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RESUMO 

 

 

ALMEIDA, Júlio César de. Lacunas no direito: análise da retórica estratégica dos silêncios 
normativos. 179 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2012.  

Este trabalho parte da problemática sobre o que são “silêncios normativos” e se há como 
diferençá-los. Como marco teórico, elege a tripartição da retórica proposta por João Maurício 
Adeodato para tomar a teoria geral do direito como retórica estratégica se e quando é utilizada 
para interferir na retórica material. Pressupondo o silêncio como ausência de qualificação de 
algo, estrutura-se em torno da proposição, a monádica, em cujo âmbito ocorrem as 
qualificações, composta de um sujeito contido no predicado. Não elege, portanto, pontos de 
partida históricos nem comparativos. Preocupa-se, no primeiro capítulo, com a possibilidade 
de determinar, racionalmente, o sujeito e o predicado, ante a aporia cética do regresso 
epistêmico. Fundamenta a escolha, no capítulo segundo, do lícito e ilícito como únicos 
predicados jurídicos possíveis a partir da definição de direito proposta por Kelsen. Almeja 
delimitar o que é predicado, quer estaticamente, quer dinamicamente, quando revisita e critica 
os conceitos jurídicos fundamentais de Kelsen. No terceiro capítulo, toma a conduta efetiva 
como sujeito valorado, quando discute se a relação entre sujeito e predicado infirma a 
dicotomia entre ser e dever-ser e parte do ceticismo semântico para entender a qualificação 
como construção epistemológica. No capítulo quarto, propõe uma resposta ao problema 
conotativo dos “silêncios normativos”, momento em que, enfrentando a ambigüidade de 
“permissão”, tece críticas à teoria da completude de Kelsen. Elege uma diferença específica 
dos “silêncios normativos”. Por fim, trata do problema denotativo, momento em que oferece 
algumas conclusões acerca de casos que não são silêncios normativos, e sintetiza as teses do 
trabalho, unificando-as.  

 

 

Palavras-chave: Silêncios normativos. Predicados monádicos. Retórica. Epistemologia 
jurídica. 



 

ABSTRACT 

 

 

ALMEIDA, Júlio César de. Gaps in the law: analysis of strategic rhetoric of normative 
silences. 179 f. Dissertation (Master’s degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2012.  

This work comes from questioning what are “normative silences” and if there’s a way of 
differing it. As a theoretical boundary, it parts in tripartition João Maurício Adeodato’s 
rhetorical proposition in order to take the general law theory as a strategic rhetoric if and 
when it is used to interfere in material rhetoric. Assuming silence as a qualification absence of 
something, it builds itself around proposition, the monadic, in which qualifications occur, 
composed of a subject located in the predicate. Therefore, this work doesn’t elect historical 
marks or comparatives. It cares in the first chapter about the possibility of rationally 
determining subject and predicate before the skeptic logical difficulty of episteme 
retrogression. Being the choice established, in the second chapter, of licit and illicit as the 
unique possible juridical predicate deriving from the law definition proposed by Kelsen. It 
longs for delimitating what is predicate either statistically or dynamically when revisits and 
criticizes Kelsen’s fundamental legal concepts. In the third chapter it directs to valorized 
subject when discuss if the relationship between subject and predicate revokes the dichotomy 
between be and should be and uses semantic skepticism to understand qualification as a 
epistemological construction. In the fourth chapter it suggests an answer to “normative 
silences” connotative problem in which, dealing with permission ambiguity, entangles critics 
to Kelsen’s complexity. It elects a specific difference of “normative silences”. At last, deals 
with denotative problem offering some conclusions about cases, which are not normative 
silences, and synthesizes the present work theses – uniting them. 

  

 

 

Key words: Normative Silences.  Monadic predicates. Rhetoric. Legal epistemology. 
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INTRODUÇÃO – Os problemas conotativos e denotativos da lacuna: a 

retórica como marco teórico eleito para respondê-los  

 

 

 

Sumário: 1. Retórica como marco teórico: considerações sobre a tripartição de João 
Maurício Adeodato. 2. Por uma distinção entre os silêncios normativos a partir da 
qualificação jurídica de condutas – os objetivos da retórica estratégica. 3. 
Organização do trabalho: esta dissertação estudará a qualificação jurídica de 
condutas (o seu sujeito e o predicado), a fim de construir uma retórica estratégica 
sobre os silêncios normativos. 

 

 

1. Retórica como marco teórico: considerações sobre a tripartição de João 

Maurício Adeodato 

 

 Grande parte dos problemas do homem podem ser sintetizados em problemas de 

conotação e de denotação. Partindo-se das lições de Ghegliani, Guarinoni e Guibourg, tomam-

se a conotação e denotação como os dois componentes do significado: enquanto a conotação é 

o “critério de uso de uma palavra” ou “conceito”, a denotação é o “conjunto de todos os 

objetos que cabem numa palavra”.1 Ilustram isso as discussões sobre o significado de “justo”. 

 Na “República” de Platão, Sócrates faz sucessivas perguntas a Trasímaco de 

Calcedônia a fim de problematizar a tese, defendida por este, de que o justo é a conveniência 

do mais forte.2 Na comédia “Nas Nuvens” de Aristófanes, o personagem “filósofo” sustenta 

que justiça é algo transcendente, enquanto o sofista nega-a.3 O que essas contendas têm em 

comum são o objeto: qual é a conotação da justiça, ou seja, quais os critérios mediante os 

quais se pode dizer, abstratamente, o que é justo. Se lida com critérios, é classe: uma entidade 

lógica. Não se discute se algo, aqui e agora, é justo, mas a definição de justiça, que é questão 

deveras mais abstrata. 

                                                           
1  GHIGLIANI, Alejandro M.; GUARINONI, Ricardo V.; GUIBOURG, Ricardo A. Introducción al 
conocimiento científico. 3. ed. Buenos Aires: Eudeba, 2000, p. 88. 
2 PLATÃO. A república. 9. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 24, 338c. 
3 ARISTÓFANES. Obras completas. 2. ed. Buenos Aires: El Ateneo, 1954, p. 218-223. 
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 Outro problema, o denotativo, surge com a superação momentânea do primeiro: o de 

apontar, a partir da definição erigida, se algo, único e irrepetível, é justo. Se homens conferem 

a mesma resposta ao problema conotativo da justiça, ainda assim poderão ocorrer 

discordâncias ao se depararem com a questão: “isto é justo?” O filósofo em Aristófanes fala 

que são injustas as condutas prejudiciais e que debilitam o homem, tornando-o enfeminado, 

como os banhos quentes de Hércules.4 Cuida-se, neste pormenor, do problema denotativo da 

justiça: quais os elementos que atendem aos critérios estabelecidos anteriormente, ou seja, 

quais elementos pertencem à classe chamada de “justa”. 

 Os dois problemas, o conotativo (de intensão) e o denotativo (de extensão), co-

implicam-se e aplicam-se a todo e qualquer significante. 

A alusão aos problemas da “justiça” serve como intróito para aporias análogas: os 

problemas conotativo e denotativo da “lacuna”, isto é, da ausência de valoração normativa. 

Afinal, ambos os problemas tratam da conotação daquilo que é bom ou mal para, num 

momento logicamente posterior, perguntar-se se aquilo para o quê se aponta é bom ou mal. A 

lacuna seria a ausência de maldade ou bondade em algo, de modo que pressupõe a conotação 

e a denotação do que é uma maldade ou uma bondade. Em outras palavras, do que é uma 

valoração. Qualquer trabalho sobre lacuna, em suma, implica em proceder à elaboração de 

respostas a este problema de ordem eminentemente teórica: se e em que medida algo está 

regulado. 

Por pressupor uma tomada de posição quanto à qualificação de algo, os problemas da 

lacuna têm caracteres peculiares. Do lado conotativo, sob quais critérios pode-se dizer que 

algo é regulado e que não o é? Do lado denotativo, como dizer que algo efetivo corresponde à 

idéia de lacuna? Sugerindo a utilidade do lugar-comum que é a “lacuna”, a dogmática jurídica 

costuma debater diversos problemas cujo pano de fundo é aquele topos: é regulado o contrato 

tal cuja efetuação deu-se por meio eletrônico? O pai de fulano, que está em estado vegetativo, 

pode ter os aparelhos médicos desligados? O juiz pode, por analogia, determinar o quantum 

do crédito escriturário quando a operação anterior é isenta? 

A pressuposição de relatos de teoria do direito ao responder aos problemas conotativos 

e denotativos da qualificação não é a única a que se sujeita tal problemática. Questões de 

ordem filosófica, lógica e hermenêutica estão implicadas, as quais, sozinhas, já são 

controvertidas. Não há univocidade alguma, por exemplo, no debate acerca do 
                                                           
4 ARISTÓFANES. Obras completas. 2. ed. Buenos Aires: El Ateneo, 1954, p. 223. 
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constrangimento racional do conhecimento jurídico, da estrutura da norma e da objetividade 

na interpretação. Exatamente por darem respostas distintas a tais questões que são prejudiciais 

às aporias da lacuna, os juristas têm condutas absolutamente antagônicas – desde negar a 

existência de lacunas à tese de que elas são um dado necessário do e no direito.  

Este trabalho objetiva responder a tais perguntas, oportunidade em que sustenta as 

seguintes teses centrais, trabalhadas nos quatro capítulos e conclusão. 

A primeira tese, de ordem epistemológica, é de que são relativas, subjetivas ou não-

cognitivistas as próprias respostas, na medida em que o mundo não passa de uma construção 

lingüística do sujeito cognoscente. Isso vai da epistemologia ao relato mais “prático” ou 

trivial, de modo que aos relatos não se pode predicar uma verdade. Diante disso, 

simplesmente porque são homens, todos estão fadados a, de uma forma de outra, argumentar e 

a construir o próprio mundo. A, então, relatar se está diante ou não de uma lacuna, quando se 

utiliza da epistemologia pressuposta. 

A segunda tese, de teoria geral do direito e de lógica, toma a lacuna ou, para evitar a 

metonímia, os silêncios normativos como a ausência de predicado axiológico a uma conduta 

efetiva. Uma permissão negativa. Para tanto, delimita, dialogando com a teoria de Hans 

Kelsen, os predicados a um código binário: lícito e ilícito. A relação jurídica não é 

considerada um conceito jurídico fundamental, pois ela torna de difícil visualização o 

predicado. E, ao final, entende que Hans Kelsen foi incoerente ao defender, sendo 

coercitivista, a completude do direito a partir da asserção de que “o que não está proibido está 

permitido”, a qual fundamenta exatamente o contrário: a existência de condutas juridicamente 

irrelevantes. Defende que a (ausência de) sanção é o ponto de partida para a constatação dos 

silêncios normativos.  

A terceira tese, de hermenêutica, diz respeito à eleição de um critério, que é a 

satisfatoriedade da anomia, como diferença específica entre silêncio eloqüente e lacuna. Nesse 

sentido, a valoração da inércia do legislador como insatisfatória tem por consequência, numa 

implicação recíproca, a autorização para integrar-se – sempre de acordo com uma 

interpretação de um sujeito cognoscente, à qual não se aplica o valor de verdade. 

Intuitivamente, bem se vê, é possível dizer que a afirmação de qualquer tese sobre a 

lacuna pressupõe uma tomada de posição quanto a temas costumeiramente tratados pelas 

teorias do direito. Tanto que a lacuna é assunto abordado em livros de teoria do direito. 
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Assim, a resposta à problemática pressupõe uma tomada de posição concernente, por 

exemplo, à separação entre ser e dever ser, à estrutura da norma jurídica e à plausibilidade de 

ao direito predicar-se o caráter sistemático. Dependendo do enfoque adotado, pode-se, até, 

negar a pergunta, tomando-a como sem sentido, ao dizer, v.g., que o direito sequer é um 

sistema ou que o direito não regula ações futuras, pois apenas sanciona, por meio de órgãos 

centralizados, atos passados. Parece um bom expediente expositivo tratar, primeiro, dos 

pontos de partida das respostas, cuja função é conferir uma unidade teórica à pesquisa na 

medida em que neles se sustentarão as teses acima colocadas. 

