levar em conta esse princípio, agora renovado diante de um Direito 

organizado a partir de critérios argumentativos, ou seja, também de conteúdo e não 

somente de forma. 

 

Dessa maneira, manter como princípio fundante ou norma-origem do Direito 

(revirado linguisticamente), uma norma-princípio não discursiva, como é o caso da 

norma fundamental de Kelsen, é não atender à exigência do princípio da coerência. 

 

Se, atualmente, o edifício jurídico mudou, é clara a necessidade de mudar sua 

fundação; sob pena de, mais cedo ou mais tarde, a incoerência se instalar nessa 

nova arquitetônica jurídica e comprometer tanto sua legitimidade como sua própria 

validade. 

 

Assim, em substituição à norma fundamental (Grundnorm), propomos um 

novo princípio que chamamos de princípio normativo inaugural, de natureza também 

transcendental, só que sua universalidade se dá através da lógica reflexiva contida 

na Ética do Discurso. Na verdade, todos os pressupostos ideais e reais da Ética do 

discurso estão presentes nesse princípio normativo fundante do Direito. Ele traz 

consigo toda idealização moral da Ética do Discurso, inclusive seu princípio moral. A 

discursividade do princípio normativo inaugural coloca o princípio moral dialógico 

como a priori do Direito. Vejamos com mais clareza: se o Direito é hoje um sistema 

argumentativo, isso implica afirmar que as condições transcendentais do discurso 

argumentativo estão, também, presentes no discurso jurídico. Como toda 

argumentação justificada discursivamente parte do consenso implícito na linguagem 

humana e, ao mesmo tempo, busca esse mesmo entendimento consensual, isso nos 

mostra que o princípio inaugural do Direito, que é ético-discursivo, é, então, um 

princípio consensual racional. E como o consenso racional implica a existência 

pressuposta da reciprocidade dialógica universal, temos, então, o princípio moral 

dialógico como condição a priori do Direito.   
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É, por esse motivo, que afirmamos que o Direito hodierno encontra-se 

revirado linguisticamente e o reconhecemos como uma estrutura ético-discursiva. E 

como consequência lógica dessa implicação do princípio moral dialógico no Direito, 

surge a necessidade de que toda a produção normativa abstrata e concreta do 

Ordenamento Jurídico, a começar por sua Lei Maior, esteja vinculada moral e 

funcionalmente ao princípio normativo inaugural; que, por ser lógico-reflexivo, é 

fundamento último do Direito. 

 

E como o resultado dessa fundamentação última, nasce, portanto, o dever 

moral logicamente irrecusável (sob pena de se cair em autocontradição 

performática) de obediência ao princípio normativo inaugural, que diz, por consenso 

racional da comunidade ideal de comunicação, que nós, da comunidade real de 

comunicação, já organizados politicamente na História, devemos obedecer à 

Constituição, que contém em si mesma a própria Ordem Jurídica.   

 

Assim, como na moral discursiva o dever jurídico é colocado a partir do 

assentimento de todos os afetados, a necessidade da fundamentação argumentativa 

do Direito passa pela legitimação da Ordem Jurídica (HABERMAS, 1997a).  Pois, 

legítimas e, portanto, igualmente válidas, serão as normas produzidas pela 

comunidade jurídica que garante direta ou indiretamente (através do sistema de 

representação política) a participação consensual de todos os membros dessa 

comunidade na instauração dessas normas; e, também, se compromete em resolver 

de forma argumentativa todos os problemas jurídicos. 

 

Por isso que a realidade factual do Direito, portanto, Direito Positivo, deve 

sempre pressupor como fundamentação última o princípio normativo inaugural, que 

devido à sua qualidade de metanorma moral é, também, princípio de formação 

consensual que inicia a Ordem normativa a partir do acordo racional firmado, em 

condições de igualmente e liberdade, por todos os afetados da comunidade real de 

comunicação, ou seja, a sociedade. 

 

Portanto, para fundar o Direito a partir da Ética do Discurso em Apel, basta 

conduzir racionalmente o fundamento de validade e o conteúdo de validade do 

sistema de normas jurídicas positivas à racionalidade procedimental argumentativa 
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contida no princípio moral inaugural ou princípio normativo inaugural, que devido à 

sua natureza linguístico-transcendental, é pressupostamente lógico-reflexivo, e traz 

consigo todas as implicações filosóficas da Pragmática Transcendental de Karl-Otto 

Apel, sobretudo a formação argumentativa do consenso entre parceiros livres e com 

igualdade de direitos e responsabilidade.         

 

12.1 CRÍTICA DE APEL À PROPOSTA HABERMASIANA DE FUNDAMENTAÇÃO 

DAS NORMAS JURÍDICAS 

 

Karl-Otto Apel e Jürgen Habermas são os dois proeminentes filósofos da 

atualidade formuladores da Ética do Discurso, cujo a priori situacional, existente na 

atual sociedade dita pós-metafísica e linguístico-pragmaticamante revirada, é 

articulado a partir do consenso racional necessário 

 

Não é intenção da presente tese, efetuar um contraponto, na íntegra, dessas 

duas versões, pois, se assim o fizesse, desvirtuar-se-ia o foco principal da pesquisa, 

que é a fundamentação filosófica do Direito a partir da Ética do Discurso, na versão 

apeliana. No entanto, é importante destacarmos, nessa fase final, antes de 

passarmos à justificação da coerção jurídica com base na Ética do Discurso em 

Apel, a principal divergência filosófica entre ambos os autores, dentro da Ética do 

Discurso, e o motivo principal que nos levou a optar pela versão em Apel da Ética do 

Discurso e não pela versão em Habermas. 

 

Essa principal e estruturante divergência se dá porque Apel articula sua Ética 

do Discurso com base na fundamentação última da Filosofia, portanto 

transcendental, enquanto Habermas compreende ser inviável essa fundamentação 

após a superação da dedução transcendental das categorias do entendimento, Tal 

como foi formulado por Kant, restando somente recorrer a um transcendentalismo 

fraco, mais próximo de argumentos sócio-empíricos do que normativos, ou seja, 

propriamente filosófico, conforme crítica de Apel. Desse modo, nossa opção em 

seguir Apel se deu exatamente pelo fato de termos compreendido ser plenamente 

convincente optar pela fundamentação última da Filosofia,421 por basear-se não na 

                                                 
421

Nesse ponto, Habermas entende que a fundamentação última baseada em argumento pragmático-
transcendental é uma análise transcendental demasiadamente pretensiosa.  
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lógica dedutiva, que conduz sempre às aporias do trilema de münchhausen, mais 

sim na lógica reflexiva, conforme já apresentada no capítulo onze desta tese. E Isso 

reflete diretamente na proposta de fundamentação do Direito apresentada por 

Habermas, que é objetada por Apel.  

 

Habermas formula sua fundamentação do Direito a partir da crítica ao 

dualismo weberiano em que Direito e Moral são duas esferas normativas 

incomunicáveis, quer dizer, não há nenhuma vinculação do Direito Positivo a 

princípios morais. 

 

Habermas (1997b) defende, dessa maneira, a tese, “segundo a qual a 

legalidade tem que extrair sua legitimidade de uma racionalidade procedimental com 

teor moral”.422 Nesse caso, “a legitimidade de regras se mede pela resgatabilidade 

[sic] discursiva de sua pretensão de validade normativa”.423 

 

Nesses termos, Apel (2004) compreende que o projeto de Habermas é 

plenamente defensável, pois ele remonta à racionalidade procedimental de 

argumentação, que é fundamental para a Ética do Discurso, ou seja, obedece ao 

princípio de formação argumentativa do consenso entre parceiros dotados de iguais 

direitos, responsabilidades e livres.   

 

De fato, assim Habermas consegue construir uma fundamentação ética do 

sistema de normas jurídicas sem recorrer a argumentos metafísicos.424 

 

O problema surge, e isso é plenamente constatado por Habermas em sua 

Filosofia do Direito, que a observância das normas jurídicas não somente se dá, 

segundo também Apel, pelo reconhecimento dessas regras por parte das pessoas, 
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HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre Facticidade e Validade II. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1997b, p. 194. 
423HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre Facticidade e Validade I. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1997a, p. 50. 
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REESE-SCHÄFER, Walter. Compreender Habermas. Petrópolis: Vozes, 2008.  
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mas, também e sempre, pela presença da coerção jurídica que está inserida no 

poder de sanção do Estado. Nesse sentido, tanto Apel quanto Habermas entendem 

que há a necessidade, sobretudo, de uma justificação ético-discursiva da coerção 

jurídica.    

 

A crítica de Apel a Habermas, nesse sentido, centraliza-se em dois pontos: a) 

apesar de Apel reconhecer que Habermas colocou a Ética do Discurso como 

fundamento do Direito, em sua versão universal, ele ainda permanece preso ao a 

priori da facticidade quanto aos pressupostos do discurso racional, portanto, sem 

fundamentação pragmático-transcendental; b) como conseqüência, a sua 

justificação da coerção jurídica é uma proposta que não passa de uma explicação 

funcional, portanto, não normativa, ou seja, não é essencialmente filosófica. Com 

suas palavras: 

 

Entretanto, não se pode deixar de ver que Habermas, por meio dessa 

explicação funcional muito plausível, não deu ainda uma justificativa 

normativa do caráter coercitivo das normas jurídicas e, respectivamente, da 

obrigatoriedade de tais normas a partir da perspectiva de fundamentação da 

ética do discurso.
425

 

 

Por fim, Apel admite que, ainda, não formulou sua própria proposta de 

fundamentação do Direito e justificativa da coerção jurídica, mas antecipa que tal 

empreendimento filosófico deve ser feito através da articulação entre as partes A e B 

de sua Ética do Discurso. De nossa parte, após já termos construído, nesta tese, 

nossa proposta de fundamentação do Direito, complementada no capítulo da 

conclusão, apresentaremos, agora, na seção seguinte, nossa justificação da coerção 

jurídica.   

 

12.2 O PROBLEMA DA COERÇÃO JURÍDICA 

 

A Pragmática Transcendental diz que o discurso é reflexivamente 

intransponível para todo pensar e agir com sentido e validade. Isso quer dizer que 

em todo discurso prático estará, também, presente, implicitamente, as condições de 
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  APEL, K.O.  Com Habermas, contra Habermas: Direito, Discurso e Democracia. São Paulo: 
Landy, 2004, p. 123.  
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validade do discurso geral. Ora, se o Direito é um tipo de discurso prático, conclui-se 

que ele não pode estar fora dessas condições transcendentais.   

 

A legitimidade dos discursos práticos está na presença pressuposta, em seus 

argumentos, do princípio moral dialógico. Esse princípio é o ponto de Arquimedes da 

Ética do discurso por conter em sua formulação transcendental a ideia de que todos 

os problemas da sociedade ou comunidade real de comunicação devem ser 

resolvidos com respeito à liberdade e à igualdade dos participantes do discurso. Ou 

seja, todo discurso argumentativo somente será válido se for livre de qualquer 

coação explícita ou velada aos membros da sociedade. Assim, discursos práticos 

como o discurso jurídico, têm a responsabilidade de criar condições históricas, no 

âmbito de sua esfera de poder, capazes de suprimir paulatinamente a diferença 

situacional que separa a comunidade real de comunicação e a comunidade ideal de 

comunicação, ao ponto de anular qualquer forma de violência. E, nesse caso, o 

discurso jurídico toma destaque, porque é através dele que, atualmente, as chances 

de supressão dessa diferença mostram-se mais evidente, quando ele torna, cada 

vez mais efetivo, através de seus mecanismos jurídicos de interpretação e aplicação 

de normas, os direitos fundamentais.  

 

Mas, ao mesmo tempo em que o Direito assume esse importante papel de 

provocador da aproximação entres as duas comunidades de comunicação, ele 

possui uma qualidade interna que o coloca, em princípio, em conflito direto com a 

Ética do Discurso. Esse conflito se dá pela presença da coerção no âmbito jurídico.   

 

Ora, se o princípio moral dialógico, que se transmuda em princípio U e 

princípio D na Ética do Discurso em Habermas, é não coercitivo, fica clara sua 

incompatibilidade com a Teoria do Discurso. 

 

Como, então, superar essa incongruência? Será possível conciliar uma ética 

moralmente discursiva com uma Ordem normativa que prevê a coerção como 

instância de força? 

 

Bem, como início de resposta a essa indagação, adiantamos que esse conflito 

é, na verdade, apenas um conflito aparente e não invalida a fundamentação do 
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Direito a partir da Ética do Discurso. Pois, se a obrigatoriedade das normas jurídicas, 

remonta, em última instância, à fundamentação moral-dialógica, por esse motivo 

torna-se, também, legítima; e se essa moral discursiva consente racionalmente, ou 

seja, livre de qualquer tipo de opressão, o uso da força controlada pelo Estado como 

resposta ao descumprimento da lei, cuja coerção deve estar vinculada material (por 

exemplo, que não seja degradante e nem fira a dignidade humana) e 

procedimentalmente ao princípio moral instaurador da Ordem Jurídica; portanto, a 

coerção é, também, legitimada pela Ética do Discurso.  

 

Esse aparente conflito, na verdade, não é desconhecido dos criadores e 

intérpretes da Ética do Discurso. Aliás, tanto Habermas quanto Apel já se 

pronunciaram sobre o problema, propondo soluções, ambos às suas maneiras, que 

apresentaremos com breves palavras. 

 

Habermas, em sua Filosofia do Direto, afirma que o reconhecimento das 

normas jurídicas pelas pessoas se dá não só de maneira ideal, como ocorre com as 

normas morais, mas ao mesmo tempo e sempre, também devido à presença da 

força coercitiva legalmente exercida pelo Estado. E isso se dá através de uma 

explicação funcional: a coerção é necessária na sociedade histórica ou comunidade 

real de comunicação porque há problemas e conflitos funcionais que devem ser 

solucionados dentro de determinados prazos (HABERMAS, 1997b). Do 

estabelecimento dos prazos decorre a exigência de regulamentações de eficácia 

social que éticas formais não conseguem atender. Nesse sentido, no lugar do 

controle moral de postura, surgem regulamentações cuja observância é 

supervisionada e eventualmente imposta pela coerção jurídica. 

 

Essa solução funcional apresentada por Habermas é criticada por Apel 

porque ele entende que ela é muito mais uma explicação sociológica do que 

Filosófica. Apel afirma que Habermas ainda não formulou uma justificativa normativa 

para o caráter coercitivo das normas jurídicas.  

 

Nesse contexto, dentro de uma linha mais radical, Otfried Höffe (apud APEL, 

2004) entende que teorias como a da Ética do Discurso e, portanto, da 
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comunicação, nem sequer poderiam formular teses de justificação da coerção 

jurídica. 

 

Apel discorda de Höffe e acha plenamente possível a fundamentação da 

coerção jurídica a partir de uma moral discursiva, apesar de reconhecer que ainda 

não formulou em sua teoria do discurso uma extensão nesse sentido. Porém, para 

rebater tão veemente objeção, Apel, em breve ensaio, afirma, para início de 

argumentação, que a parte B da Ética do Discurso é condição básica para a 

justificação das prerrogativas de coerção do Direito. 

 

A Ética do Discurso é uma Ética da responsabilidade. Para Apel, todos os 

cidadãos que vivem numa Ordem Jurídica fundamentada no discurso argumentativo 

são co-responsáveis pelas decisões políticas de contraestratégia de estratégia426, 

isto é, do uso da força antiviolência (coerção jurídica), que regulam o enfrentamento 

dos problemas do mundo da vida contra a violência privada.  

 

E essa parte da Ética do Discurso que prevê esse engajamento ético nas 

soluções dos problemas reais é articulada na parte B da Ética do Discurso. Já na 

parte A, conhecida como o núcleo duro de sua ética, é formulada a 

autofundamentação reflexiva da Filosofia e do princípio moral dialógico, como já foi 

visto no capítulo anterior.      

 

Apel propõe que a fundamentação moral da coerção jurídica é, portanto, 

possível, sem cair em contradição com a parte A da Ética do Discurso, a partir do 

momento que se admite nos discursos práticos, quer dizer históricos, a condição de 

complementação ou qualificação do princípio de formação de consenso, contido na 

parte A. 

Assim, ele não nega a coerção jurídica, mas a absorve na Ética do Discurso. 

Apel, na verdade, compreende que a antiviolência do Estado, consensualmente 

admitida na fundamentação moral das normas jurídicas, conforme, aliás, já 

antecipamos, em parte, no início dessa secção, desempenha uma função importante 

na aproximação das duas comunidades de comunicação, real e ideal. 
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  Sobre agir estratégico e agir comunicativo consultar (HABERMAS, 1990, 1997a). 
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De nossa parte, compreendemos que essa solução de contraestratégia de 

estratégia já fora, de certo modo, antecipada por Kant em sua Doutrina do Direito. 

Ao discorrer sobre a legitimidade da coerção no Estado de Direito, ele antecipa que 

é permitido ao Direito usar constrangimento externo para garantir a liberdade de 

todos. Com suas palavras: “Direito e competência de empregar coerção, portanto, 

significam uma e única coisa”.427 

 

Nesse caso, a princípio, nos parece que há um conflito de direitos 

fundamentais ao privar de liberdade alguns cidadãos, através da antiviolência do 

Estado, em benefício da liberdade e segurança de todos. Trataremos desse assunto 

mais adiante. 

 

Voltemos, portanto, à nossa proposta de solução do conflito aparente entre a 

coerção jurídica e sua fundamentação a partir da Ética do Discurso em Apel, 

partindo do que já foi colocado logo no começo deste subcapítulo; não sendo 

preciso repetir nossa exposição, mas, somente, reafirmar e esclarecer que o que foi 

dito está contido na parte A da Ética do Discurso em Apel, cuja apresentação está 

contida no capítulo onze desta tese. 

 

Na verdade, acreditamos que a resolução desse conflito pode dar-se através 

de duas vertentes. Primeira, pelo caminho já referido anteriormente que corresponde 

à parte A da Ética do Discurso, ou seja, a coerção jurídica é permitida, ético-

discursivamente, porque foi consensualmente admitida pelo racionalismo do 

procedimento argumentativo.  Segunda, uma vertente jurídica; quer dizer, já contida 

no discurso prático jurídico e, portanto, existente historicamente na comunidade real 

de comunicação. Essa vertente nos fornece, através da teoria dos direitos 

fundamentais, uma solução também pragmática, já que os conflitos de direitos 

fundamentais são solucionados dessa maneira. O problema da coerção jurídica, 

sendo colocado à luz dos direitos fundamentais, nos mostra que tudo não passa de 

um enfrentamento de bens jurídicos. De um lado a desobediência de normas e 

violência privada, que põe em sacrifício a própria liberdade dos indivíduos infratores; 

do outro, a antiviolência praticada pelo Estado para garantir a ordem pública e paz 
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   KANT, Immanuel. Op. cit., p. 48. 
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social. O que vale mais, a privação da liberdade de alguns ou a paz social? Assim, o 

que está em jogo? No fundo, direitos fundamentais. E como todo conflito que 

envolve a colisão de direitos, a solução se dá através do balanço dos direitos 

envolvidos, proporcionalmente avaliados. 

 

Não se trata aqui de utilizar a interpretação concretista empregada na 

aplicação dos princípios constitucionais, toda vez que o Direito tiver que aplicar a 

coerção jurídica. Mas sim, utilizar a teoria dos direitos fundamentais como 

justificativa do emprego da força pelo Estado. E como isso pode ser feito? Bem, 

Hobbes compreendeu que o homem no estado de natureza vivia numa luta 

incessante de todos contra todos, sem segurança e paz social.  Com a criação do 

Estado moderno, a solução foi encontrada, pois todos os indivíduos se desoneraram 

da ação de violência ou vingança privada ao conceder ao Estado o poder-dever de 

uso da força controlada em prol da segurança e paz social. Quer dizer, o Estado 

político estabeleceu a harmonia social em detrimento da liberdade dos poucos que 

violarem as normas jurídicas. Com o advento dos direitos fundamentais, sobretudo 

após a reviravolta jurídica, ficou claro teoricamente que o poder-dever do Estado de 

usar a força, ao invadir a intimidade ou violar a liberdade de alguns, é justificado 

porque o bem jurídico envolvido é maior, a paz social. A ordem pública e a paz social 

valem mais que a liberdade individual que é restringida pela coerção jurídica, 

quando esses bens jurídicos são ameaçados ou violados por uma minoria de 

cidadãos.   