Esse plexo de relatos é comum a qualquer tema: ao afirmar-se algo, pressupõe-se outra 

asserção.5  As respostas aos problemas da justiça exigem posicionamento, por exemplo, 

quanto à existência de Deus, à imutabilidade da perfeição, ao aparato cognitivo adequado para 

a apreensão do justo, etc. O que importa dizer é que sempre haverá um pano de fundo com 

base no qual se “resolvem” os problemas conotativos e denotativos. Dito de outra forma, os 

relatos adotados (ou “respostas”) se sustentam com base em outros tantos. Ocultos. Não 

menos importantes, porém. São premissas maiores e menores pressupostas, mas não expostas, 

num amontoado de silogismos silenciosos, chamados de entimemáticos.6 

 Por agora, não se busca somente eleger um pano de fundo para responder às perguntas 

conotativas e denotativas da lacuna. Mais do que isso. Almeja-se escolher um marco teórico 

para ver as próprias perguntas, antes de toda e qualquer resposta. São, neste mister, 

metaconsiderações. Como a retórica não é objeto do trabalho, senão o marco teórico, falar 

dela em sede de introdução auxiliará na compreensão dos relatos que serão fixados no 

decorrer da dissertação.  

 Nem todo esquema teórico possibilita a estipulação de tais metaconsiderações, isto é, 

considerações sobre as próprias considerações.7 Quando Luhmann diz que toda observação 

tem um ponto cego, estava a falar sobre a impossibilidade de um ponto de vista ver a si 

próprio. Luhmann sustenta que um sistema lógico não pode demonstrar sua própria 

consistência – o símbolo de sua unidade –, mas deve tomar de fora as condições que permitam 

                                                           
5 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 281, 112a. 
6 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 303. 
7 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. Prefácio de 
Tercio Sampaio Ferraz Jr. São Paulo: Noeses, 2011, p. xiii. 
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fazê-lo.8 Não é o que ocorre com a retórica: ela pode ser vista retoricamente, de modo que um 

posicionamento que se intitula retórico pode, ele mesmo, ser considerado retoricamente. 

Afinal, a retórica é, antes de tudo, uma atitude filosófica, uma forma de ver o mundo.9 

Dela nada escapa: 10 nem as teorias epistemológicas, nem os relatos científicos, nem as teorias 

do direito, nem as próprias construções retóricas. É, por assim, anterior a todas elas. Aqui e 

ali, o mundo é visto retoricamente, inclusive a própria retórica. Daí por que se pode falar num 

círculo inapelável da retórica. 

 Tomar a retórica como pano de fundo do trabalho é dizer que os óculos dele e antes 

dele são retóricos: tudo do que se fala é visto sob esse prisma. Isso se dá através da utilização 

da tripartição da retórica sugerida por João Maurício Adeodato. Como se trata de eleição de 

marco teórico do trabalho, fazem-se, por agora, as considerações metodológicas das quais a 

dissertação parte. 

 O primeiro sentido da retórica, a material, significa tomar a realidade como um fato, 

que é sinônimo de relato linguístico.11 Nada há fora do relato: não existem eventos, coisas em 

si, essências, racionalidades ou metáforas análogas.12 Tampouco pensamentos. Mesmo que se 

insista que existam elementos extralinguísticos, eles afiguram-se absolutamente irrelevantes, 

porque inacessíveis.13 Os homens não podem sair da caverna de Platão, porque, se existe o 

“fora da caverna” (a “não-caverna”), é-lhes inacessível. Logo, a “não-caverna” é uma classe 

sem denotação ou cuja denotação não tem possibilidade de interferir na caverna. 

 Para o primeiro nível da retórica, o que existem, portanto, são relatos, sejam internos 

(comunicação em relação a si mesmo)14, sejam eles externos (comunicação com outrem). E 

só.15 Não se podem predicar aos relatos os valores de verdade e falsidade, pelo menos no 

sentido ontológico a eles emprestado, diante do ceticismo quanto à existência de um objeto ou 

                                                           
8 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 2. ed. México: Editoral Herder, 2005, p. 577. 
9 ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 7-8. 
10 BALLWEG, Ottmar. Retórica analítica e direito. In: ADEODATO, João Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. 
(Orgs.) Filosofia e teoria geral do direito: homenagem a Tercio Sampaio  Ferraz Junior. São Paulo: Quartier 
Latin, 2011, p. 966. 
11 ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 16. 
12 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 303. 
13 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 34, 37 e 46. 
14 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 42 e 94. 
15 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 7. 
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à de um método pelos quais se poderia aferir a correção de uma sentença. O fato que “ocorreu 

no mundo” não passa de um relato que o constituiu.16 Não passa, pois, de uma construção. 

Logo, os relatos da retórica material não são os verdadeiros.  O predicado do relato na 

retórica material não é a verdade, antes o pretender-se vencedor. A retórica material compõe-

se de diversos relatos, alguns dos quais são vencedores, outros perdedores. Sempre 

momentaneamente. Todos os relatos da retórica material se pretendem vencedores, porquanto 

são estruturas lingüísticas para cujo sucesso erige-se a retórica estratégica. Da mesma forma, 

o metarrelato que adjetiva de vencedor um relato é, ele mesmo, um que se pretende vencedor 

e, pois, está na retórica material. Os chamados relatos vencedores são as “mentiras em 

rebanho”, a que alude Nietzsche;17 enquanto os derrotados são as “mentiras ignoradas pelo 

rebanho”.  

A realidade, enquanto conotação, é um metarrelato, que adjetiva outros relatos de 

“vencedores”. Que bruxas existem já fez parte da denotação de realidade. Hoje, relato 

perdedor, não mais. Nada impede, porém, que amanhã ou em algum lugar este relato vença 

novamente e, por causa disso, torne-se realidade. Afinal, criam-se, linguisticamente, 

realidades. A realidade é um relato que se pretende vencedor sobre um conjunto de relatos 

que, supostamente, triunfaram. Eis, enfim, o plano da retórica chamada de material,18 no qual 

estão os relatos que se pretendem vencedores. 

 Ultrapassado o primeiro sentido, a segunda acepção, que não exclui a primeira, mas 

complementa-a, é a de retórica estratégica. Aqui tomada como tudo aquilo utilizado para fazer 

vencer um determinado relato: ethos, pathos e logos, ou seja, o quem, o como e o quê.19 O 

ethos diz respeito à conduta digna de confiança do orador, à sua reputação;20o pathos, à forma 

do discurso (entonação, figuras, etc.), consciente ou inconscientemente adotada já que todas 

                                                           
16 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 145. 
17 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre a verdade e mentira no sentido extra-moral. In: MARÇAL, Justen Filho (Org.). 
Antologia de textos filosóficos. Paraná: SEED, 2009, p. 535-536. 
18 BALLWEG, Ottmar. Retórica analítica e direito. In: ADEODATO, João Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. 
(Orgs.) Filosofia e teoria geral do direito: homenagem a Tercio Sampaio  Ferraz Junior. São Paulo: Quartier 
Latin, 2011, p. 967-968. 
19 Cf. ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 109. 
20 BALLWEG, Ottmar. Retórica analítica e direito. In: ADEODATO, João Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. 
(Orgs.) Filosofia e teoria geral do direito: homenagem a Tercio Sampaio  Ferraz Junior. São Paulo: Quartier 
Latin, p. 968, 2011; ARISTÓTELES. Retórica. 2. ed. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005, p. 96, 
285 e 290. 
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as pessoas questionam e argumentam;21 e o logos àquilo que sustenta o relato em termos de 

justificação (sentenças justificantes lógicas, classificatórias, epistemológicas, etc.).22 Ela é, 

por assim dizer, uma metalinguagem em relação à retórica material, pois dela fala buscando 

nela influir, com o auxílio do ethos, pathos e logos.  

Assim como o engodo e a ameaça de violência estão para o pathos, a persuasão e a 

dominação estão, respectivamente, para o logos e ethos. Engodo, ameaça de violência, 

persuasão e dominação são formas diferentes de utilizar a retórica estratégica, conferindo-se 

proeminência a determinado elemento (logos, pathos ou ethos).23 Daí se vê que a retórica, 

nem nesse segundo sentido, cinge-se à persuasão.24 

 Em um terceiro plano, há a retórica analítica como uma metametalinguagem, na qual 

se busca descrever a relação, nunca de forma totalmente neutra, entre a retórica estratégica e a 

material.25  Ela relata os pressupostos, muitos dos quais entimemáticos ou ocultos. 

Metaforicamente, pode-se evocar a imagem de um iceberg. O relato que se pretende vencedor 

é a sua ponta. O restante é a retórica estratégica, aquilo que sustenta um relato: ethos, pathos e 

logos. Todo relato que se pretende vencedor está permeado por acordos linguísticos 

sucessivos, a maioria dos quais ocultos. V.g., desde a negação do solipsismo à afirmação da 

existência de uma “psiquê”; de que o emissor do relato falou eloquentemente e é digno de 

respeito. A retórica analítica “fotografa” o iceberg, descrevendo-o. A retórica material 

funciona como uma tese, na medida em que é uma opinião fundamentada pela retórica 

estratégica.26  

A própria descrição produzida pela retórica analítica se torna um relato que se 

pretende vencedor, uma nova ponta de iceberg. E assim sucessivamente, numa relação 

constante em linguagem de nível e de sobrenível. Pode-se, assim, falar em relatividade 

funcional da retórica: o que num ponto é analítico, em outro é estratégico, num ir-e-vir sem 

fim. Assim como o que é sentença justificante (um logos da retórica estratégica) pode ser 

                                                           
21 ARISTÓTELES. Retórica. 2. ed. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005, p. 89. 
22 ARISTÓTELES. Retórica. 2. ed. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005, p. 96. 
23 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 109 e 294. 
24 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 3 e 295. 
25 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, p. 336, 2009; ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito 
subjetivo. São Paulo: Noeses, 2011, p. 20-21. 
26 Cf. ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 1. 
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sentença justificada em outro ponto (retórica material), que se sustenta, por sua vez, em outro 

logos. 

 Por exemplo, pretendendo-se vencedor o relato de que toda norma tem sanção, 

diferentes estratégias são usadas, como o comparar o conselho com a ordem, usar de topos 

como “ordem sem sanção é conselho”, etc. Em outro momento, o caráter “coercitivista” da 

norma é utilizado como estratégia para fazer vencer um relato: “não tenho obrigação de pagar 

a gorjeta ao garçom”. Ali teoria do direito como retórica material; aqui como logos da retórica 

estratégica. Dentro da tripartição, este trabalho concebe a teoria do direito neste segundo 

sentido, porque é no seu âmbito que se fixarão sucessivos relatos “teóricos”, a fim de fazer 

vencer um relato: uma resposta aos problemas conotativo e denotativo da lacuna. Nada 

impede que ela seja, por seu turno, uma retórica material. 

 A tripartição, dessa forma, ontologiza-se enquanto forma de ver o mundo contra a qual 

o retórico não pode lutar. Aconteça o que acontecer, só existirão relatos, que estarão 

compreendidos dentro do âmbito de uma parte da retórica. Uma própria crítica de um retórico 

– pelo menos no sentido aqui trabalhado – à retórica não escapa da tripartição. Maiores 

considerações sobre cada elemento são aqui evitadas, justamente para evitar ontologizar os 

pormenores da tripartição. Enfim, busca-se pressupor o mínimo possível de ontologia. João 

Maurício Adeodato, por exemplo, toma a retórica material como a única “condição ontológica 

do ser humano”.27 Aqui toda a tripartição, que se erige sob a dúvida cética, e não só a retórica 

material, é ontologicamente concebida. Isso quer dizer que ela mesma não é posta em causa 

ou em dúvida, eis que assumida como indiscutível. 

Daí um axioma importante para o trabalho: a retórica material compreende o relato 

que se pretende vencedor; a estratégica, o quem, o como e o quê; a analítica, um relato sobre 

as duas anteriores. Eis a ontologia fundamental pressuposta: é a caverna sem saída. 

Ontologizam-se, somente, a tripartição e o “eu duvido” dos céticos,28  pressuposto 

fundamental da filosofia retórica. A negação da verdade seria o relato que se pretende 

vencedor fundamental, sustentando numa retórica estratégica cujo logos é a tripartição da 

própria retórica. Eis a circularidade da retórica, que faz do ceticismo o fundamento e, 

concomitantemente, a consequência. Dessa ontologia em diante, o que existirão são relatos, os 

quais, versando ou não sobre retórica, serão por ela lidos. 

                                                           
27 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 144. 
28 SEXTO EMPÍRICO. Hipotiposis pirrônicas. Madrid: Ediciones Akal, 1996, p. 83-84. 
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 Nos termos fixados, querer fazer um trabalho objetivo, aquele racionalmente 

inquestionável, é, para um retórico, uma grande ilusão.29 Como no labirinto do Minotauro em 

Creta, não há saída. De acordo com a mitologia grega, o rei Minos, de Creta, ante sua vitória 

contra os atenienses, exigiu dos derrotados o envio anual de sete moças e sete rapazes que 

seriam devorados pelo Minotauro. Teseu, no entanto, conseguiu escapar, utilizando-se do 

novelo de linha, dado por Ariadne, filha de Minos. Para a retórica, porém, não há um meio 

para sair de seu círculo inapelável, qual a ajuda de uma mente ávida que oferece novelo de 

linhas, tampouco uma saída, pois inexistem, respectivamente, um método e objeto para tanto. 