 

Nesse caso, lembramos que cabe aos discursos práticos, com destaque o 

discurso jurídico, criar condições materiais e históricas que promovam a 

aproximação da comunidade ideal de comunicação com a comunidade real de 

comunicação, como vimos acima. Ora, se o Estado de Direito já cumpre essa função 

que é prevista na Ética do Discurso e esse mesmo Estado é ético-discursivamente 

fundamentado, então, é plausível considerar que, dessa maneira, está 

fundamentada a coerção jurídica a partir da Ética do Discurso.             

 

Por fim, é importante salientar que as normas jurídicas valem e são 

obrigatórias não por que são baseadas na força coercitiva do Estado. A coerção no 

Direito tem função instrumental, ela não é um fim em si mesma. A coerção jurídica é 
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acidental. Tenderá desaparecer à medida que a comunidade real de comunicação 

se aproximar da comunidade ideal de comunicação; quando, então, a normas 

jurídicas serão tratadas exatamente iguais à normas morais. Nesse sentido, 

concluímos: as normas jurídicas são validadas porque são fundamentadas a partir 

de um princípio moral consensual instaurador da Ordem Jurídica.      
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13 CONCLUSÃO: A MORAL DISCURSIVA COMO FUNDAMENTO DE 

VALIDADE E CONTEÚDO DE VALIDADE DO DIREITO POSITIVO  

 

A finitude do homem visto como um processo natural pode, aparentemente, 

não suscitar muitas indagações filosóficas. Mas, só aparentemente. 

 

O natural não é trivial. Questionar o porquê das coisas do mundo, procurando 

uma explicação além da divinação do desconhecido foi o primeiro passo em busca 

de uma compreensão racional. 

 

Os gregos antigos deram esse passo inicial em direção à atitude filosófica. 

Passaram a olhar para o mundo e tudo em sua volta, fazendo perguntas e em busca 

de respostas; rompendo com o enlace que até então prendia o homem ao mito. 

 

Pagou-se um preço por assumir tal responsabilidade. Ganhamos em 

liberdade e perdemos em inocência. Sim, pois ao se descobrir que em vez dos 

deuses nós mesmos somos responsáveis por nossos próprios atos e destino, 

despertamos para uma nova realidade repleta de infindáveis dúvidas e angústias. 

 

Agora, dos mais comuns eventos da natureza, como o pingo do orvalho nas 

folhas das árvores, o brilho do sol, até os fatos sociais mais complexos, como o 

poder político, a vida na polis, as regras sociais, morais e jurídicas; todos são alvos 

de reflexões filosóficas que devem ser pensadas, teoricamente estruturadas e 

racionalmente justificadas e fundamentadas. 

 

A Filosofia Contemporânea é herdeira dessa tradição e hoje, mais do que 

nunca, traz para si a responsabilidade de pensar os fundamentos tanto do 

conhecimento científico quanto da prática. No presente estudo, especificamente, a 

Filosofia do Direito assumiu essa função de pensar o fundamento do Direito, 

conforme tivemos a oportunidade de analisar no quarto capítulo desta tese. 

 

Vimos, também, com Heidegger, que perquirir sobre fundamentação é 

desvelar o ser do Direito, sua essência. A retomada de Heidegger sobre a 
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investigação do ser inverte a inversão provocada a partir de Descartes, com sua 

Filosofia da Subjetividade e que, segundo Heidegger, anunciou o fim da Ontologia. 

O primado do cogito sobre o real, ou seja, do sujeito sobre o objeto, ensejou na 

Modernidade a predicação lógica do objeto.  Nesse ponto, é tempo de se retomar 

essa compreensão ontológica, não no sentido da Ontologia clássica de oposição 

entre ser e devir, Parmênides versus Heráclito; mas, pensar a objetividade do mundo 

a partir, agora, do cogitamus, isto é, da interação dos sujeitos em comunicação, 

necessariamente discursivos.428 

 

Na discussão fenomenológica em Husserl, o objeto existe no mundo da vida 

como fenômeno perante a consciência, mas sua essência não é desprendida dessa 

consciência que o observa. E isso se torna mais evidente quando pensamos sobre 

os objetos culturais. 

 

O Direito, nesse sentido, é um fenômeno cultural por excelência, haja vista o 

seu poder de intervenção na práxis ser o seu diferencial na melhoria da condição 

humana. 

 

O sentido jurídico das normas passa por esse poder que implica em 

obrigação. Nesse sentido, a obrigatoriedade das normas jurídicas sempre foi o ponto 

tocado pelas teorias que buscaram a fundamentação do Direito. Kelsen, com sua 

teoria da normal fundamental, considerou exatamente que fundar o Direito é 

encontrar o seu fundamento de validade, ou seja, explicar, logicamente, por que as 

normas valem numa sociedade juridicamente organizada. 

 

Na análise dessa fundamentação, tivemos a oportunidade de criticá-la, por 

entendermos que o fundamento de validade do Ordenamento Jurídico no plano 

estritamente formal está conceitualmente superado, haja vista as transformações 

ética e linguística havidas tanto na Filosofia quanto no Direito terem colocado a 

                                                 
428

  Para Goyard-Fabre “certos filósofos voltam-se de novo à questão da fundação do direito e 
orientam-se para o que eles chamam de ‘ontologia do direito’. A investigação deles é duplamente 
interessante: por um lado, por seu objetivo programático, pois estão à procura do próprio ‘ser’ do 
direito; por outro, devido ao estilo novo do trabalho teórico que pretendem realizar. A questão é saber 
se o trabalho de sondagem que empreenderam realmente os conduz ao ser do direito”. (grifos da 
autora). GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 199.     
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questão do fundamento como uma problemática a ser resolvida a partir da relação 

que se estabelece entre conteúdo e forma na juridicidade, ou seja, Moral e Direito.   

 

Nesse ponto, nossa proposta de fundamentação do Direito não abandona de 

plano o formalismo, mas sim o seu exagero. Decerto, que nenhum sistema 

normativo não poderia existir sem coerência, o que requer a formação de uma 

estrutura sistêmica.  

 

Desse modo, nossa pretensão foi construir um modelo jurídico que conforme 

conteúdo e forma do Direito, no sentido de o próprio conteúdo normativo fazer parte 

do fundamento do Direito. Quer dizer, sendo esse conteúdo moral, este deve 

necessariamente fazer parte do fundamento de validade e conteúdo de validade do 

Direito Positivo. E é basicamente nesse ponto que surge a possibilidade da 

fundamentação do Direito a partir da Ética do Discurso.  

 

Apel em sua fundamentação da Filosofia, como discurso dotado de sentido e 

validade, nos mostra que toda e qualquer argumentação é transcendentalmente 

mediada pelo discurso público, ou seja, pelo consenso racional, que, por sua vez, é 

eticamente fundamentado a partir do princípio moral dialógico. 

 

Dessa maneira, o discurso jurídico, que na proposta formalista de Kelsen 

desconsidera o conteúdo moral da norma e parte de uma norma hipotética 

fundamental e última desprovida de valor; é, em nosso estudo, substituída pelo 

princípio normativo ético-discursivo. Enquanto a norma fundamental de Kelsen é 

uma norma transcendental, logicamente pressuposta e racionalmente solipsista, 

porque ainda está presa à razão subjetiva; o princípio normativo da Ética do 

Discurso, que também não deixa de ser universalmente válido, é resultado da razão 

intersubjetiva.   

 

Pensar o fundamento do Direito a partir de uma teoria eticamente discursiva é 

colocar a Moral como fundamento do Direito, e, com isso, harmonizar o edifício 

jurídico que se erguera nos últimos sessenta anos, desde o advento da Tópica 

Jurídica, sobre uma fundação também de natureza argumentativa. Pois, já não se 

poderia mais pensar, atualmente, uma arquitetônica jurídica revirada 
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linguisticamente, portanto, argumentativa, sem um pressuposto também 

argumentativo, ou seja, de base dialética. Sob esse aspecto, Alexy também entende 

que a fundamentação ética do Direito perpassa esse novo Direito, que ele chama de 

“sistema argumentativo”.429 E sua validade moral, em conformidade com nossa 

proposta, está na base do sistema, ou seja, a partir de seu fundamento. Vejamos 

com suas próprias palavras:  

 

Para a validez ou existência de um direito moral basta que a norma, que 

está na sua base, vale [sic] moralmente. Uma norma vale moralmente 

quando ela, perante cada um que aceita a fundamentação racional, pode 

ser justificada.
430 

 

E é exatamente o que acontece com a fundamentação moral do Direito a 

partir da Ética do Discurso, por duas justificativas: I) porque o princípio ético-

discursivo que funda o Direito já é autojustificado ultimamente pela reflexividade 

contida no discurso e no seu princípio moral que é racionalmente aceito por todos, 

pois ele é mediado consensualmente por todos os envolvidos publicamente com o 

discurso racional; sendo, por isso, que o Direito, nesses termos, é fundamentado 

racionalmente e todas as normas contidas nesse sistema jurídico-argumentativo são 

aceitas por todos. II) O princípio normativo que fundamenta o Direito 

consensualmente nos diz que se todos os envolvidos na comunidade jurídica firmam 

um acordo inaugural de fundar uma ordem normativa, que lhe serve de fundamento 

de validade e conteúdo de validade, não devem, sob pena de contradição 

performática, não aceitar as obrigações e sanções daí advindas. Quer dizer, a força 

normativa do Direito Positivo, assim posto, vem do compromisso assumido 

consensualmente e que funda a Ordem normativa. Daí, aproveitando a pirâmide de 

Kelsen: devemos obedecer a Constituição, não porque existe uma norma 

pressuposta de inspiração lógico-dedutiva que nos diz que devemos obedecer a 

Constituição; mas sim porque todos acordaram racionalmente a priori por inspiração 

lógico-reflexiva, através da comunidade ideal de comunicação.  E, nesse sentido, a 

                                                 
429

   ALEXY, Robert. Op. cit. p. 14, (grifo nosso). 
430

Idem, ibidem, p. 47. 
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Constituição torna-se uma instituição histórica que objetiva e dá validade ao Direito 

Positivo já constituído na comunidade real de comunicação.431 

 

Um exemplo facilitará a compreensão: um pai dá uma ordem A ao filho para 

que ele não saia de casa à noite. O filho questiona a ordem e pergunta: por que não 

devo sair à noite de casa? O pai responde: porque estou mandando. Neste caso, 

está presente somente o aspecto formal da ordem. Na justificativa do pai não entra a 

validade do conteúdo moral da ordem; se ela é uma ordem boa ou má, justa ou 

injusta. O filho deve obediência ao pai simplesmente porque ele ordenou. Assim 

sendo, noutro momento, o pai dá uma ordem B ao filho e manda que ele saia de 

casa e pratique um roubo. De acordo com o mesmo parâmetro normativo, o filho não 

deve questionar a ordem do pai. Cabe-lhe somente a obediência. Não entra, mais 

uma vez, na justificativa da ordem o seu conteúdo moral. Por outro lado, tomando-se 

agora como referência normativa o parâmetro ético-discursivo, o filho ao questionar 

por que deve obedecer a ordem A, o pai responde: você não deve sair de casa à 

noite porque eu estou mandando e porque é bom para sua saúde, pois chove 

bastante. Nesse caso, a ordem é formal e materialmente fundamentada. Portanto, 

forma e conteúdo normativo fazem parte da validade da norma. O filho deve 

obediência ao pai porque na sua fundamentação, necessariamente, está presente a 

forma (a qualidade de ser o pai quem ordena e não uma pessoa sem legitimidade) e 

o seu conteúdo moral. Com isso, na ordem B, o filho não tem o dever de obediência, 

já que esta ordem, apesar de formalmente válida (procedente do pai) é moralmente 

injusta, isto é, de conteúdo inválido. Pois, como vimos no sistema normativo ético-

discursivo o fundamento moral faz parte da validade normativa.  

 

Dessa mesma maneira, então, deve ocorrer na Ordem Jurídica de modelo 

argumentativo ou Direito Moral, repetindo as palavras de Alexy. Em nossa proposta, 

o fundamento moral do Direito Positivo é resultado de uma racionalidade discursiva, 

porque não basta que a Moral que o fundamenta seja uma não discursiva432 ou 

solipsista. Tem que ser uma Moral igualmente universal, mas que, sobretudo, leve 

                                                 
431

  Alexy (2008) entende que qualquer proposta de fundamentação do Direito, hoje, não pode fugir do 
postulado da coerência. Nesse sentido, ele afirma que isso pede um processo de argumentação tão 
racional quanto possível, que leva à formação de um consenso racional e pode ser exposto em uma 
teoria do discurso racional.     
432

 Considera-se, por exemplo, sistemas morais não discursivos, a Moral kantiana, a Ética Utilitarista, 
entre outras.  
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em conta a participação (igual e livre) de todos os atingidos e envolvidos na 

comunidade real de comunicação onde vigora a Ordem Jurídica. Os valores que 

orientam o conteúdo normativo do Direito Moral têm que ser resultado de um 

processo argumentativo que visa à formação do consenso racional.  

 

O objetivo almejado nesta pesquisa, portanto, foi colocar a racionalidade 

intersubjetiva do discurso argumentativo geral como base filosófica da escolha 

argumentativa dos valores éticos que orientam moralmente o Direito Positivo 

vigente. E, nesse caso, os direitos fundamentais representam, atualmente, esses 

valores que norteiam toda procedimentalização do Direito a partir da Constituição. 

 

Nesse sentido, GUERRA FILHO assevera: 

 

Um aspecto do direito na pós-modernidade que necessariamente haverá de 

ser examinado é o de sua crescente procedimentalização. Isso significa que 

a natureza dos problemas que se colocam para serem resolvidos pela 

regulamentação jurídica seria de um ineditismo e complexidade [hard cases] 

tais que o modo principal de resolver problemas jurídicos na modernidade, 

por meio da legislação, com suas normas gerais e abstratas, feitas com 

base em espécies de fatos ocorridos no passado e para regular toda uma 

série indeterminada de fatos semelhantes a ocorrerem no futuro 

[subsunção], mostra-se como disfuncional. Daí a necessidade crescente de 

se desenvolver a dimensão processual no direito, em que há normas para 

viabilizar, em toda e qualquer hipótese, a aplicação de outras normas, para 

a solução dos problemas jurídicos, ainda que se tenha de lançar mão de 

normas sem referência direta a espécies de fatos, mas a valores, como é o 

caso das normas constitucionais que consagram direitos fundamentais, que 

têm a natureza de princípios jurídico-positivos.
433

 (grifos do autor).   

 

Desse modo, foi a partir da Constituição e seus princípios, que se deu a 

abertura para se pensar o Direito argumentativo. Na verdade, a Teoria Material da 

Constituição e sua Hermenêutica Constitucional, sobretudo nas propostas 

concretistas de Müller, Häberle e Hesse, possibilitaram a aproximação entre Tópica 

e sistema, como, aliás, Viehweg (2008) admitiu ser exequível.  

 

                                                 
433

  GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. cit., p. 34. 
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Portanto, fundamentar o Direito a partir do paradigma da moralidade 

consensual é admitir a coexistência da Tópica e sistema.434 O que já não seria uma 

novidade para os constitucionalistas alemães de base concretista, com destaque 

Friedrich Müller e sua metódica estruturante. 

 

Nesse sentido, interpretar e aplicar o Direito a partir da normatividade 

constitucional, devido à supremacia lógico-jurídica de seus princípios constitucionais, 

é conciliar Tópica e sistema num modelo síntese dessa aparente contradição. Nesse 

novo modelo híbrido leva-se em conta topoi, que estão dentro do sistema, na 

solução dos hard cases surgidos e surgentes.  

 

Por fim, fundamentar esse novo modelo de Ordenamento Jurídico, que foi 

construído a partir da necessidade de uma justiça materialmente mais justa, mais 

humanizada, em que o respeito à dignidade humana deva ser sempre juridicamente 

observado através a efetivação jurídica dos direitos fundamentais previstos nas 

Constituições; vem, em nosso entendimento, preencher uma lacuna surgida desde a 

reviravolta jurídica provocada pela Tópica de Viehweg. E ela veio em boa hora, já 

que a partir dela foi possível conceber a Teoria da Argumentação Jurídica, que 

compatibilizou o discurso jurídico com as transformações linguísticas ocorridas na 

Filosofia. Ao ponto de Apel manifestar o desejo de estender sua Teoria da Ética do 

Discurso para uma fundamentação ética do Direito, mas que não o fizerem ainda. 

Contudo, por um ato de ousadia e confiança própria, tomamos, nesta tese, a 

iniciativa de tornar esse projeto real.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
434

  GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. cit., p. 48. 
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ANEXO - A 

 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS DO BOM POVO DE VIRGÍNIA  

16 de junho de 1776 

 

Declaração de direitos formulada pelos representantes do bom povo de Virgínia, 

reunidos em assembleia geral e livre; direitos que pertencem a eles e à sua 

posteridade, como base e fundamento do governo. 

I 

Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm 

certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não 

podem por qualquer acordo privar ou despojar seus pósteros e que são: o gozo da 

vida e da liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar 

e obter felicidade e segurança. 

II 

Que todo poder é inerente ao povo e, consequentemente, dele procede; que os 

magistrados são seus mandatários e seus servidores e, em qualquer momento, 

perante ele responsáveis. 

III 

Que o governo é instituído, ou deveria sê-lo, para proveito comum, proteção e 

segurança do povo, nação ou comunidade; que de todas as formas e modos de 

governo esta é a melhor, a mais capaz de produzir maior felicidade e segurança, e a 

que está mais eficazmente assegurada contra o perigo de um mau governo; e que 

se um governo se mostra inadequado ou é contrário a tais princípios, a maioria da 

comunidade tem o direito indiscutível, inalienável e irrevogável de reformá-lo, alterá-

lo ou aboli-lo da maneira considerada mais condizente com o bem público. 



 233 

IV 

Que nenhum homem ou grupo de homens tem direito a receber emolumentos ou 

privilégios exclusivos ou especiais da comunidade, senão apenas relativamente a 

serviços públicos prestados; os quais, não podendo ser transmitidos, fazem com que 

tampouco sejam hereditários os cargos de magistrado, de legislador ou de juiz. 

V 

Que os poderes legislativo, executivo e judiciário do Estado devem estar separados 

e que os membros dos dois primeiros poderes devem estar conscientes dos 

encargos impostos ao povo, deles participar e abster-se de impor-lhes medidas 

opressoras; que, em períodos determinados devem voltar à sua condição particular, 

ao corpo social de onde procedem, e suas vagas se preencham mediante eleições 

periódicas, certas e regulares, nas quais possam voltar a se eleger todos ou parte 

dos antigos membros (dos mencionados poderes), segundo disponham as leis. 

VI 

Que as eleições de representantes do povo em assembleia devem ser livres, e que 

todos os homens que deem provas suficientes de interesse permanente pela 

comunidade, e de vinculação com esta, tenham o direito de sufrágio e não possam 

ser submetidos à tributação nem privados de sua propriedade por razões de 

utilidade pública sem seu consentimento, ou o de seus representantes assim eleitos, 

nem estejam obrigados por lei alguma à que, da mesma forma, não hajam 

consentido para o bem público. 

VII 

Que toda faculdade de suspender as leis ou a execução destas por qualquer 

autoridade, sem consentimento dos representantes do povo, é prejudicial aos 

direitos deste e não deve exercer-se. 