Os Teseus de hoje, crentes na saída, são os ontólogos, cujos relatos pretensamente verdadeiros 

(ou, pelo menos, sustentados por um pathos da objetividade) são, aos olhos de um retórico, 

meros relatos que se pretendem vencedores. Como todos os outros são-no, aliás. 

 A crença na verdade do que se enuncia também é retoricamente lida, de modo que o 

pathos da objetividade não logra transformar a retórica material em objetiva. Dito de outro 

modo, a retórica estratégica (ou pathos, para evitar a metonímia) da objetividade não é 

condição suficiente, tampouco necessária, do consequente: “ser racional do relato” na retórica 

material. Semanticamente, só é útil debater o sentido do consequente se, e somente se, 

possível de ocorrer. De nada vale discutir que condição é apta para determinada consequência, 

quando, de antemão, diz-se que é inviável o efeito. Quando se diz que não há condição 

necessária, tampouco suficiente, para certa consequência. Elidindo-se, como o ceticismo 

pressuposto pela retórica o faz, a plausibilidade do efeito, infrutífero o debate sobre as causas. 

Não existem retóricas estratégicas que tenham o condão de ontologizar um elemento da 

retórica material. Se as há, outro será o marco teórico: não-retórico, para o qual a implicação 

recíproca entre os termos da proposição condicional terá papel decisivo.  

 Quando um ontólogo enuncia um relato que pretende vencedor, v.g.: “Hitler é mal em 

si mesmo”, não quer que isso seja considerado uma mera opinião (ou doxa), mas uma verdade 

(ou episteme): procede à adjetivação no e do relato. Sob o pano de fundo desta dissertação, a 

predicação de verdade que o relato postula a si mesmo em nada altera o seu caráter de mero 

relato. Isto é, o relato refere-se a si mesmo como racional, num processo de “autoadjetivação". 

Predicando verdades, porém, o retórico afigurar-se-ia incoerente, na medida em que se 

revelaria, concomitantemente, retórico e não-retórico (ontólogo). Pois uma coisa é a 

adjetivação no relato, como no exemplo sobre Hitler, outra a adjetivação do relato como 

                                                           
29 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 12. 
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verdadeiro. Cabe à retórica analítica dizer que o relato “Hitler é mal em si mesmo” se 

pretende vencedor, e não transferir a adjetivação no relato para predicar-lhe. Assim, o lutar 

por verdades é o principal critério diferenciador entre ontólogos e retóricos, na gnoseologia; 

por uma justiça objetiva, na ética.30 O debate entre o filósofo (da espécie ontólogo) e o sofista 

na comédia As nuvens de Aristófanes, ao qual já se fez alusão, ilustra isso. 

 Isso não quer dizer que o querer “transparecer” uma objetividade seja irrelevante. Tem 

sua força persuasiva, sobretudo diante de um auditório ontólogo ou que espera do praticante 

um discurso permeado de tal pathos. Colocando a coerência, em que pese a dificuldade de 

conotá-la e denotá-la, à frente do sucesso persuasivo, esta dissertação busca deixar claras, 

aqui, as estratégias usadas para fazer vencer um relato sobre os silêncios normativos. 

 Assim, a metaconsideração retórica sobre as futuras considerações a serem feitas no 

trabalho é justamente esta: todas elas são construções, não descobertas, que têm por escopo 

tornar operacional para o jurista praticante uma forma de lidar com os silêncios normativos, 

isto é, tem por objetivo central erigir um logos da retórica estratégica sobre a conotação e a 

denotação das lacunas no direito. As teses sustentadas, que são as respostas aos problemas, 

serão os relatos que se pretendem vencedores: a retórica material desta dissertação. 

 

2. Por uma distinção entre silêncios normativos a partir da qualificação 

jurídica de condutas – os objetivos da retórica estratégica 

 

A justificativa para esta dissertação erigir uma retórica estratégica sobre os problemas 

conotativos e denotativos da “lacuna” parte da crença de que há uma dificuldade dos juristas 

em manusear temas teóricos. Isso significa que, por trás do discurso aparentemente bem 

fundamentado, esconde-se um desinteresse ou despreparo em relação a temas que tratam dos 

acordos linguísticos normalmente pressupostos ou mais básicos. Daí a dificuldade do jurista 

praticante em argumentar sobre a asserção de que “ordem sem sanção é conselho”, mas, 

surpreendentemente, possui uma antagônica convicção para concluir que “não é obrigatório 

                                                           
30 Por todos, cf. ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. 
São Paulo: Noeses, 2011, passim. 
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pagar gorjeta ao garçom”. Não é à toa que Alfredo Augusto Becker narra que os juristas, no 

manicômio em que vivem, tratam determinados temas como óbvios.31 

 Em relação aos acordos mais anteriores ou básicos, impera o que Luis Alberto Warat 

chamava de “senso comum teórico dos juristas”. Ilustrando uma dessas obviedades, a tese 

sobre a impossibilidade de o direito regular tudo aquilo a que poderia se propor é uma das 

asserções reproduzidas, tendo por justificativa o fato de o legislador não poder prever todos os 

casos.32 Tal conclusão, para muito além de qualquer obviedade, é completamente rechaçada 

por um Carlos Cossio, que a nomeia de “realismo ingênuo”,33 por razões que não importam 

agora. Além disso, tal fundamentação da incompletude ignora a distinção hodierna entre texto 

e norma.  É dizer: uma tese costumeiramente tida como óbvia é extremamente problemática. 

Buscando desconstruir e operacionalizar o discurso sobre “silêncios”, esta dissertação faz 

teoria do direito enquanto retórica estratégica, bem como faz retórica analítica de si mesma 

quando oferece as razões pelas quais certa retórica material foi eleita.  

 Não obstante toda a dificuldade acima narrada de o jurista praticante trabalhar com 

relatos mais teóricos, os topoi referentes às lacunas no direito são utilizados por tribunais. O 

próprio Supremo Tribunal Federal, baseando-se em Karl Larenz,34 adota, em alguns julgados, 

a tese de que “silêncio eloquente não é lacuna”.35 Uma pressuposição desse relato é de que a 

ordem jurídica é incompleta, do contrário não haveria lacunas. Mas existiria um silêncio, por 

assim dizer, não lacunoso, em relação ao qual o tribunal não poderia integrar.  

 Da inquietação gerada por essa tese teórica, que diferencia silêncios normativos, nasce 

o presente interesse de erigir uma retórica estratégica que os torne operacionais ou, 

alternativamente, descarte-os, por mostrarem-se de difícil operacionalização, quer por razões 

de teoria geral do direito (v.g., os conceitos jurídicos fundamentais não possibilitariam tal 

mister), quer por razões de ordem hermenêutica (e.g., diante de uma dificuldade de 

estabelecer uma diferença conotativa específica). Torná-los operacionais significa fazê-los 

manuseáveis pelos juristas praticantes a partir de um denominador comum – o logos da 

                                                           
31 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário . 4. ed. São Paulo: Noeses, 2007, p. 11-15.  
32 Assim o faz, v.g., Antônio Álvares: “Não é possível, em nenhum lugar do mundo, um centro de imputação 
normativa, que preveja todas as condutas humanas e resolva todos os problemas e conflitos que deles nasçam” 
(SILVA, Antônio Álvares da. As súmulas de efeito vinculante e a completude do ordenamento jurídico. São 
Paulo: Ltr, 2004, p. 49). 
33 COSSIO, Carlos. La plenitud del ordenamiento juridico. 2. ed. Buenos Aires: Los Andes, 2005, p. 19-26.  
34 Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, 
p. 525-526. 
35 Por todos, cf.: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº. 135637, 1ª Turma, Rel. Min. 
Moreira Alves, decisão de 25/06/1991, DJ de 16/08/1991. 
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retórica estratégica que será construído no decorrer do trabalho. Significa desconstruir o senso 

comum, para, em seu lugar, fornecer um plexo de relatos pretensamente coerentes sobre os 

silêncios normativos. Trata-se, assim, de uma pretensão contrafática no sentido de que não 

busca na prática argumentativa dos juristas acerca das lacunas os fundamentos de sua retórica 

estratégia. Não obstante, seu escopo está umbilicalmente comprometido com a utilidade de 

seus resultados, na exata forma como observa Gustavo Just: “o sucesso e as transformações 

dos projetos teóricos mais gerais dos juristas são condicionados pelas expectativas de seus 

destinatários, os juristas praticantes”.36 

 Quando se intitula a dissertação de “lacunas no direito: uma análise da retórica 

estratégica dos silêncios normativos”, busca-se, sob o marco teórico eleito, estabelecer relatos 

que se pretendem vencedores a partir da fixação de sucessivos acordos no âmbito do logos da 

retórica estratégica, de ordens lógica, epistemológica, de teoria geral do direito e de 

hermenêutica. Não custa lembrar que o único relato ontologizado é o de que a retórica é 

tripartida, na forma como foi colocado no item anterior. A matriz teórica fundamental, na qual 

se funda a retórica, é o “eu duvido” dos céticos ou a negação da verdade. O resto é opinião. 

 Quanto à delimitação do trabalho, pode-se dizer que os problemas conotativos e 

denotativos da lacuna são a problemática. Ou, noutra formulação, problema dos “silêncios 

normativos”. Como hipóteses, podem-se sustentar várias respostas e justificativas, aqui não 

colocadas exaustiva e nem disjuntivamente: não existe silêncio no direito, quer porque 

permite-se o que não se proíbe, quer porque, diante da previsão de integração, tudo é passível 

de ser regulado; a integração é uma operação que não é mais relevante, pois a interpretação 

faz tal mister hodiernamente; a existência de lacuna é um dado a posteriori, porquanto 

depende da opção de cada sistema; as lacunas são um dado a priori, eis que é impossível 

prever-se tudo o que pode acontecer; não é possível diferençar os silêncios normativos, uma 

vez que não há diferença específica entre entes não qualificados; e assim por diante. 

Para escolher entre as hipóteses, o trabalho depara-se com ampla gama de opções 

concernentes ao ponto de partida para a construção da retórica estratégica dos silêncios 

normativos: posicionamento de diversos autores, história das ideias, comparação de decisões, 

etc. A escolha foi feita com base na seguinte percepção: de uma forma ou de outra, falar sobre 

lacuna ou silêncio normativo implica discutir a ausência de predicado a algo, de modo que 

                                                           
36 JUST, Gustavo. Da hermenêutica filosófica à nova vulgata metodológica do direito público: o itinerário de 
uma contingência histórica. In: ADEODATO, João Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. (Orgs.). Filosofia e 
teoria geral do direito: homenagem a Tercio Sampaio Ferraz Junior. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 498. 
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uma boa sugestão inicial parece ser compreender o que é uma qualificação jurídica de um 

objeto. O eleger a qualificação jurídica de condutas como centro da organização do trabalho é 

escolha de ordem metodológica, com a qual se busca oferecer uma unidade aos capítulos. 

Se se assume, como hipótese inicial, que o direito é lacunoso pelo simples fato de 

existir ao menos uma única conduta sem predicado jurídico, está-se a sustentar, via de 

consequência, que uma ordem jurídica na qual todas as condutas sejam qualificadas seria 

completa. Daí já se percebe que o ser incompleto depende da resposta dada à problemática: 

que é a qualificação jurídica? 

 Pela lógica, pode-se, como ponto de partida, como se fará no primeiro capítulo, fixar 

que toda e qualquer qualificação de algo ou atribuição de características a um objeto ocorre no 

bojo de um predicado monádico, composto de três, e somente três, elementos: um sujeito, que 

é qualificado, uma cópula apofântica “é” e um predicado, que qualifica.  

 Esta dissertação utiliza o predicado monádico como topos central do trabalho, com 

base em cujos elementos foram divididos os capítulos para, no primeiro capítulo, tecer 

considerações epistemológicas sobre as respostas à pergunta do que é qualificação jurídica; no 

segundo e terceiro capítulos, tomar posição sobre o predicado e o sujeito da qualificação 

jurídica, respectivamente; no quarto capítulo, sustentar teses conotativas sobre a ausência de 

qualificação jurídica; e, no último, concluir sobre a denotação dos silêncios normativos. 

 Por razões igualmente metodológicas, não se faz dogmática analítica civil no que 

tange ao artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou seja, não se 

abordaram as formas pelas quais se pode integrar, senão a título de exemplificação, mas 

jamais como um objetivo deste trabalho. Assim, nem a analogia, nem costumes, nem 

princípios gerais do direito são abordados. Pelas conotação e denotação de lacunas, não pela 

colmatação, interessa-se este trabalho.  

 Dentro da tripartição da retórica, as teorias do direito funcionam ora como relatos para 

cujo sucesso se utiliza de uma retórica estratégica, ora como própria retórica estratégica a fim 

de vencer um relato. Aqui se procede da segunda forma. Parte-se da fixação de sucessivos 

acordos linguísticos, no plano da teoria geral do direito, lógica e hermenêutica, para responder 

à problemática.37 No fornecer parâmetros para os juristas, caso a resposta à problemática se 

mostre operacional, o trabalho aproxima-se da dogmática, no sentido proposto por Tercio 
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Sampaio Ferraz Jr., se e na medida em que busca fornecer condições para a decidibilidade de 

conflitos humanos diante de um silêncio normativo.38 Neste pormenor reside uma justificativa 

social da pesquisa, como de toda e qualquer dogmática: auxiliar na resolução de conflitos. O 

próprio Tercio Sampaio diz que o conceito de lacuna auxilia na decidibilidade de conflitos,39 

para cujo triunfo devem-se pressupor pontos de partida outrora debatidos na zetética. 

 Diferençar os silêncios normativos só tem sentido como forma de operacionalizar 

decisões de conflitos. As definições e classificações dos juristas não são cognitivas. Não 

visam ao conhecimento. Antes do classificar e do suposto conhecer há um compromisso com 

a decidibilidade. Não se diferenciam tipos penais só pelo prazer de seccionar. Mas por serem 

imputadas consequências distintas a determinados pressupostos. Por isso o jurista dogmático 

não conhece pura e simplesmente. Conhece com vistas a algo que não o conhecer: o decidir. 

Ao descrever, o cientista constitui, logo sugere algo ao auditório.40 Nesse sentido, a teoria 

geral do direito é prescritiva. 

 É disfuncional, porém, diferençar sem ter estratégias argumentativas nas quais se 

sustenta a diferença concebida. Isto é, se, num primeiro momento, diferencia-se a fim de 

decidir, num segundo momento, a dicotomia concebida em nada ajuda, porque ela, sozinha, 

não oferece parâmetros metódicos para a sua operacionalidade ou para mostrar-se, no logos, 

persuasiva. Aí exsurge a problemática de como compreender uma diferenciação, tornando-a 

operacional. Com os conceitos jurídicos fundamentais, aqueles sem os quais alguns teóricos 

entendem não ser possível o objeto de estudo,41 as teorias do direito fornecem alguns 

parâmetros, se não objetivos, ao menos funcionais.  

 Daí advém outra constatação: são comuns as celeumas entre os teóricos do direito. 

Para uns, ter sanção, por exemplo, é um predicado acidental da norma jurídica; para outros, é 

propriedade, uma invariável. Como, diante de posições antagônicas, escolher um ponto de 

partida no qual se baseará um relato? Filosoficamente, de duas uma: ou se “cristaliza”, 

“racionaliza”, “ontologiza” uma das respostas; ou toma-as como arbitrárias. Aqui é eleita a 

segunda posição, retórica. Nesse sentido, conforme trata o primeiro capítulo, os problemas 

                                                           
38 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2003, p. 44-51. 
39 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Max Limonad, 1998, 
p. 151-152. 
40 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 13, 16 e 115. 
41 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
238-239. 
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conotativo e denotativo da lacuna sequer teriam sentido a depender da teoria de que parte um 

teórico, como no realismo, tendência para a qual o direito não é sistema e os predicados 

existem caso-a-caso, ou no jusnaturalismo, ao “extrair” do sujeito o predicado. Por isso, uma 

hipótese de trabalho, de antemão admitida, é erigir uma retórica estratégica pela qual os 

problemas tenham, sim, sentido. Isso compromete o “teste das hipóteses”, pois já se responde 

positivamente à problemática: tem sentido falar em lacuna no direito. Mas o “em que 

medida”, o modus, ainda fica em aberto, bem como fica sem resposta a possibilidade de 

diferençar os silêncios. 

 A retórica estratégica se pauta em lições de teoria geral do direito e hermenêutica. Na 

teoria geral do direito, posiciona-se a respeito da qualificação jurídica de condutas, sobre o 

termo-sujeito e o termo-predicado, quando busca resolver o abismo entre significado-

conotativo e o significado-denotativo, para responder, ulteriormente, o problema da conotação 

e das espécies de silêncios normativos. No plano da hermenêutica, o abismo entre 

significante42 , significado-conotativo e significado-denotativo terá papel decisivo para 

responder-se ao problema denotativo dos silêncios normativos, tendo por marco central, ainda 

dentro do pano de fundo retórico, o ceticismo semântico. Em outras palavras, almeja-se 

enfrentar o “problema do conhecimento” do direito, a que alude João Maurício Adeodato, que 

diz respeito ao abismo entre significante, significado e o caso específico. 

 Uma análise de teoria geral do direito da qualificação de conduta é a estratégia 

arbitrariamente eleita, como qualquer outra o é. Uma análise a partir de conceitos jurídicos 

fundamentais. Hans Kelsen será o autor com o qual este trabalho busca dialogar de forma 

crítica, pondo em crise diversos conceitos, sustentando incongruências. Não se faz o que 

Aristóteles chamou de “sustentar uma opinião alheia”, 43 porque demandaria enxergar tudo 

mediante os óculos de certo autor, sob pena de ecletismo. Daí deriva um segundo objetivo do 

trabalho, além de construir uma retórica estratégica (e operacional) sobre os silêncios 

normativos: fazer uma releitura da obra de Hans Kelsen não só no plano dos conceitos 

jurídicos fundamentais, mas também à luz de indeterminação do direito, aqui tomada como, 

sucintamente, um abismo entre significante, tanto conotativo (predicado) quanto denotativo 

(sujeito). A teoria da interpretação é algo extremamente acessório na obra do autor de Teoria 

Pura, ao contrário de seu estudo de conceitos jurídicos fundamentais. É de difícil 

compreensão sua tese de que a moldura é um limite dentro do qual um número finito de 

                                                           
42 SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingüística geral. 30. ed. São Paulo: Cultrix, 2002, passim. 
43 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 480, 159b. 
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decisões individuais é possível, porque não se sabe à qual espécie de teoria da interpretação 

filia-se Hans Kelsen. São atitudes cognitivas superpostas, a hermenêutica e a de teoria geral 

do direito, de sorte que a tomada de posição quanto a uma implica na alteração da 

compreensão da outra. A interpenetração nesse trabalho ocorre entre a atitude de teoria do 

direito, com os conceitos fundamentais de Kelsen revisitados, e a hermenêutica, com uma 

teoria cética da interpretação (não-cognitivista).  

  Disso se infere a justificativa teórica da pesquisa: fazer uma leitura nova das lacunas 

no direito, separando, por exemplo, texto de norma, com o objetivo de operacionalizar esse 

topos para os operadores do direito resolverem conflitos humanos. Em outras palavras, sob o 

mesmo objeto material busca-se construir um novo objeto formal: como ficam os conceitos 

jurídicos fundamentais diante do ceticismo semântico, tendo por eixo temático as “lacunas”? 

Esta a problemática deste trabalho. 

 

3. Organização do trabalho: esta dissertação estudará a qualificação 

jurídica de condutas (o seu sujeito e predicado), a fim de construir uma 

retórica estratégica sobre os silêncios normativos 

 

 Tendo em vista que saber quais os termos da qualificação jurídica é uma prejudicial da 

qual depende a resposta aos problemas conotativo e denotativo da lacuna, busca-se fazer todo 

o desenvolvimento do trabalho girar em torno do predicado monádico (S é P).  

 Divide-se o trabalho em cinco capítulos, o último dos quais é a conclusão. 

 O capítulo primeiro estuda o predicado monádico enquanto proposição: uma 

estrutura lógica, com variáveis e uma constante, que serve para quatro propósitos, todos eles 

relatados nos Tópicos de Aristóteles – para definições, propriedades, gêneros e acidentes.44 

Tal se faz necessário para responder à problemática sobre quais os sujeitos e os predicados da 

qualificação jurídica e sobre qual é a espécie de predicado.  

 Depois disso, trata das diferentes respostas oferecidas pelas teorias do direito, de 

ordens jusnaturalistas e positivistas. E analisa a possibilidade de responder-se, racionalmente, 
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a tais perguntas, quando sustenta que toda tese esbarra na aporia cética do regresso epistêmico 

e, diante disso, fixa uma metarregra epistemológica de que o direito é resultado de uma 

definição, dando início, com esse acordo linguístico, ao logos da retórica estratégica dos 

silêncios normativos com a conseqüente eleição do conceito kelseniano. 

  O segundo capítulo cuida do predicado da qualificação jurídica. Partindo da proposta 

kelseniana e, aqui e ali, criticando-a, sustenta a tese de que são dois, e somente dois, os 

predicados jurídicos: o ilícito e o lícito. Para tanto, faz considerações de estática e dinâmica 

jurídicas.  

 Estaticamente, enfatiza o papel da sanção como condição gnoseológica dos predicados 

jurídicos, quando afasta teses não-coercitivistas. Trata do problema da não quantificação dos 

predicados: se é possível falar-se em conduta mais ilícita ou lícita que outra. Da diferença 

entre modalizar e qualificar condutas: se a expressão de modais deônticos num texto 

normativo tem o condão de criar um predicado jurídico. Da ambiguidade do lícito e do ilícito: 

ora significam a classe-de-classe, conceito de analítica jurídica, a priori e, pois, universal; ora 

a classe contida, que é questão de semântica, a posteriori e, pois, contingente. E disserta sobre 

o papel disfuncional da relação jurídica para a compreensão dos predicados. Em suma, busca, 

tratando de temas de estática jurídica, fornecer contornos mais precisos acerca do que são o 

lícito e o ilícito. 

 Dinamicamente, entende que o predicado nasce da aplicação de uma função de 

autorizar e busca conotá-lo recorrendo aos conceitos fundamentais de “funções normativas”. 

Parte da seguinte problemática: se, numa teoria kelseniana, existem normas não-autônomas, 

como as formais, que fixam autorizações e procedimentos, as derrogatórias e as que permitem 

positivamente, que só têm relevância quando ligadas a uma norma autônoma, a qual prevê a 

sanção, como delimitar o que faz e o que não faz parte do predicado jurídico? O predicado 

confunde-se com uma função ou é a soma de algumas? Além disso, recorrendo à concepção 

expressiva das normas exposta por Alchourrón e Bulygin, propõe uma diferenciação entre 

ordenamento jurídico e sistema de direito positivo como instrumental metódico para 

compreender a mutabilidade das classes contidas da qualificação jurídica: ordenamento como 

uma sucessão de sistemas. Com isso, defende-se a tese de que as qualificações jurídicas 

referem-se, sempre, a um sistema específico, de sorte que o sistema que lhe é sucedâneo não 

altera o predicado do anterior. As descrições sobre as lacunas, sempre enunciadas pelo sujeito 
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cognoscente, têm, assim, uma cláusula implícita: “de acordo com o sistema tal...”, que nada 

mais é do que uma dinâmica normativa que deflui da “norma fundamental”. 

 O terceiro capítulo vai tratar do sujeito da qualificação jurídica, aquilo a que se refere 

o predicado jurídico: a conduta humana, única e irrepetível. Recorre, para isso, à 

referibilidade dos predicados axiológicos, como os jurídicos, e à necessária co-implicação 

entre predicadores (ou predicados) e indicadores (ou sujeitos) na qualificação. Faz críticas à 

teoria da interpretação de Hans Kelsen, quando propõe uma rígida separação entre 

significante, o significado-conotativo (predicado) e o significado-denotativo (sujeito). Parte-se 

da pressuposição de que os três elementos se co-implicam, isto é, o predicado existe para ser 

utilizado num sujeito, para o quê o significante é fundamental. A tese central é de que os 

relatos interpretativos, sejam conotativos, sejam denotativos, constituem a qualificação 

jurídica aos olhos de um sujeito cognoscente, inexistindo relatos certos ou falsos, mas 

vencedores ou perdedores.  