VIII 

Que em todo processo criminal incluídos naqueles em que se pede a pena capital, o 

acusado tem direito de saber a causa e a natureza da acusação, ser acareado com 
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seus acusadores e testemunhas, pedir provas em seu favor e a ser julgado, 

rapidamente, por um júri imparcial de doze homens de sua comunidade, sem o 

consentimento unânime dos quais, não se poderá considerá-lo culpado; tampouco 

pode-se obrigá-lo a testemunhar contra si próprio; e que ninguém seja privado de 

sua liberdade, salvo por mandado legal do país ou por julgamento de seus pares. 

IX 

Não serão exigidas fianças ou multas excessivas, nem infligir-se-ão castigos cruéis 

ou inusitados. 

X 

Que os autos judiciais gerais em que se mande a um funcionário ou oficial de justiça 

o registro de lugares suspeitos, sem provas da prática de um fato, ou a detenção de 

uma pessoa ou pessoas sem identificá-las pelo nome, ou cujo delito não seja 

claramente especificado e não se demonstre com provas, são cruéis e opressores e 

não devem ser concedidos. 

XI 

Que em litígios referentes à propriedade e em pleitos entre particulares, o artigo 

julgamento por júri de doze membros é preferível a qualquer outro, devendo ser tido 

por sagrado. 

XII 

Que a liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes da liberdade, não podendo 

ser restringida jamais, a não ser por governos despóticos. 

XIII 

Que uma milícia bem regulamentada e integrada por pessoas adestradas nas 

armas, constitui defesa natural e segura de um Estado livre; que deveriam ser 

evitados, em tempos de paz, como perigosos para a liberdade, os exércitos 

permanentes; e que, em todo caso, as forças armadas estarão estritamente 

subordinadas ao poder civil e sob o comando deste. 
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XIV 

Que o povo tem direito a um governo único; e que, consequentemente, não deve 

erigir-se ou estabelecer-se dentro do Território de Virgínia nenhum outro governo 

apartado daquele. 

XV 

Que nenhum povo pode ter uma forma de governo livre nem os benefícios da 

liberdade, sem a firma adesão à justiça, à moderação, à temperança, à frugalidade e 

virtude, sem retorno constante aos princípios fundamentais. 

XVI 

Que a religião ou os deveres que temos para com o nosso Criador, e a maneira de 

cumpri-los, somente podem reger-se pela razão e pela convicção, não pela força ou 

pela violência; consequentemente, todos os homens têm igual direito ao livre 

exercício da religião, de acordo com o que dita sua consciência, e que é dever 

recíproco de todos praticar a paciência, o amor e a caridade cristã para com o 

próximo. 

 

 In Textos Básicos sobre Derechos Humanos. 
Madrid. Universidad Complutense, 1973, traduzido do espanhol por Marcus Cláudio 
Acqua Viva. APUD. 
FERREIRA Filho, Manoel G. et al. Liberdades Públicas. 
São Paulo: Ed. Saraiva, 1978. 
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ANEXO – B 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  

Filadélfia, 17 de setembro de 1787 

 

Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, 

estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, 

promover o bem-estar geral, e garantir para nós e para os nossos descendentes os 

benefícios da Liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os 

Estados Unidos da América. 

ARTIGO I  

Seção 1 

Todos os poderes legislativos conferidos por esta Constituição serão confiados a um 

Congresso dos Estados Unidos, composto de um Senado e de uma Câmara de 

Representantes.  

Seção 2 

A Câmara dos Representantes será composta de membros eleitos bianualmente 

pelo povo dos diversos Estados, devendo os eleitores em cada Estado possuir as 

mesmas qualificações exigidas dos eleitores da Assembleia Legislativa mais 

numerosa do respectivo Estado.  

Não será eleito Representante quem não tiver atingido a idade de vinte e cinco anos, 

não for há sete anos cidadão dos Estados Unidos, e não for, por ocasião da eleição, 

habitante do Estado que o eleger.  

O número de Representantes, assim como os impostos diretos, serão fixados, para 

os diversos Estados que fizerem parte da União (segundo o número de habitantes, 

assim determinado: o número total de pessoas livres, incluídas as pessoas em 

estado de servidão por tempo determinado, e excluídos os índios não taxados, 
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somar-se-ão três quintos da população restante). O recenseamento será feito dentro 

de três anos depois da primeira sessão do Congresso dos Estados Unidos, e, em 

seguida, decenalmente, de acordo com as leis que se adotarem. O número de 

Representantes não excederá de um por 30.000 pessoas, mas cada Estado terá no 

mínimo um representante. Enquanto não se fizer o recenseamento, o Estado de 

New Hampshire terá o direito de eleger três representantes, Massachusetts oito, 

Rhode Island e Providence Plantations um, Connecticut cinco, New York seis, New 

Jersey quatro, Pennsylvania oito, Delaware um, Maryland seis, Virginia dez, North 

Carolina cinco, South Carolina cinco, e Georgia três.  

Quando ocorrerem vagas na representação de qualquer Estado, o Poder Executivo 

desse Estado fará publicar editais de eleição para o seu preenchimento.  

A Câmara dos Representantes elegerá o seu Presidente e demais membros da 

Mesa e exercerá, com exclusividade, o poder de indiciar por crime de 

responsabilidade (impeachment).  

Seção 3 

O Senado dos Estados Unidos será composto de dois Senadores de cada Estado, 

eleitos por seis anos pela respectiva Assembleia estadual, tendo cada Senador 

direito a um voto.  

Logo após a reunião decorrente da primeira eleição, os Senadores dividir-se-ão em 

três grupos iguais, ou aproximadamente iguais. Decorridos dois anos ficarão vagas 

as cadeiras dos Senadores do primeiro grupo, as do segundo grupo findos quatro 

anos, e as do terceiro terminados seis anos, de modo a se fazer bianualmente a 

eleição de um terço do Senado. Se ocorrerem vagas, em virtude de renúncia, ou 

qualquer outra causa, durante o recesso da Assembleia estadual, o Executivo 

estadual poderá fazer nomeações provisórias até a reunião seguinte da Assembleia, 

que então preencherá as vagas.  

Não será eleito Senador quem não tiver atingido a idade de trinta anos, não tiver 

sido por nove anos cidadão dos Estados Unidos, e não for, na ocasião da eleição, 

habitante do Estado que o eleger.  
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O vice-presidente dos Estados Unidos presidirá o Senado, mas não poderá votar, 

senão em caso de empate.  

O Senado escolherá os demais membros da Mesa e também um Presidente pro 

tempore, na ausência do Vice-Presidente, ou quando este assumir o cargo de 

Presidente dos Estados Unidos.  

Só o Senado poderá julgar os crimes de responsabilidade (impeachment). Reunidos 

para esse fim, os Senadores prestarão juramento ou compromisso. O julgamento do 

Presidente dos Estados Unidos será presidido pelo Presidente da Suprema Corte. E 

nenhuma pessoa será condenada a não ser pelo voto de dois terços dos membros 

presentes.  

A pena nos crimes de responsabilidade não excederá a destituição da função e a 

incapacidade para exercer qualquer função pública, honorífica ou remunerada, nos 

Estados Unidos. O condenado estará sujeito, no entanto, a ser processado e 

julgado, de acordo com a lei.  

Seção 4 

A época, os locais e os processos de realizar eleições para Senadores e 

Representantes serão estabelecidos, em cada Estado, pela respectiva Assembleia; 

mas o Congresso poderá, a qualquer tempo, fixar ou alterar, por meio de lei, tais 

normas, salvo quanto ao local de eleição dos Senadores.  

O Congresso se reunirá pelo menos uma vez por ano, e essa reunião se dará na 

primeira segunda-feira de dezembro, salvo se, por lei, for designado outro dia.  

Seção 5 

Cada uma das Câmaras será o juiz da eleição, votação, e qualificação de seus 

próprios membros, e em cada uma delas a maioria constituirá o quorum necessário 

para deliberar; mas um número menor poderá prorrogar a sessão, dia a dia, e 

poderá ser autorizado a compelir os membros ausentes a comparecerem, do modo e 

mediante as penalidades que cada uma das Câmaras estabelecer.  
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Cada uma das Câmaras é competente para organizar seu regimento interno, punir 

seus membros por conduta irregular, e, com o voto de dois terços, expulsar um de 

seus membros.  

Cada uma das Câmaras lavrará atas de seus trabalhos e as publicará 

periodicamente, exceto nas partes que julgar conveniente conservar secretas; e os 

votos, pró e contra, dos membros de qualquer das Câmaras, sobre qualquer 

questão, a pedido de um quinto dos membros presentes serão consignados em ata.  

Durante as sessões do Congresso, nenhuma das Câmaras poderá, sem o 

consentimento da outra, suspender os trabalhos por mais de três dias, ou realizá-los 

em local diferente daquele em que funcionam ambas as Câmaras.  

Seção 6 

Os Senadores e Representantes receberão, por seus serviços, remuneração 

estabelecida por lei e paga pelo Tesouro dos Estados Unidos. Durante as sessões, e 

na ida ou regresso delas, não poderão ser presos, a não ser por traição, crime 

comum ou perturbação da ordem pública. Fora do recinto das Câmaras, não terão 

obrigação de responder a interpelações acerca de seus discursos ou debates.  

Nenhum Senador ou Representante poderá, durante o período para o qual foi eleito, 

ser nomeado para cargo público do Governo dos Estados Unidos que tenha sido 

criado ou cuja remuneração for aumentada nesse período; e nenhuma pessoa 

ocupando cargo no Governo dos Estados Unidos poderá ser membro de qualquer 

das Câmaras enquanto permanecer no exercício do cargo.  

Seção 7 

Todo projeto de lei relativo ao aumento da receita deve se iniciar na Câmara dos 

Representantes; o Senado, porém, poderá apresentar emendas, como nos demais 

projetos de lei.  

Todo projeto de lei aprovado pela Câmara dos Representantes e pelo Senado 

deverá, antes de se tornar lei, ser remetido ao Presidente dos Estados Unidos. Se o 

aprovar, ele o assinará; se não, o devolverá acompanhado de suas objeções à 
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Câmara em que teve origem; esta então fará constar em ata as objeções do 

Presidente, e submeterá o projeto a nova discussão. Se o projeto for mantido por 

maioria de dois terços dos membros dessa Câmara, será enviado, com as objeções, 

à outra Câmara, a qual também o discutirá novamente. Se obtiver dois terços dos 

votos dessa Câmara será considerado lei. Em ambas as Câmaras, os votos serão 

indicados pelo "Sim" ou "Não", consignando-se no livro de atas das respectivas 

Câmaras os nomes dos membros que votaram a favor ou contra o projeto de lei. 