 No quarto capítulo, passa-se às considerações sobre as condutas sem predicado 

jurídico. Parte-se da idéia de que, já estudada a qualificação jurídica, poder-se-á, por uma 

questão lógica, fornecer parâmetros para identificação da lacuna, já que da compreensão do 

regulado segue a identificação do não-regulado. Responde à problemática se os predicados 

incompletude e integrável são propriedades do sistema jurídico. Busca conotar os silêncios 

normativos, quando reduz a ambiguidade do termo “permissão” em crítica à tese da 

completude de Hans Kelsen e sustenta a tese de que a permissão negativa, utilizada por 

Kelsen como fundamento para a completude, é o fundamento da incompletude; e intenciona 

fornecer uma diferença específica entre lacuna e silêncio eloquente, oportunidade em que se 

faz recurso ao pensar por efeitos do pragmatismo para sustentar a terceira tese deste trabalho: 

a satisfatoriedade do silêncio normativo é a diferença específica entre o silêncio eloqüente e a 

lacuna, sendo que somente diante desta, que é o silêncio insatisfatório, haverá competência 

para integrar.  

 Depois da resposta conotativa fornecida sobre o problema da lacuna sugerida no 

capítulo quarto, o capítulo quinto, conclusivo, responde à problemática denotativa dos 

silêncios normativos, oportunidade em que faz asserções de casos que, de antemão, não são 

silêncios normativos, porque são regulados. A tese central é de que o predicado criado pela 

integração pressupõe uma anomia insatisfatória, mas não tem o condão de criar completude, 

porque o critério pessoal da classe regulada só pode abarcar o caso. Na hipótese de tratar-se 
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de silêncio satisfatório, não “tem” o juiz competência para integrar, situação essa que, pela 

dogmática jurídica processual civil, é chamada de “impossibilidade jurídica do pedido”. 

 Em suma, para falar com Umberto Eco, cuida-se de um trabalho monográfico, porque 

trata criticamente um tema histórico, as lacunas no direito, sem fazer, como numa tese 

panorâmica, história. E cuja tese é teórica, na medida em que afirma algo próprio, pois seu 

objeto não é sustentar algo tendo por tema o pensamento de um autor, como numa tese 

bibliográfica.45  

                                                           
45 ECO, Umberto. Como se faz uma tese em ciências humanas. 13. ed. Lisboa: Editorial Presença, 2007, p. 38-
42. 



 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO – O predicado monádico como estrutura lógica da 

qualificação jurídica: da arbitrariedade da escolha do sujeito e do 

predicado à conotação do direito como metarregra epistemológica eleita  

 

 

 

Sumário: 1.1. A estrutura da qualificação jurídica: os predicados aristotélicos como 
espécies de predicados monádicos. 1.2. Constante e variáveis lógicas no predicado 
monádico: a relação entre sujeito e predicado na qualificação dentro dos 
jusnaturalismos e juspositivismos. 1.3. A escolha das variáveis lógicas do predicado 
monádico é arbitrária: a relevância de definir-se o conceito de “direito” é decisão 
epistemológica que justifica a eleição da conduta e do valor como, respectivamente, 
sujeito e predicado. 1.3.1. Da inevitável arbitrariedade da epistemologia ante a 
aporia do regresso epistêmico: teorias do direito como retóricas estratégicas. 1.3.2. 
A definição do direito como ordem coativa da conduta humana justifica a escolha 
das variáveis do predicado monádico: conduta e valor. 

 

 

1.1. A estrutura da qualificação jurídica: os predicados aristotélicos como 

espécies de predicados monádicos 

 

 Este capítulo tem a seguinte problemática central: se e em que medida é possível 

eleger, racionalmente, no plano da teoria geral do direito, quais são o(s) sujeito(s) e o(s) 

predicado(s) da qualificação jurídica. Isto é, a que se referem as variáveis lógicas? A fatos, 

pessoas, valores, condutas, normas, sentimentos, leis, ordens concretas? Como se dá a relação 

entre sujeito e predicado? O predicado precede o sujeito ou vice-versa? Que espécie de 

predicado é usada na qualificação? As respostas a essas perguntas são racionalmente fixadas?  

 Para responder a tais perguntas, passa a dissertação a discorrer sobre as espécies de 

predicados monádicos: definições, propriedades, gêneros e acidentes, na forma como defende 

Aristóteles.46 Depois disso, tece, no item seguinte, considerações sobre como as teorias do 

direito têm tratado a qualificação jurídica. Ao final do capítulo, este trabalho desenvolve o 

viés retórico com o qual é tratada a aporia, mormente no que concerne à epistemologia, 
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oportunidade em que elege um ponto de partida que viabilize uma resposta aos problemas 

conotativo e denotativo da lacuna.  

 O predicado monádico pode ser analisado sob os aspectos formal e material. 

Respectivamente, pode-se falar em proposição monádica ou em sentença monádica. Tem-se 

uma proposição quando os significantes só se referem a significados lógicos – v.g., o 

predicado “x € α” . Inexistindo significados somente lógicos, está-se ante uma sentença, como 

no  “homens são animais”, eis que “homens” e “animais” não são significantes aos quais se 

atribuem significados lógicos. A conotação de aspectos materiais é a negação da conotação 

dos aspectos formais. 

 Sobre o que vem antes, a sentença ou a proposição, Lourival Vilanova ensina que a 

formalização é o passo seguinte à generalização das sentenças.47 As proposições, enquanto 

estruturas lógicas, são pressupostas na formulação das sentenças. São-lhes anteriores 

logicamente. Mas são posteriores cronologicamente, pois é da generalização empírica da 

linguagem natural que se concebem proposições. Das sentenças “Sócrates é mortal”, “o leão é 

mamífero”, chega-se à proposição “x ∈ α”.  

A proposição monádica é composta por um sujeito ao qual se predicam características 

ou adjetivos. Ela compõe-se, assim, de três elementos: um sujeito, uma cópula apofântica “é” 

e um predicado, que qualifica o sujeito da sentença. Em termos lógicos, fala-se de duas 

variáveis, o termo qualificado e o qualificador, e uma constante lógica, o “pertence” (x ∈ α). A 

referência aos predicados como monádicos é metonímica. Pois os predicados inexistem 

isoladamente: são-no aliados, por uma cópula, a um sujeito.  A metonímia está no substituir o 

todo pela parte: “o sujeito, cópula e predicado” pelo “predicado”. O termo usual não é 

proposição monádica, e sim predicado monádico, contra cuja hegemonia não se luta aqui. 

Já os relatos “todo homem é mortal”, “Sócrates é homem” e “Sócrates é mortal” são 

três sentenças monádicas, se e na medida em que o sujeito – “todo homem” na primeira 

sentença e “Sócrates” nas demais – é qualificado pelo predicado. Isto é, a subclasse do 

homem pertence à classe dos mortais; Sócrates, à dos homens e, via de consequência lógica, à 

dos mortais. Trata-se da regra da instanciação universal, em função da qual se uma 

propriedade é verdadeira para cada objeto no domínio, logo é verdadeira para cada objeto em 

particular do domínio: ∀x.P(x) � P(a). 

                                                           
47 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 
2005, p. 40-51. 
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Diante da impossibilidade de o homem ter acesso, sem linguagem, às coisas mesmas, 

como assevera uma filosofia que se pretende retórica, o homem está constrangido a sempre 

utilizar-se de uma classe para falar de um sujeito. Inexiste a referência singular, que seria feita 

pelo designador (ou o sujeito) e pelo item por ele designado, como no caso do termo Recife 

referir-se à “cidade em si” do Recife.48 A admitir-se uma referência de tal estirpe, estar-se-ia, 

em última análise, aceitando-se a cognoscibilidade do não-cognoscível, que é o individual, 

sob uma teoria da verdade por correspondência. Afinal, toda forma de referência é geral, pela 

qual o elemento mais singular possível (indicador, nome próprio ou pronome demonstrativo) 

só é comunicável se, e somente se, com o recurso a um predicado geral (uma classe).49  

As referências gerais não ocorrem somente no bojo do predicado monádico, no qual o 

predicado aplica-se a todo e qualquer objeto (extensão) compreendido pela conotação 

(intensão). Há, também, os predicados n-ádicos ou de grau n (n ≥ 1), pelos quais se 

relacionam n objetos distintos. As sentenças “Pedro é irmão de José” e “o usucapiente tem 

direito à propriedade perante o usucapido” não pressupõem a proposição monádica: falta-lhes 

a cópula apofântica, em razão da qual se adjetivam ou se caracterizam os sujeitos da 

proposição. Trata-se de uma proposição diferente, a diádica, na qual se exigem dois termos 

ligados por um functor relacional: “ser pai de”, “ser irmão de”, “ser igual a”, etc.50 Ou na 

triádica, quando estão presentes relações trinarias, como no “... estar a leste de... e a norte 

de...”.51  Aristóteles chamá-las-ia de “predicados relativos”, como o são o “duplo” e o 

“múltiplo”. 52 

Como o ponto de partida eleito para desenvolver o trabalho é a qualificação jurídica, o 

predicado adequado é o monádico, por meio do qual ocorrem as predicações. Os predicados 

n-ádicos relacionam classes e elementos, de maneira tal que, neles, não há qualificação 

alguma. Relacionar não é qualificar. E qualificação jurídica nada mais é do que o predicado 

monádico-deôntico aplicado a um sujeito que preenche suas condições. O predicado sempre é 

geral, enquanto o sujeito nem sempre o é: a denotação pode ser de uma classe (sujeito da 

                                                           
48 BRANQUINHO, João;  MURCHO, Desidério; GOMES, Nelson Gonçalves.  Enciclopédia de termos lógico-
filosóficos.  São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 641.  
49 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 138, 139, 191 e 192. 
50 SACRISTÁN LUZÓN, Manuel. Introduccion a la logica y al analisis formal. Barcelona: Ediciones Ariel, 
1973, p. 234. 
51 BRANQUINHO, João;  MURCHO, Desidério; GOMES, Nelson Gonçalves.  Enciclopédia de termos lógico-
filosóficos.  São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 615. 
52 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 338, 124b. 
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espécie denotado por conotação) ou de um elemento (sujeito da espécie denotado por 

denotação), conforme se sustenta nos segundo e terceiro capítulos. 

 A obra de Aristóteles parece ser um bom recurso bibliográfico para o estudo dos 

predicados. O Órganon, palavra grega que significa “instrumento”, é o conjunto de seis textos 

de Aristóteles, um dos quais é o “Tópicos”.53 Enquanto nas “Categorias” se estudam os 

predicados que podem ser usados (essência, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, 

posição, estado, ação e paixão),54 os “Tópicos” entendem os predicáveis como únicas formas 

de relação entre sujeito e predicado: definição, propriedade, gênero e acidente.55 As categorias 

são usadas sempre no bojo dos predicáveis. Co-implicam-se, pois, conteúdo e forma.  

 Assim, os “Tópicos” estão para as proposições monádicas, assim como as 

“Categorias” estão para as sentenças monádicas. Mas daí ainda subsiste um problema: os 

“Analíticos” também se ocupam de proposições, de sorte que se faz mister um critério para 

diferençar o objeto sobre o qual se projetam os “Tópicos”. 

 Dá-lo Aristóteles, quando, reiteradamente, afirma que os “Tópicos” lidam com 

discussões dialéticas, isto é, aquelas cujas premissas são meramente aceitáveis ou plausíveis 

(doxa), que nascem no cotidiano, ao passo que os “Analíticos” operam com silogismos 

apodídicos (episteme), aqueles aos quais se aplicariam o valor de verdade e o de falsidade, 

cuja finalidade é a demonstração.56 A tópica nasce dos debates conduzidos por meio de 

perguntas, como nos diálogos platônicos, que só admitem duas respostas (sim ou não), e não 

dos discursos longos da “Retórica”, em que pese a comunhão dos “Tópicos” e da “Retórica” 

com a persuasão e com a doxa.57 

 Nos diálogos platônicos, Sócrates discute com seu interlocutor a partir de perguntas 

análogas à sobre “o que é algo?” (beleza, amizade, etc.), como o faz ante Trasímaco na 

República de Platão.58 A resposta do interlocutor (uma definição de beleza, por exemplo) 

passa a ser submetida a sucessivas indagações, às quais o proponente responde de forma 

binária (sim ou não), para, alfim, Sócrates, que é o questionador, fazer com que o interlocutor 

assuma que sua tese inicial é contraditória, absurda, etc.59 Esses “debates dialéticos”, para os 

                                                           
53 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 15. 
54 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 22, 23 e 245, 103b. 
55 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 25, 114 e 115. 
56 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, passim. Cf. ADEODATO, João 
Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: Noeses, 2011, p. 306. 
57 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 49, 55, 88, 97, 98 e 482, 160a. 
58 PLATÃO. A república. 9. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 24, 338c. Cf. ADEODATO, 
João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: Noeses, 2011, p. 
229 e 300. 
59 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 85. 
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quais poucos estão credenciados, pois não vale a pena debater com quem não sabe as regras, 

dí-lo-ia Aristóteles, eram, usualmente, contemplados por espectadores.60 

 Os “Tópicos” oferecem vários lugares argumentativos aplicáveis a cada predicável, 

que não importam aqui, pois este trabalho não tem por objeto, tampouco por escopo, erigir um 

pathos da retórica estratégica.61 Como já afirmado, em Aristóteles, são quatro os predicáveis: 

definição, propriedade, gênero e acidente, todos eles decorrentes da ambiguidade da cópula 

“ser”, ou seja, todos pressupõem juízos categóricos.62 

 A definição é o único predicado que contempla a essência do sujeito, isto é, aqueles 

caracteres sem os quais o sujeito não existe. São o gênero e a diferença específica.63 Longe do 

sentido ontológico que empresta ao termo o filósofo grego, para quem “definição é um 

enunciado que explicita o que cada coisa é”64, aqui se toma por sinônimo de essência a 

conotação. A essência de lacuna, nesse sentido, é a conotação de lacuna. De todos os 

predicados a definição é a mais fácil de ser refutada,65 pois é sobremaneira mais simples 

adjetivar acidentalmente o homem (“aquele homem é grisalho”) do que defini-lo. Denotar é 

tarefa menos árdua do que conotar,66 pelo menos discursivamente – o que sói acontecer 

diuturnamente é a denotação expressa, enquanto a conotação é silenciosa. No item 1.3.2, este 

trabalho defende que o conotar é condição de existência do termo definido e, logicamente, do 

elemento nele compreendido. 

Ao precidar-se uma invariável não se alcança a essência. Ao se dizer, por exemplo, 

que “homens são aptos para a gramática”, não se indica, pelo menos de acordo com o relato 

conotativo vencedor, a conotação de homem, mas um predicado que, embora não se refira à 

essência, é uma invariável do sujeito e só pertence a ele. Aqui já se chega à segunda espécie 

de predicado: a propriedade. Consiste num predicado sempre aplicável ao sujeito e somente a 

ele, mas que não o define. Não tem o condão de explicitar essências, para o quê é necessária a 

definição.67 Para um Descartes, por exemplo, Deus, por existir, é perfeito.68 O “perfeito”, aí, é 

propriedade de Deus, mas não o define. Igualmente, o “ser apto para a gramática” não define 

homem, entrementes é-lhe uma propriedade. Com propriedades pode-se fazer a conversão, 

                                                           
60 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 87. 
61 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 57. 
62 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 245, 103b. 
63 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 244, 103b. 
64 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 238, 102a. 
65 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 460 e 461, 155a. 
66 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 164. 
67 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 239, 102a. 
68 DESCARTES. Princípios da filosofia. [S.l.:s.n], p. 57. 



36 
 

pois a implicação entre sujeito e predicado é recíproca: se se fala em aptidão para gramática, 

pode-se concluir que se fala de homem, e vice-versa.69 Aristóteles, porém, reconhece a 

dificuldade de se reconhecer que um caractere pertence a um único sujeito,70 tese essa que é o 

ponto de partida para a falsifiability de um Popper. 

 Por sua vez, o gênero é um predicado invariável que também se aplica a outras 

espécies, além do sujeito.71 Em outras palavras: o gênero designa o predicado quando o 

sujeito, que é uma classe, também está contido nele, ao lado de outras espécies dentro da 

mesma categoria.72 O “branco é cor” é um exemplo de predicado da espécie gênero. Não 

exprime a conotação do sujeito, tampouco um caractere invariável que só pertence ao sujeito 

da sentença, já que o preto e o verde são, também, cores. 

 Em último lugar, o acidente é uma espécie de predicado que pode ou não se verificar 

em determinado sujeito, como o “estar sentado” em relação ao sujeito “homem”. Também se 

pode conotar o “acidente” como o predicado residual, isto é, aquilo que não é definição, nem 

propriedade, tampouco acidente.73 

 Sob o predicado monádico (S é P), podem-se ter diferentes predicáveis ou relações 

lógicas, como a definição, a propriedade, o gênero e o acidente. O interesse desta dissertação 

na obra de Aristóteles reside no fato de que o Estagirita expõe pormenorizadamente o que, 

para ele, são as únicas formas possíveis de utilizar o que aqui se chama de predicado 

monádico, diferençando-as dos erismas dos Sofistas, pelos quais se cria um “combate sem 

regras”74 ou um “raciocínio na aparência”.75 A qualificação jurídica usa, exatamente por 

adjetivar, a categoria aristotélica da qualidade. Mas é controversa, na teoria geral do direito, a 

resposta sobre qual predicável se está a tratar e, claro, sobre quais as variáveis lógicas (o 

sujeito e o predicado), conforme se defende no item seguinte. 

 

 

                                                           
69 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 239 e 270, 102a e 109a. 
70 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 375, 113b. 
71 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 240 e 322, 102b e 121a. 
72 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 134. 
73 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 115, 240, 102b. 
74ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 47-48 e 54. 
75ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 234 e 490, 101ª e 162b.  
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1.2. Constante e variáveis lógicas no predicado monádico: a relação entre 

sujeito e predicado na qualificação dentro dos jusnaturalismos e 

juspositivismos 

 

 Diversas são as respostas dadas à pergunta sobre quais são as variáveis lógicas da 

qualificação jurídica e, ainda, sobre a relação entre o predicado, qualificante, com o sujeito, 

que é qualificado. Entre os tipos ideais, há diversas respostas ao problema, aqui separadas 

entre jusnaturalistas e juspositivistas, grupo no qual ilustram as tendências legalistas, 

normativistas e realistas.76 

 Uma resposta jusnaturalista não separa ser de dever-ser. Nisto ela não está errada ou 

certa: é, tão-somente, um ponto de partida, arbitrário como qualquer outro, já que não se 

podem predicar os valores lógicos de verdade ou falsidade à sentença alguma. João Maurício 

Adeodato aceita a dicotomia sem a pretensão científico-ontológica usual com a qual ela 

encontra guarida, tudo porque o monismo não consegue explicar, ao menos satisfatoriamente, 

muitos relatos.77 A tese jusnaturalista luta, porém, contra um topos difícil de ser derrubado 

depois de Kant – não por uma racionalidade intrínseca, mas porque é muito custoso modificar 

o que já é fixado78 –, aquele segundo o qual não se extraem normas de fatos. Ao operar com o 

monismo metódico, no que rompe com Kant, o jusnaturalista sustenta a tese de que valores 

estão nos fatos. De modo que um fato teria, em si, predicado axiológico. Haveria, nesse 

sentido, “mal em si”. O “matar alguém”, por exemplo, seria, racional e essencialmente, algo 

objetivamente mal. À crença do homem “primitivo” – com a ressalva do sentido pejorativo 

atribuído ao termo –, ainda hoje presente, de que substâncias, animais e objetos têm “alma”, 

dá-se o nome de animismo.  

 Platão fala de um juiz perante o qual seriam julgadas, além dos animais que matassem 

homens, coisas inanimadas que privassem a vida de alguém. O objeto tido como culpado seria 

“arremessado além das fronteiras”.79 Hans Kelsen lembra da condenação, na Idade Média, de 

gafanhotos que destruíam produções.80 Prescreve, por seu turno, a Bíblia: “se um boi matar 

                                                           
76 Cf. ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 142-147. 
77 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 72. 
78 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979, p. 42. 
79 PLATÃO. As leis. [S. l. : s. n.], Livro IX, p. 384. 
80 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 212. 
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um homem ou uma mulher, o boi deve ser apedrejado até a morte, mas sua carne não deve ser 

comida”.81 Nesses fenômenos está comum a crença de que a relação entre sujeito qualificado 

e predicado qualificador é necessária, isto é, o predicado não é um mero acidente do sujeito, 

algo contingente, mas uma propriedade do sujeito. Daí o “mal em si”. Objetos poderiam ser o 

sujeito da qualificação jurídica. E valores, essencialmente ligados a eles, seriam o predicado. 

Logo, o predicado do jusnaturalismo é da espécie propriedade, alcançável por meio de uma 

observação racional82 do sujeito da sentença monádica. Todos os homens, por exemplo, 

poderiam chegar à conclusão racional de que tratar, desigualmente, as mulheres em relação 

aos homens seria um agir mal. O valor, enquanto dever-ser, estaria contido no ser. 

 O mesclar ser e dever-ser torna sem sentido os problemas da lacuna: a totalidade dos 

predicados aos sujeitos não viria do sistema, mas dos próprios sujeitos. Norberto Bobbio 

sustenta que a aporia das lacunas só tem razão de ser ante o dualismo metódico entre ser e 

dever-ser, o que não ocorre no jusnaturalismo,83 tese com a qual esta dissertação concorda. Ao 

separar ser de dever-ser, infirma-se a existência de normas na natureza. Os positivistas crêem 

que normas vêm dos homens, mas não significa que todos eles partem da aludida dicotomia 

gnoseológica de Kant. Ilustram a postura positivista ante a qualificação jurídica as tendências 

legalista, como a escola da exegese, como de Montesquieu, normativista, de Kelsen, e realista, 

da tópica e do decisionismo. 

 Os legalistas dizem que o juiz é a mera boca da lei. As soluções já estão na lei, cuja 

aplicação “só” exige a verificação da ocorrência do fato por ela abstratamente descrito.84 O 

fato, abarcado pela lei, já é, de antemão, qualificado por esta. De forma que é absolutamente 

irrelevante aquilo que é qualificado, individualmente, porque a qualificação já preexistia à 

atividade do juiz. O predicado, para essa tendência, além de objetivo e empiricamente 

aferível, precede o sujeito, que simplesmente está contido naquele, sem exercer qualquer 

influência na formulação da classe monádica.85 Daí a tese de que só existem leis ou normas 

gerais. Os predicados são, como no jusnaturalismo, uma propriedade. 

                                                           
81 Êxodo 21: 28. 
82 Por observação racional entende-se o ato cognitivo adequado para contemplar a coisa em si mesma. Metáforas 
análogas estão compreendidas na expressão: observação verdadeira, correta, descobertas. 
83 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 23. Cf. 
DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 8. 
84 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 86, 87, 158, 159 e 300. 
85 Cf. GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 139 e 267. 



39 
 

 Já um normativista como Hans Kelsen diz que o que é qualificado pela norma é a 

conduta humana, o “conteúdo do dever-ser”.86 O predicado é uma moldura dentro da qual 

deve estar contida a norma individual. Aqui já se reconhecem possibilidades, embora finitas, 

de decisão. O sujeito qualificado é, em última instância, fruto de um ato político, que deve 

ocorrer dentro da moldura. Esta, por outro lado, é produto de um ato de conhecimento.87 Ao 

contrário do jusnaturalismo, que concebe o predicado como consequência racional do sujeito, 

e do legalismo, para o qual o sujeito é decorrência lógica do predicado, o normativismo 

kelseniano já reconhece uma margem de liberdade do sujeito em relação ao predicado. Mas, 

por ora, o que importa é fixar que o predicado (a norma), embora anteceda lógica e 

temporalmente ao sujeito (a conduta qualificada), oferece uma margem de liberdade à 

autoridade para proceder à qualificação.88 Como a moldura não varia no tempo e aplica-se a 

diferentes sujeitos (normas individuais), o predicado é invariável e da espécie gênero. Aqui já 

existem normas gerais, cuja moldura é o predicado da qualificação jurídica, e normas 

individuais, cuja conduta prescrita é o sujeito. Infirma a tese do “mal em si”, jusnaturalista, 

porquanto desconhece valores na natureza.89 

 Um realista já parte de uma diferenciação entre significante e significado, como sói 

acontecer com posições mais céticas quanto à possibilidade de (ou necessidade ética de) 

constranger-se o juiz a esta ou aquela decisão. Assim, o predicado não preexistiria à decisão, 

mas seria nela, decisão, criado. E o sujeito qualificado também. Enfoques realistas, porém, 

tendem a dar pouco – ou nenhum – valor à lei, aos textos normativos, defendendo a tese de 

que a decisão é arbitrária, não sendo limitada por uma norma ou algo que o valha. Nesse 

sentido, para um realista “ideal”, a qualificação é o predicado monádico criado por quem se 

faz obedecer, cuja autoridade não necessariamente deriva de uma norma de competência (a 

rigor, para um realista, sequer existem normas enquanto algo que deve-ser), independente de 

qualquer pauta decisória. Para o realismo, sujeito e predicado exigem-se mutuamente, de tal 

sorte que o predicado é um acidente, um dado contingente ou contextual, que pode ser 

atribuído ou não ao sujeito, a depender de alguém que se faça obedecer. O enfoque realista, 

pois, não é semântico, sobre conotações e denotações, mas pragmático, concernente ao sujeito 
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do qual emanou o ato de fala e de seus efeitos perlocucionários. Isso se reflete na tópica 

jurídica, de Viehweg, e no decisionismo, de Carl Schmitt. 