Todo projeto que não for devolvido pelo Presidente no prazo de dez dias a contar da 

data de seu recebimento (excetuando-se os domingos) será considerado lei tal como 

se ele o tivesse assinado, a menos que o Congresso, suspendendo os trabalhos, 

torne impossível a devolução do projeto, caso em que este não passará a ser lei.  

Toda ordem, resolução, ou voto, para o qual for necessária a anuência do Senado e 

da Câmara dos Representantes (salvo questões de suspensão das sessões), será 

apresentado ao Presidente dos Estados Unidos; e não entrará em vigor enquanto 

não for por ele aprovado. Se, porém, ele não o aprovar, serão precisos os votos de 

dois terços do Senado e da Câmara dos Representantes para entrar em vigor, 

conforme as regras e limitações previstas para os projetos de lei.  

Seção 8 

Será da competência do Congresso:  

Lançar e arrecadar taxas, direitos, impostos e tributos, pagar dividas e prover a 

defesa comum e o bem-estar geral dos Estados Unidos; mas todos os direitos, 

impostos e tributos serão uniformes em todos os Estados Unidos;  

Levantar empréstimos sobre o crédito dos Estados Unidos;  

Regular o comércio com as nações estrangeiras, entre os diversos estados, e com 

as tribos indígenas,  

Estabelecer uma norma uniforme de naturalização, e leis uniformes de falência para 

todo o país;  
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Cunhar moeda e regular o seu valor, bem como o das moedas estrangeiras, e 

estabelecer o padrão de pesos e medidas;  

Tomar providências para a punição dos falsificadores de títulos públicos e da moeda 

corrente dos Estados Unidos;  

Estabelecer agências e estradas para o serviço postal;  

Promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo, por tempo limitado, 

aos autores e inventores o direito exclusivo aos seus escritos ou descobertas;  

Criar tribunais inferiores à Suprema Corte;  

Definir e punir atos de pirataria e delitos cometidos em alto mar, e as infrações ao 

direito das gentes;  

Declarar guerra, expedir cartas de corso, e estabelecer regras para apresamentos 

em terra e no mar;  

Organizar e manter exércitos, vedada, porém, a concessão de crédito para este fim 

por período de mais de dois anos;  

Organizar e manter uma marinha de guerra;  

Regulamentar a administração e disciplina das forças de terra e mar;  

Regular a mobilização da guarda nacional (milícia) para garantir o cumprimento das 

leis da União, reprimir insurreições, e repelir invasões;  

Promover a organização, armamento, e treinamento da guarda nacional, bem como 

a administração de parte dessa guarda que for empregada no serviço dos Estados 

Unidos, reservando-se aos Estados a nomeação dos oficiais e a obrigação de 

instruir a milícia de acordo com a disciplina estabelecida pelo Congresso;  

Exercer o poder legiferante exclusivo no distrito (não excedente a dez milhas 

quadradas) que, cedido por determinados Estados e aceito pelo Congresso, se torne 

a sede do Governo dos Estados Unidos, e exercer o mesmo poder em todas as 

áreas adquiridas com o consentimento da Assembleia do Estado em que estiverem 
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situadas, para a construção de fortificações, armazéns, arsenais, estaleiros e outros 

edifícios necessários; e 

Elaborar todas as leis necessárias e apropriadas ao exercício dos poderes acima 

especificados e dos demais que a presente Constituição confere ao Governo dos 

Estados Unidos, ou aos seus Departamentos e funcionários.  

Seção 9 

A migração ou a admissão de indivíduos, que qualquer dos Estados ora existentes 

julgar conveniente permitir, não será proibida pelo Congresso antes de 1808; mas 

sobre essa admissão poder-se-á lançar um imposto ou direito não superior a dez 

dólares por pessoa.  

Não poderá ser suspenso o remédio do habeas corpus, exceto quando, em caso de 

rebelião ou de invasão, a segurança pública o exigir.  

Não serão aprovados atos legislativos condenatórios sem o competente julgamento, 

assim como as leis penais com efeito retroativo.  

Não será lançada capitação ou outra forma de imposto direto, a não ser na 

proporção do recenseamento da população segundo as regras anteriormente 

estabelecidas.  

Não serão lançados impostos ou direitos sobre artigos importados por qualquer 

Estado.  

Não se concederá preferência através de regulamento comercial ou fiscal, aos 

portos de um Estado sobre os de outro; nem poderá um navio, procedente ou 

destinado a um Estado, ser obrigado a aportar ou pagar direitos de trânsito ou 

alfândega em outro.  

Dinheiro algum poderá ser retirado do Tesouro senão em consequência da dotação 

determinada em lei. Será publicado periodicamente um balanço de receita e 

despesa públicas.  
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Nenhum título de nobreza será conferido pelos Estados Unidos, e nenhuma pessoa, 

neles exercendo um emprego remunerado ou honorífico, poderá, sem licença do 

Congresso, aceitar dádivas, emolumentos, emprego, ou títulos de qualquer espécie, 

oferecidos por qualquer rei, príncipe, ou Estado estrangeiro.  

Seção 10 

Nenhum Estado poderá participar de tratado, aliança ou confederação; conceder 

cartas de corso; cunhar moeda; emitir títulos de crédito; autorizar, para pagamento 

de dividas, o uso de qualquer coisa que não seja ouro e prata; votar leis de 

condenação sem julgamento, ou de caráter retroativo, ou que alterem as obrigações 

de contratos; ou conferir títulos de nobreza.  

Nenhum Estado poderá, sem o consentimento do Congresso, lançar impostos ou 

direitos sobre a importação ou a exportação salvo os absolutamente necessários à 

execução de suas leis de inspeção; o produto líquido de todos os direitos ou 

impostos lançados por um Estado sobre a importação ou exportação pertencerá ao 

Tesouro dos Estados Unidos, e todas as leis dessa natureza ficarão sujeitas à 

revisão e controle do Congresso.  

Nenhum Estado poderá, sem o consentimento do Congresso, lançar qualquer direito 

de tonelagem, manter em tempo de paz exércitos ou navios de guerra, concluir 

tratados ou alianças, quer com outro Estado, quer com potências estrangeiras, ou 

entrar em guerra, a menos que seja invadido ou esteja em perigo tão iminente que 

não admita demora.  

ARTIGO II  

Seção 1 

O Poder Executivo será investido em um Presidente dos Estados Unidos da 

América. Seu mandato será de quatro anos, e, juntamente com o Vice- Presidente, 

escolhido para igual período, será eleito pela forma seguinte:  

Cada Estado nomeará, de acordo com as regras estabelecidas por sua Legislatura, 

um número de eleitores igual ao número total de Senadores e Deputados a que tem 
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direito no Congresso; todavia, nenhum Senador, Deputado, ou pessoa que ocupe 

um cargo federal remunerado ou honorifico poderá ser nomeado eleitor.  

(Os eleitores se reunirão em seus respectivos Estados e votarão por escrutínio em 

duas pessoas, uma das quais, pelo menos, não será habitante do mesmo Estado, 

farão a lista das pessoas votadas e do número dos votos obtidos por cada um, e a 

enviarão firmada, autenticada e selada à sede do Governo dos Estados Unidos, 

dirigida ao presidente do Senado. Este, na presença do Senado e da Câmara dos 

Representantes, procederá à abertura das listas e à contagem dos votos. Será eleito 

Presidente aquele que tiver obtido o maior número de votos, se esse número 

representar a maioria do total dos eleitores nomeados. No caso de mais de um 

candidato haver obtido essa maioria assim como número igual de votos, a Câmara 

dos Representantes elegerá imediatamente um deles, por escrutínio, para 

Presidente, mas se ninguém houver obtido maioria, a mesma Câmara elegerá, de 

igual modo, o Presidente dentre os cinco que houverem reunido maior número de 

votos. Nessa eleição do Presidente, porém, os votos serão tomados por Estados, 

cabendo um voto à representação de cada Estado. Para se estabelecer quorum 

necessário, deverão estar presentes um ou mais membros dois terços dos Estados. 

Em qualquer caso, eleito o Presidente, o candidato que se seguir com o maior 

número de votos será o Vice-Presidente. Mas, se dois ou mais houverem obtido o 

mesmo número de votos, o Senado escolherá dentre eles, por escrutínio, o Vice- 

Presidente.)*  

-------------------------------------------------------------------------------- 

* Este artigo foi substituído pela Emenda XII.  

O Congresso pode fixar a época de escolha dos eleitores e o dia em que deverão 

votar; esse dia deverá ser o mesmo para todos os Estados Unidos.  

Não poderá ser candidato a Presidente quem não for cidadão nato, ou não for, ao 

tempo da adoção desta Constituição, cidadão dos Estados Unidos. Não poderá, 

igualmente, ser eleito para esse cargo quem não tiver trinta e cinco anos de idade e 

quatorze anos de residência nos Estados Unidos.  

No caso de destituição, morte, ou renúncia do Presidente, ou de incapacidade para 

exercer os poderes e obrigações de seu cargo, estes passarão ao Vice-Presidente. 
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O Congresso poderá por lei, em caso de destituição, morte, renúncia, ou 

incapacidade tanto do Presidente quanto do Vice-Presidente, determinar o 

funcionário que deverá exercer o cargo de Presidente, até que cesse o impedimento 

ou seja eleito outro Presidente.  

Em épocas determinadas, o Presidente receberá por seus serviços uma 

remuneração que não poderá ser aumentada nem diminuída durante o período para 

o qual for eleito, e não receberá, durante esse período, nenhum emolumento dos 

Estados Unidos ou de qualquer dos Estados.  

Antes de entrar no exercício do cargo, fará o juramento ou afirmação seguinte: “Juro 

(ou afirmo) solenemente que desempenharei fielmente o cargo de Presidente dos 

Estados Unidos, e que da melhor maneira possível preservarei, protegerei e 

defenderei a Constituição dos Estados Unidos”. 