 A tópica de Viehweg não se limita a normas ou a sistemas. Simplesmente parte de um 

problema para solucioná-lo a partir de topoi. Como o jurista parte da aporia fundamental de 

“o que é a justiça?”, a solução só se dará diante do caso, recorrendo-se a topoi ou pontos de 

vista normalmente aceitos.90 A discussão é pontual, reasoning from case to case, e não 

sistemática.91 Isto é, em vez de um sistema apriorístico, no qual cada proposição deriva de 

outra e pelo qual os problemas são selecionados, Viehweg propõe a proeminência do 

problema, selecionando “sistemas”.92 Só há regulação de conduta no caso, com a utilização 

dos topoi para responder à aporia da justiça. 

Carl Schmitt ensina que, para um decisionista, o “fundamento” de toda “norma” não 

reside em algo que lhe é superior, algo “invisível” (um predicado, por exemplo), mas na 

soberania da decisão, como no dogma católico da infalibilidade da decisão papal.93 E para 

Thomas Hobbes, decisionista, o “legislador não é aquele por cuja autoridade as leis pela 

primeira vez foram feitas, mas aquele por cuja autoridade elas continuam sendo leis”.94 

Enfim, de comum entre os realistas há a negação da prévia fundamentação da decisão e a 

maior ênfase à pragmática do que à sintática e à semântica. 

 Sem pretensão de exaurir as possibilidades, são diversas as teses sobre a qualificação 

jurídica de conduta. Dependendo da tese escolhida, os problemas da lacuna perdem sentido. 

Dizer, por exemplo, que o predicado é mera consequência do sujeito, como para um 

jusnaturalista, torna estéril o debate sobre as lacunas, afinal, não é o sistema que qualificaria 

algo, mas algo que teria qualificação antes de toda e qualquer autoridade ou ato de 

conhecimento. A qualificação não dependeria dos homens na caverna, nem da saída de um 

deles. Está lá fora. À espera de alguém capaz de revelar seus desígnios, descobrindo-os. Da 

mesma forma a resposta realista: o que há é uma decisão, única e irrepetível, de sorte que o 

direito regular ou não todas as condutas humanas é questão irrelevante – só importa a ordem 

concreta, positivada e concretizada pela autoridade. 
                                                           
90 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979, p. 28, 
33, 38, 40 e 73. Cf. ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 108-109. 
91 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979, p. 47 e 
48. 
92 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979, p. 34, 
35 e 36. 
93 SCHMITT, Carl. Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica. Madrid: Tecnos, 1996, p. 26, 27, 28 e 
42. 
94 HOBBES, Thomas. Leviatã. [S. l. : s. n.], capítulo XXVI, parágrafo 5. 
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 Assim, para ter sentido, os problemas das lacunas pressupõem a existência de sistema, 

no que rompe com o realismo, e a separação entre ser e dever-ser, afastando-se do 

jusnaturalismo. Diante disso, no próximo item, esta dissertação fixará o primeiro acordo 

linguístico do logos da retórica pretendida, para o quê se faz mister tratar desse âmbito 

estratégico, sobre cuja ontologia fundamental se falou na introdução do trabalho: a tripartição 

da retórica.  

 

 

1.3. A escolha das variáveis lógicas do predicado monádico é arbitrária: a 

relevância de definir-se o conceito de “direito” é decisão epistemológica que 

justifica a eleição da conduta e do valor como, respectivamente, sujeito e 

predicado  

 

1.3.1. Da inevitável arbitrariedade da epistemologia ante a aporia do 

regresso epistêmico: teorias do direito como retóricas estratégicas    

 

 Saber quais as variáveis lógicas do predicado monádico não é, como nada o é, um ato 

objetivo. Exige, pois, tomada de posição. Este item busca, antes de tomar posição, estudar se 

há limites racionais a tal escolha ou se, pelo contrário, as decisões dos homens, inclusive de 

ordem epistemológica, são objetivamente incontroláveis.  Como toda escolha pressupõe um 

critério, o qual, por sua vez, demanda uma justificativa, esta dissertação entende que o 

problema sobre a racionalidade da escolha das variáveis assemelha-se à aporia cética do 

regresso epistêmico. Ou seja, toda eleição é precedida de um ato de valoração, cuja 

justificativa necessita, ela mesma, de ser justificada.  

 Para posicionar-se quanto à existência de limites ao sujeito no escolher aquilo que 

deseja ver, esta pesquisa trata de algumas tendências que respondem à aporia cética, 

polarizadas em ontológicas e retóricas.  
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 Por uma opção de delimitação do trabalho, que trata dos silêncios normativos, a 

problemática ora tratada é específica, relacionada à possibilidade de escolha racional das 

variáveis da qualificação jurídica. Mas, generalizando-a, é aplicável às outras escolhas, que 

não somente a objeto de consideração, uma vez que inexoravelmente toda eleição, por mais 

aparentemente simples, é precedida de um ato de valoração, cuja justificativa necessita, ela 

mesma, ser justificada. 

Falar de justificativa remete à ideia de premissa, que, por sua vez, fundamenta uma 

conclusão. Um silogismo, portanto. Afinal, somente se aceitas as premissas, a conclusão 

impõe-se. De forma limitada, diria Viehweg: a linguagem natural não permite, por si, 

inferências lógicas,95 de modo que, fora do plano formal, há um abismo entre premissas e 

conclusões. Partindo de certas premissas, o constrangimento pela aceitação de uma conclusão 

“coerente” é pequeno, porque, sem linguagem formalizada, a aferição da coerência afigura-se 

sobremaneira problemática: é questão extralógica. 

Aristóteles diz que é impossível determinar quando os dialogantes passam a filiar-se à 

opinião contrária, uma vez que as próprias pessoas, quando dialogam consigo mesmas, 

assumem posições contrárias.96 Se nem de si mesmos os homens conseguem opinar se são 

coerentes ou não, releva-se complicado formular juízo de outras pessoas ou, ainda mais, de 

obras antigas, sobre as quais há uma celeuma na própria doxografia. Kant veria a teoria da 

norma fundamental como condição da experiência, nos moldes de um Kelsen? Entendê-la-ia 

coerente com a Crítica da Razão Pura? A obra de Robert Alexy coaduna-se com o agir 

comunicativo de Habermas? Carlos Cossio e Paulo de Barros Carvalho são kelsenianos? 

Além desse problema de denotar a coerência, de dizer se uma conclusão específica 

está de acordo com a premissa, no plano da epistemologia diversas são as posições, 

inexistindo pressupostos universalmente aceitos.97 Ou seja, não bastasse a dificuldade de 

concluir algo a partir de uma premissa, recaem inúmeros debates sobre a própria fixação das 

premissas básicas, tarefa que é incumbência da epistemologia. A teoria do conhecimento 

ocupa-se dessas justificativas primeiras; e, num degrau subseqüente, a teoria do conhecimento 

do direito, ou teoria geral do direito, trata das premissas iniciais que justificam conclusões 

jurídicas. 

                                                           
95 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979, p. 77-
78.  
96 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 487, 161b. 
97 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 396. 
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Todo e qualquer relato (ou conclusão) está permeado por epistemologia, quer queira, 

quer não. Os pressupostos, como tais, encontram-se em toda empresa científica, ética, 

artística, etc. Por isso são pressupostos e estão na base de todo e qualquer acordo 

comunicativo. Cabe-lhes, com efeito, a seguinte aporia: os pressupostos, que não foram 

postos por metapressupostos, podem ser tidos como corretos? Nas palavras de Sexto 

Empírico: o aduzido como prova de algo proposto precisa, para sua veracidade, de outra 

prova, e assim até o infinito.98 Como provar a última prova? 

Trata-se da aporia cética do regresso epistêmico.99 

Pontes de Miranda já dizia que “dizer que conhece é enunciado sobre outro ou outros 

enunciados. [...] Quem diz que conhece tem de apontar, dentro de si, os fundamentos para 

afirmá-lo”.100 Ou seja, falando de acordo com o marco teórico deste trabalho, a retórica 

material sempre se erige sobre os elementos da retórica estratégica, um dos quais é o conteúdo 

ou justificação (logos). 

Na linha do autor alagoano, pode-se dizer que o conhecimento nasce da observância 

de uma norma técnica: se quer x, deve-se y. Se se pretende, ao produzir uma sentença, sair do 

plano que Burdzinsk chama de mera “informação”101 para o do conhecimento, deve-se 

justificar. E justifica-se com outra sentença, metalinguística ante a sentença justificada. Nisso 

reside uma relação, na qual se relata a coerência entre uma sentença e outra, que a justifica, 

respectivamente. De grau em grau, ergue-se o terreno epistêmico, mas daí surge uma aporia: 

todo justificante é, no plexo de relações, sentença-justificada? Há uma sentença básica? Ou à 

cadeia justificadora não se predica um fim?  

Objetivando-se conhecimento, a justificação é uma necessidade perpétua. Sem ela, 

finda-se a possibilidade do conhecimento. Pois, dita de outra forma a regra técnica, a 

justificativa é condição necessária do seu fim: conhecer. E, em última análise, do alcançar 

verdades, umbilicalmente relacionados que estão o conhecimento e a verdade. Para 

                                                           
98 SEXTO EMPÍRICO. Hipotiposis pirrônicas. Madrid: Ediciones Akal, 1996, p. 127. 
99 Aqui não interessam outros argumentos céticos, tais quais os da diferença entre os animais, entre os homens e 
o eterno movimento da natureza, porque não dizem respeito, direta e unicamente, à epistemologia, como é o caso 
da aporia do regresso epistêmico, e às cadeias de fundamentação. Sobre eles, cf. MARCONDES, Danilo. 
Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 8. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 
93-95; LESSA, Renato. Veneno pirrônico: ensaios sobre o ceticismo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1997, 
passim; SEXTO EMPÍRICO. Hipotiposis pirrônicas. Madrid: Ediciones Akal, 1996, p. 94-127. 
100 MIRANDA, Pontes de. Sistema de ciência positiva do direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, t. ii, 
1972, p. 262-263. 
101 BURDZINSK, Júlio César. Os problemas do fundacionismo. Kriterion. Belo Horizonte, UFMG, nº 115, 
2007, p. 122-123. 
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Aristóteles, todo o conhecimento se baseia em um conhecimento preexistente, e todo ele 

deriva, em cadeias de silogismos dedutivos, de “proposições primordiais e verdadeiras”.102 

Infirmar a possibilidade de uma verdade dessa sentença básica torna o plexo de relatos 

desmerecedor do nome de conhecimento, pelo menos no sentido tradicional ontológico do 

termo, sendo tudo um conjunto de opiniões.103  

À problemática da justificação da primeira sentença justificante dá-se o nome de 

aporia do regresso epistêmico ou do regresso ao infinito104, diante da qual existem duas 

posturas filosóficas105: uma ontológica e outra retórica, de raízes céticas. A relevância do 

debate reside na possibilidade ou não de conhecer-se racional ou objetivamente algo: ou há, 

quando se resolve a aporia, ou não há, quando se sustenta que todas as construções (e não 

descobertas, pois não as há) humanas são arbitrárias – ou, para usar de eufemismo: 

discricionárias, relativas ou subjetivas. 