Seção 2 

O Presidente será o chefe supremo do Exército e da Marinha dos Estados Unidos, e 

também da Milícia dos diversos estados, quando convocadas ao serviço ativo dos 

Estados Unidos. Poderá pedir a opinião, por escrito, do chefe de cada uma das 

secretarias do Executivo sobre assuntos relativos às respectivas atribuições. Terá o 

poder de indulto e de graça por delitos contra os Estados Unidos, exceto nos casos 

de impeachment.  

Ele poderá, mediante parecer e aprovação do Senado, concluir tratados, desde que 

dois terços dos senadores presentes assim o decidam. Nomeará, mediante o 

parecer e aprovação do Senado, os embaixadores e outros ministros e cônsules, 

juízes do Supremo Tribunal, e todos os funcionários dos Estados Unidos cujos 

cargos, criados por lei, não têm nomeação prevista nesta Constituição, O Congresso 

poderá, por lei, atribuir ao Presidente, aos tribunais de justiça, ou aos chefes das 

secretarias a nomeação dos funcionários subalternos, conforme julgar conveniente.  

O Presidente poderá preencher as vagas ocorridas durante o recesso do Senado, 

fazendo nomeações que expirarão no fim da sessão seguinte.  
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Seção 3 

O Presidente deverá prestar ao Congresso, periodicamente, informações sobre o 

estado da União, fazendo ao mesmo tempo as recomendações que julgar 

necessárias e convenientes. Poderá, em casos extraordinários, convocar ambas as 

Câmaras, ou uma delas, e, havendo entre elas divergências sobre a época da 

suspensão dos trabalhos, poderá suspender as sessões até a data que julgar 

conveniente. Receberá os embaixadores e outros diplomatas; zelará pelo fiel 

cumprimento das leis, e conferirá as patentes aos oficiais dos Estados Unidos.  

Seção 4 

O Presidente, o Vice- Presidente, e todos os funcionários civis dos Estados Unidos 

serão afastados de suas funções quando indiciados e condenados por traição, 

suborno, ou outros delitos ou crimes graves.  

ARTIGO III  

Seção 1 

O Poder Judiciário dos Estados Unidos será investido em uma Suprema Corte e nos 

tribunais inferiores que forem oportunamente estabelecidos por determinações do 

Congresso. Os juízes, tanto da Suprema Corte como dos tribunais inferiores, 

conservarão seus cargos enquanto bem servirem, e perceberão por seus serviços 

uma remuneração que não poderá ser diminuída durante a permanência no cargo.  

Seção 2 

A competência do Poder Judiciário se estenderá a todos os casos de aplicação da 

Lei e da Eqüidade ocorridos sob a presente Constituição, as leis dos Estados 

Unidos, e os tratados concluídos ou que se concluírem sob sua autoridade; a todos 

os casos que afetem os embaixadores, outros ministros e cônsules; a todas as 

questões do almirantado e de jurisdição marítima; às controvérsias em que os 

Estados Unidos sejam parte; às controvérsias entre dois ou mais Estados, entre um 

Estado e cidadãos de outro Estado, entre cidadãos de diferentes Estados, entre 

cidadãos do mesmo Estado reivindicando terras em virtude de concessões feitas por 
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outros Estados, enfim, entre um Estado, ou os seus cidadãos, e potências, cidadãos, 

ou súditos estrangeiros.  

Em todas as questões relativas a embaixadores, outros ministros e cônsules, e 

naquelas em que se achar envolvido um Estado, a Suprema Corte exercerá 

jurisdição originária. Nos demais casos supracitados, a Suprema Corte terá 

jurisdição em grau de recurso, pronunciando-se tanto sobre os fatos como sobre o 

direito, observando as exceções e normas que o Congresso estabelecer.  

O julgamento de todos os crimes, exceto em casos de impeachment, será feito por 

júri, tendo lugar o julgamento no mesmo Estado em que houverem ocorrido os 

crimes; e, se não houverem ocorrido em nenhum dos Estados, o julgamento terá 

lugar na localidade que o Congresso designar por lei.  

Seção 3 

A traição contra os Estados Unidos consistirá, unicamente, em levantar armas contra 

eles, ou coligar-se com seus inimigos, prestando-lhes auxílio e apoio. Ninguém será 

condenado por traição se não mediante o depoimento de duas testemunhas sobre o 

mesmo ato, ou mediante confissão em sessão pública do tribunal.  

O Congresso terá o poder de fixar a pena por crime de traição, mas não será 

permitida a morte civil ou o confisco de bens, a não ser durante a vida do 

condenado.  

ARTIGO IV  

Seção 1 

Em cada Estado se dará inteira fé e crédito aos atos públicos, registros e processos 

judiciários de todos os outros Estados. E o Congresso poderá, por leis gerais, 

prescrever a maneira pela qual esses atos, registros e processos devam ser 

provados, e os efeitos que possam produzir.  
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Seção 2 

Os cidadãos de cada Estado terão direito nos demais Estados a todos os privilégios 

e imunidades que estes concederem aos seus próprios cidadãos.  

A pessoa acusada em qualquer Estado por crime de traição, ou outro delito, que se 

evadir à justiça e for encontrada em outro Estado, será, a pedido da autoridade 

executiva do Estado de onde tiver fugido, presa e entregue ao Estado que tenha 

jurisdição sobre o crime.  

Nenhuma pessoa sujeita a regime servil sob as leis de um Estado que se evadir para 

outro Estado poderá, em virtude de lei ou normas deste, ser libertada de sua 

condição, mas será devolvida, mediante pedido, à pessoa a que estiver submetida.  

Seção 3 

O Congresso pode admitir novos Estados à União, mas não se poderá formar ou 

criar um novo Estado dentro da Jurisdição de outro; nem se poderá formar um novo 

Estado pela união de dois ou mais Estados, ou de partes de Estados, sem o 

consentimento das legislaturas dos Estados interessados, assim como o do 

Congresso.  

O Congresso poderá dispor do território e de outras propriedades pertencentes ao 

Governo dos Estados Unidos, e quanto a eles baixar leis e regulamentos. Nenhuma 

disposição desta Constituição se interpretará de modo a prejudicar os direitos dos 

Estados Unidos ou de qualquer dos Estados.  

Seção 4  

Os Estados Unidos garantirão a cada Estado desta União a forma republicana de 

governo e defende-lo-ão contra invasões; e, a pedido da Legislatura, ou do 

Executivo, estando aquela impossibilitada de se reunir, o defenderão em casos de 

comoção interna.  
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ARTIGO V  

Sempre que dois terços dos membros de ambas as Câmaras julgarem necessário, o 

Congresso proporá emendas a esta Constituição, ou, se as legislaturas de dois 

terços dos Estados o pedirem, convocará uma convenção para propor emendas, 

que, em um e outro caso, serão válidas para todos os efeitos como parte desta 

Constituição, se forem ratificadas pelas legislaturas de três quartos dos Estados ou 

por convenções reunidas para este fim em três quartos deles, propondo o 

Congresso uma ou outra dessas maneiras de ratificação. Nenhuma emenda poderá, 

antes do ano de 1808, afetar de qualquer forma as cláusulas primeira e quarta da 

Seção 9, do Artigo I, e nenhum Estado poderá ser privado, sem seu consentimento, 

de sua igualdade de sufrágio no Senado. 

ARTIGO VI 

Todas as dívidas e compromissos contraídos antes da adoção desta Constituição 

serão tão válidos contra os Estados Unidos sob o regime desta Constituição, como o 

eram durante a Confederação.  

Esta Constituição e as leis complementares e todos os tratados já celebrados ou por 

celebrar sob a autoridade dos Estados Unidos constituirão a lei suprema do país; os 

juízes de todos os Estados serão sujeitos a ela, ficando sem efeito qualquer 

disposição em contrário na Constituição ou nas leis de qualquer dos Estados.  

Os Senadores e Representantes acima mencionados, os membros das legislaturas 

dos diversos Estados, e todos os funcionários do Poder Executivo e do Judiciário, 

tanto dos Estados Unidos como dos diferentes Estados, obrigar-se-ão por juramento 

ou declaração a defender esta Constituição. Nenhum requisito religioso poderá ser 

erigido como condição para a nomeação para cargo público.  

ARTIGO VII  

A ratificação, por parte das convenções de nove Estados será suficiente para a 

adoção desta Constituição nos Estados que a tiverem ratificado.  
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Dado em Convenção, com a aprovação unânime dos Estados presentes, a 17 de 

setembro do ano de Nosso Senhor de 1787, e décimo segundo da Independência 

dos Estados Unidos. Em testemunho do que, assinamos abaixo os nossos nomes.  

George Washington 

Presidente e delegado da Virginia. 

New Hampshire 

John Langdon 

Nicholas Gilman 

 

Massachusetts 

Nathaniel Gorham 

Rufus King 

Connecticut 

Wm. Saml. Johnson 

Roger Sherman 

Nova York 

Alexander Hamilton 

New Jersey 

Wil. Livingston 

David Brearley 

Wm. Paterson 

Jona Dayton 

Pensilvânia 

B. Franklin 

Thomas Mifflin 

Robt Morris 

Geo. Clymer 

Thos. Fitzsimons 

Jared Ingersoll 
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James Wilson 

Gouv Morris 

Delaware 

Geo. Read 

Gunning Bedford Jun 

John Dickinson 

Richard Basset 

Jaco. Broom 

 

Maryland 

James McHenry 

Dan of St. Thos. Jenifer 

Danl Carrol 

Virgínia 

John Blair 

James Madison Jr. 

Carolina do Norte 

Wm. Blount 

Richd. Dobbs Spaight 

Hu Williamson 

Carolina do Sul 

J. Rutledge 

Charles Cotesworth Pinckney 

Charles Pinckney 

Pierce Butler 

Georgia 

William Few 

Abr. Baldwin 

Atesta William Jackson, Secretário 
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Atualmente a Constituição dos Estados Unidos da América possui 27 Emendas. 

Porém, como documento histórico, mantemos aqui somente as 10 primeiras 

Emendas acrescidas oficialmente ao texto constitucional em 15 de dezembro de 

1791, considerada a Carta de Direitos (Bill of Rights) do povo americano, propostas 

pelo Congresso e ratificadas pelas Legislaturas dos vários Estados, de acordo com o 

Artigo 5º da Constituição Original.  

EMENDA I  

O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o 

livre exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o 

direito do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a 

reparação de seus agravos.  

 

EMENDA II  

Sendo necessária à segurança de um Estado livre a existência de uma milícia bem 

organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido.  

 

EMENDA III  

Nenhum soldado poderá, em tempo de paz, instalar-se em um imóvel sem 

autorização do proprietário, nem em tempo de guerra, senão na forma a ser prescrita 

em lei.  

 

EMENDA IV  

O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres contra 

busca e apreensão arbitrárias não poderá ser infringido; e nenhum mandado será 

expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade confirmados por juramento ou 

declaração, e particularmente com a descrição do local da busca e a indicação das 

pessoas ou coisas a serem apreendidas.  
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EMENDA V  

Ninguém será detido para responder por crime capital, ou outro crime infamante, 

salvo por denúncia ou acusação perante um Grande Júri, exceto em se tratando de 

casos que, em tempo de guerra ou de perigo público, ocorram nas forças de terra ou 

mar, ou na milícia, durante serviço ativo; ninguém poderá pelo mesmo crime ser 

duas vezes ameaçado em sua vida ou saúde; nem ser obrigado em qualquer 

processo criminal a servir de testemunha contra si mesmo; nem ser privado da vida, 

liberdade, ou bens, sem processo legal; nem a propriedade privada poderá ser 

expropriada para uso público, sem justa indenização.  

 

EMENDA VI 

Em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento rápido e 

público, por um júri imparcial do Estado e distrito onde o crime houver sido cometido, 

distrito esse que será previamente estabelecido por lei, e de ser informado sobre a 

natureza e a causa da acusação; de ser acareado com as testemunhas de 

acusação; de fazer comparecer por meios legais testemunhas da defesa, e de ser 

defendido por um advogado.  

 

EMENDA VII  

Nos processos de direito consuetudinário, quando o valor da causa exceder vinte 

dólares, será garantido o direito de julgamento por júri, cuja decisão não poderá ser 

revista por qualquer tribunal dos Estados Unidos senão de acordo com as regras do 

direito costumeiro.  

EMENDA VIII  

Não poderão ser exigidas fianças exageradas, nem impostas multas excessivas ou 

penas cruéis ou incomuns.  
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EMENDA IX  

A enumeração de certos direitos na Constituição não poderá ser interpretada como 

negando ou coibindo outros direitos inerentes ao povo.  

EMENDA X  

Os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem por ela 

negados aos Estados, são reservados aos Estados ou ao povo. 

Universidade de São Paulo – USP. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos.      
˂http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-criação-da-
Sociedade-das-Nações-até-1919/constituicao-dos-estados-unidos-da-america-
1787.html˃ (13.09.2011). 
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ANEXO - C 

 

A DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO 

 

 

 França, 26 de agosto de 1789 

  

Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em 

vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as 

únicas causas dos males públicos e da corrupção dos Governos, resolveram 

declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim 

de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, 

lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres; a fim de que os atos do 

Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento 

comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais 

respeitados; a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em 
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princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição 

e à felicidade geral. 

Em razão disto, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob a 

égide do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão: 

Art.1.º Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinações sociais 

só podem fundamentar-se na utilidade comum. 

Art. 2.º A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos 

naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a 

segurança e a resistência à opressão. 

Art. 3.º O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhum 

corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane 

expressamente. 

Art. 4.º A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo: 

assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão 

aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos 

direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. 

Art. 5.º A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é 

vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o 

que ela não ordene. 

Art. 6.º A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de 

concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação. Ela deve 

ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são 

iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e 

empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a 

das suas virtudes e dos seus talentos. 

Art. 7.º Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados 

pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, 

executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos; mas qualquer 
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cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso 

contrário torna-se culpado de resistência. 

Art. 8.º A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias e 

ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada 

antes do delito e legalmente aplicada. 

Art. 9.º Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar 

indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá 

ser severamente reprimido pela lei. 

Art. 10.º Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões 

religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida 

pela lei. 

Art. 11.º A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos 

direitos do homem; todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, 

respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. 

Art. 12.º A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força 

pública; esta força é, pois, instituída para fruição por todos, e não para utilidade 

particular daqueles a quem é confiada. 

Art. 13.º Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração 

é indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de 

acordo com suas possibilidades. 

Art. 14.º Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos seus 

representantes, da necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, 

de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a colecta, a cobrança e a 

duração. 

Art. 15.º A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua 

administração. 

Art. 16.º A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem 

estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. 
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Art. 17.º Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode 

ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o 

exigir e sob condição de justa e prévia indenização. 

 

InTextos Básicos sobre Derechos Humanos. 
Madrid. Universidad Complutense, 1973, traduzido do espanhol por Marcus Cláudio 
Acqua Viva. APUD. 
FERREIRA Filho, Manoel G. et al. Liberdades Públicas. 
São Paulo: Ed. Saraiva, 1978. 
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ANEXO - D  

 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948  

 

 

Preâmbulo 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo;  

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem 

conduziram a actos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o 

advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, 

libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do 

Homem;  

Considerando que é essencial a proteção dos direitos do Homem através de um 

regime de direito, para que o Homem não seja compelido, em supremo recurso, à 

revolta contra a tirania e a opressão;  

Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas 

entre as nações;  

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a 

sua fé nos direitos fundamentais do Homem, na dignidade e no valor da pessoa 

humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declaram 

resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida 

dentro de uma liberdade mais ampla;  

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em 

cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efectivo 

dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais;  
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Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais 

alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso:  

A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos 

Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim 

de que todos os indivíduos e todos os orgãos da sociedade, tendo-a constantemente 

no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito 

desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem 

nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e 

efectivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros como entre as 

dos territórios colocados sob a sua jurisdição.  

Artigo 1°  

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito 

de fraternidade.  

Artigo 2°  

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na 

presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de 

sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou 

social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não 

será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional 

do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território 

independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.  

Artigo 3° 

Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

Artigo 4°  

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos 

escravos, sob todas as formas, são proibidos.  
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Artigo 5°  

Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos 

ou degradantes.  

Artigo 6° 

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os lugares, da sua 

personalidade jurídica.  

Artigo 7°  

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual protecção da lei. 

Todos têm direito a protecção igual contra qualquer discriminação que viole a 

presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.  

Artigo 8° 

Toda a pessoa tem direito a recurso efectivo para as jurisdições nacionais 

competentes contra os actos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela 

Constituição ou pela lei.  

Artigo 9° 

Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.  

Artigo 10°  

Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e 

publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus 

direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que 

contra ela seja deduzida.  

Artigo 11° 

1. Toda a pessoa acusada de um acto delituoso presume-se inocente até que a 

sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo 
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público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam 

asseguradas.  

2. Ninguém será condenado por acções ou omissões que, no momento da sua 

prática, não constituíam acto delituoso à face do direito interno ou 

internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a 

que era aplicável no momento em que o acto delituoso foi cometido.  

Artigo 12°  

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu 

domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra 

tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a protecção da lei.  

Artigo 13°  

1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência 

no interior de um Estado.  

2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, 

incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. 

Artigo 14°  

1. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar 

de asilo em outros países.  

2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente 

existente por crime de direito comum ou por actividades contrárias aos fins e 

aos princípios das Nações Unidas.  

Artigo 15°  

1. Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade.  

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do 

direito de mudar de nacionalidade.  

Artigo 16°  
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1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de 

constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. 

Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos 

iguais.  

2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos 

futuros esposos.  

3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à 

proteção desta e do Estado.  

Artigo 17°  

1. Toda a pessoa, individual ou colectiva, tem direito à propriedade.  

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.  

Artigo 18° 

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; 

este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a 

liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em 

público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.  

Artigo 19° 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o 

direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, 

sem consideração de fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de 

expressão.  

Artigo 20° 

1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.  

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.  
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Artigo 21°  

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direcção dos negócios públicos 

do seu país, quer directamente, quer por intermédio de representantes 

livremente escolhidos.  

2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções 

públicas do seu país.  

3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos: e 

deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por 

sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente 

que salvaguarde a liberdade de voto.  

Artigo 22°  

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode 

legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais 

indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de 

harmonia com a organização e os recursos de cada país.  

Artigo 23° 

1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a 

condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à protecção contra o 

desemprego.  

2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho 

igual.  

3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que 

lhe permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade 

humana, e completada, se possível, por todos os outros meios de protecção 

social.  

4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se 

filiar em sindicatos para defesa dos seus interesses.  
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Artigo 24° 

Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, a uma limitação 

razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas.  

Artigo 25° 

1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à 

sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao 

vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços 

sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na 

invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de 

subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.  

2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. 

Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da mesma 

protecção social.  

Artigo 26°  

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo 

menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino 

elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser 

generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em 

plena igualdade, em função do seu mérito.  

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao 

reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve 

favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 

todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das 

actividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.  

3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escholher o género de educação 

a dar aos filhos. 
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Artigo 27°  

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da 

comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos 

benefícios que deste resultam.  

2. Todos têm direito à protecção dos interesses morais e materiais ligados a 

qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria.  

Artigo 28°  

Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma 

ordem capaz de tornar plenamente efectivos os direitos e as liberdades enunciadas 

na presente Declaração.  

Artigo 29°  

1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível 

o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade.  

2. No exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito 

senão às limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a 

promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros 

e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do 

bem-estar numa sociedade democrática.  

3. Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos 

contrariamente e aos fins e aos princípios das Nações Unidas.  

Artigo 30°  

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a 

envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a 

alguma actividade ou de praticar algum acto destinado a destruir os direitos e 

liberdades aqui enunciados.  

United Nations Human Rights.Home page. 
˂http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por˃ (14.09.2011). 
 
 
 