No tipo ideal ontológico, os fundacionistas, de tendência internalista, cristalizam o 

alicerce da cadeia justificadora106, transformando-o numa crença injustificada. O ponto fraco é 

não explicar qual a razão de a crença básica ser básica; em outras palavras, não explicar o que 

justifica a crença básica.107 Por sua vez, os fundacionistas externalistas têm, no dizer de 

Sieczkowski, como pergunta central: “qual é o método que poderia colocar uma pessoa na 

posição de ter conhecimento?”. Daí a fé no método e seu viés anti-subjetivista.108 Nem levam, 

pois, em consideração a tradicional aporia do regresso epistêmico; criam, por outro lado, 

outra: o que torna um método superior aos demais? Operam sob a verdade por 

correspondência: a justificativa está na própria informação,109 perdendo o seu papel comum 

na derivação de proposições, de sorte que pressupõem um mundo extralinguístico apto a 

corresponder à linguagem, mas enfrentam dificuldades de explicar a verdade de uma 
                                                           
102 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, p. 233, 2007, 100a. 
103 Cf. POPKIN, Richard H. La historia del escepticismo desde Erasmo hasta Spnioza. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1983, p. 12. 
104 LESSA, Renato. Veneno pirrônico: ensaios sobre o ceticismo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1997, p. 92-
93. 
105 Aderindo-se, aqui, à tese de João Maurício Adeodato, de que filosofia não é a busca ou o amor pela verdade 
(ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 16). 
106 Cf. BURDZINSK, Júlio César. Os problemas do fundacionismo. Kriterion. Belo Horizonte, UFMG, nº 109, 
2007,  p. 109. 
107 SIECZKOWSKI, João Batista C. Conhecimento e justificação: a origem de debate entre internalismo vs. 
externalismo. Revista Filosofia Unisinos. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, v. 9, n. 3, 
Set./Dez., 2008, p. 233. 
108 SIECZKOWSKI, João Batista C. Conhecimento e justificação: a origem de debate entre internalismo vs. 
externalismo. Revista Filosofia Unisinos. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, v. 9, n. 3, 
Set./Dez., 2008, p. 239. 
109 BURDZINSK, Júlio César. Os problemas do fundacionismo. Kriterion. Belo Horizonte, UFMG, nº 115, 
2007, p. 120. 
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proposição negativa (v.g., João não matou José), porquanto estados de coisas negativos 

inexistem empiricamente,110 mas podem receber predicados.111 João Maurício Adeodato fala 

que, devido ao preconceito empirista, as crianças mostram dificuldades em trabalhar com 

negações e com o zero.112 

 Ainda no tipo ideal ontológico, outra forma de lidar com o regresso epistêmico é o 

coerentismo. Como proposta circular, nega crenças básicas ou fundacionais: verdade ou 

conhecimento está na coerência com um sistema de crenças, sem fim. O estado de coisas aqui 

não importa mais. Porque o sensível não é coerente e/ou incoerente. São-no construções 

linguísticas.113 Dentro do coerentismo, Andrei Marmor, por exemplo, fala em tolerância 

epistêmica no sentido de que, uma vez eleito um esquema epistemológico, isto é, escolhidas 

as sentenças justificantes, a aplicação dessa cadeira proposicional comporta respostas 

distintas, igualmente aceitáveis sob o mesmo referencial.114  Ele se afasta, assim, do 

fundacionismo, ao mesmo tempo em que admite múltiplas mas limitadas verdades, na medida 

em que restringe-as ao esquema arbitrariamente eleito e às controvérsias no interior deste 

esquema,115 da mesma forma que a moldura de Kelsen admite finitas normas individuais. 

Logo, o sistema circular só depende da criatividade do homem. A isso Sieczkowski impõe 

críticas: até a coerência absurda seria conhecimento. Além disso, como já dito, fora do 

domínio da lógica ou do tautológico, é de difícil percepção o que é coerente.116 

Uma terceira resposta ontológica diante da aporia do regresso epistêmico está no 

consensualismo, tendência para a qual o “consenso”,117 inclusive ideal,118 do qual decorreriam 

verdades, lograria dirimir a celeuma quanto à proposição base. A aporia que se lhe propõe é: 

                                                           
110 Cf. GHIGLIANI, Alejandro M.; GUARINONI, Ricardo V.; GUIBOURG, Ricardo A. Introducción al 
conocimiento científico. 3. ed. Buenos Aires: Eudeba, 2000, p. 88. 
111 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 323, 121a. Aristóteles 
ressalta, todavia, que “um atributo em potência não pode predicar-se de algo não existente” (ARISTÓTELES. 
Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 396, 138b). 
112 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 210 e 211. 
113  GHIGLIANI, Alejandro M.; GUARINONI, Ricardo V.; GUIBOURG, Ricardo A. Introducción al 
conocimiento científico. 3. ed. Buenos Aires: Eudeba, 2000, p. 89. 
114 Cf. JUST, Gustavo. Ceticismo e cognitivismo na teoria da interpretação: relatividade e ambigüidade de uma 
classificação. In Revista Argumentum. Recife, Vol. 1, nº 1, set. 2004. Disponível em: 
<http://www.maristaspe.com/argumentum/volume1/gustavo.pdf>.  Acesso em 07 out. 2010, p. 11. 
115 MARMOR, Andrei. Três conceitos de objetividade. In: ______. Direito e interpretação: ensaios de filosofia 
do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 298-300. 
116 SIECZKOWSKI, João Batista C. Conhecimento e justificação: a origem de debate entre internalismo vs. 
externalismo. Revista Filosofia Unisinos. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, v. 9, n. 3, 
Set./Dez., 2008, p. 236. 
117 Cf. GHIGLIANI, Alejandro M.; GUARINONI, Ricardo V.; GUIBOURG, Ricardo A. Introducción al 
conocimiento científico. 3. ed. Buenos Aires: Eudeba, 2000, p. 92. 
118 HABERMAS, Jurgen. Verdade e justificação: ensaios filosóficos. São Paulo: Loyola, 2004, p. 45-47. 
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por que o consenso é criador de verdades? O consenso parcial acerca de algo não é prova de 

sua verdade, antes mais um argumento para persuadir os que do consenso não compartilham. 

Kelsen ensina que “a unanimidade sobre um juízo de valor existente entre muitos indivíduos 

não é absolutamente prova de que esse juízo seja correto, isto é, objetivamente válido”.119 

Parafraseando-o, pode-se dizer que, do fato de haver unanimidade entre muitos indivíduos 

quanto à verdade de uma descrição ou crença, não segue que a opinião esteja correta. Que a 

terra era o centro do universo, por muito tempo se afirmou; depois, que o sol era-o e é-o. Os 

consensos não mudaram o centro do universo, porque, sem o homem, não existe centro nem 

universo. São descrições arbitrárias, como quaisquer outras, não menos verdadeira que as que 

lhes são contrárias por causa do consenso. Luhmann, em polêmica com Habermas, preceitua 

que o consenso é improvável, tanto que prefere o desacordo, a tomar a sociedade como 

unidade da diferença.120 Em meio à diversidade de animais, também não se fazem idênticas 

percepções sobre algo.121 Dizer que sobre algo há consenso não é justificativa ou um logos da 

retórica estratégica, mas um pathos, uma forma de fazer vencer o relato sobre o qual recai o 

suposto consenso.  

A regra habitual do homem, diz Montaigne, é julgar a verdade pelo número de vozes, 

não pelo peso, o que é lamentável quando se constata que, na multidão, há maior quantidade 

de loucos do que de sábios. Bastou Zaratustra sair da caverna para homens superiores 

passarem a adorar o jumento, tornando-o um Deus.122 Render-se ao consenso é uma forma de 

limitar debates e manter o status quo, ou seja, manter vencedora certa realidade que, 

supostamente, já triunfou.123 O perigo de render-se ao consenso é ilustrado nos versículos 

bíblicos:124 quando Pilatos pergunta ao povo quem deveria ser solto, se Jesus ou Barrabás, ao 

que lhe respondeu: “Barrabás”, condenou Jesus à crucificação. Ao contrário do versículo que 

parece sugerir uma posição apolítica da Igreja Católica (“Daí, pois, a César o que é de César, 

e a Deus o que é de Deus”),125 na condenação democrática de Jesus ficaria subentendido que a 

autocracia seria um regime melhor, tanto que a organização da Igreja Católica não é 

democrática.126 Afinal, o consenso pode estar errado.127 

                                                           
119 KELSEN, Hans. O que é justiça?. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 8. 
120 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Mexico: Editorial Herder, 2006, p. xx, 8 e 14. 
121 SEXTO EMPÍRICO. Hipotiposis pirrônicas. Madrid: Ediciones Akal, 1996, p. 95-105. 
122 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. [S. l. : s. n.], 2002, p. 485. 
123  MONTAIGNE, Michel de. Os ensaios: livro ii. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 253; 
MONTAIGNE, Michel de. Os ensaios: livro iii. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 366 e 379. 
124 Mateus 27:17, 21 e 22. 
125 Mateus 22:21. 
126 KELSEN, Hans. A democracia. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 248 e 249. 
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Os ontologismos não resolvem a aporia do regresso. Esquivam-se, ora tornando uma 

sentença indiscutível, como nos internalismos; ora entendendo que a realidade é cognoscível 

por si mesma, nos externalismos; ora tomando-a como ponto de partida para uma verdade que 

dela dependa, nos coerentismos; ora pressupondo que de consensos nascem verdades, nos 

consensualismos. Daí segue que é inevitável incorrer em petição de princípio, pois a 

justificativa, em última análise, é arbitrária.128 Essa forma de argumentação, na qual a 

premissa justificante é menos plausível, porquanto carece de justificativa, do que a própria 

conclusão, justificada pela premissa, Aristóteles chamou-a de incorreta, já que o processo de 

dedução deve partir do mais conhecido para o menos conhecido.129 

 Como se vê, em análise sumária, os princípios primeiros ou sentenças justificantes nos 

quais se funda uma ciência não são óbvios ou indiscutíveis. Pressupõe-nos os cientistas na sua 

atividade cognitiva. Mas eles, em si, são tão arbitrários quanto o seu contrário. A metafísica aí 

reside, no oferecer o princípio fundador da ciência. Questioná-los é fazer ruir todo o “tecido 

de pensamento”, para falar com Omnès.130  

Ao contrário das tendências ontológicas, a retórica, que pressupõe o ceticismo, leva 

em consideração a aporia do regresso epistêmico: se conhecimento é justificação, 

necessariamente, em algum ponto da cadeia de justificação, chegar-se-á a pressupor 

determinada explicação como verdadeira e indiscutível, quer pautando-se em 

correspondência, coerência, quer no consenso;131  ou, por outro lado, como discutível, 

arbitrária, questionável. Filosoficamente, a retórica escolhe a segunda proposta. É dizer: ante 

o inevitável regresso ao infinito,132 todo o conhecimento é um não-conhecimento, uma mera 

opinião, arbitrária. Diria Warat: na base da episteme há uma doxa.133 

Donde a tese de que, em razão de outros motivos, um dos quais é o inevitável regresso 

ao infinito, toda sentença, inclusive uma epistemológica, é mero relato. A retórica, ao 

                                                                                                                                                                                     
127 JUST, Gustavo. Ceticismo e cognitivismo na teoria da interpretação: relatividade e ambigüidade de uma 
classificação. In Revista Argumentum. Recife, Vol. 1, nº 1, set. 2004. Disponível em: 
<http://www.maristaspe.com/argumentum/volume1/gustavo.pdf>.  Acesso em 07 out. 2010, p. 11. 
128 SIECZKOWSKI, João Batista C. Conhecimento e justificação: a origem de debate entre internalismo vs. 
externalismo. Revista Filosofia Unisinos. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, v. 9, n. 3, 
Set./Dez., 2008, p. 241. 
129 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 80, 481 e 488. 
130 OMNÈS, Roland. Filosofia da ciência contemporânea. São Paulo: UNESP, 1996, p. 238. 
131 BURDZINSK, Júlio César. Os problemas do fundacionismo. Kriterion. Belo Horizonte, UFMG, nº 115, 
2007, p. 111. 
132 LESSA, Renato. Veneno pirrônico: ensaios sobre o ceticismo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1997, p. 59-
60. 
133 WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao direito ii: a epistemologia jurídica da modernidade. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1995, p. 116. 
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concordar com o ceticismo, tem o papel semelhante ao de uma epistemologia: criar 

instrumental para outras afirmações. A afirmação primeira deste trabalho é o “eu duvido” dos 

céticos, cuja operacionalização dá-se mediante a tripartição da retórica, que é a ontologia, 

dentro da qual os relatos, inclusive os mais teóricos, adequam-se. 

A retórica é tendência teórica de difícil aceitação para muitos porque determinados 

relatos ser-lhes-iam óbvios ou de difícil problematização. O que ocorre, porém, é que o 

conhecido (e reproduzido) não passa, muitas vezes, de uma questão de hábito.134 Tudo é 

suscetível de ser debatido.135 É o orgulho do homem, e não uma questão ontológica, que 

dificulta a problematização. Para castigar esse orgulho, do homem que quer alcançar os céus, 

Deus, na Bíblia, produz a desordem da Torre de Babel.136 É exemplo de opinião corrente a 

tese de que existe um movimento, tanto que objetos, no espaço, e o relógio, no tempo, 

cambiam-se, mas infirmar o parodoxo de Zenão (como explicar o fato de a flecha atingir seu 

alvo se todo número, exceto o 0, é infinitamente divisível por 2), releva-se difícil, como 

reconheceu o próprio Aristóteles.137 Não obstante a oposição do discípulo de Parmênides, o 

que sói ocorrer é crer no que é hábito: “existe, pois, movimento” e ignorar, solenemente, a 

fragilidade da argumentação sobre a qual se sustenta a retórica material vencedora. 

Por não conceber o homem como um ser perfeito, mas inevitavelmente limitado,138 o 

ceticismo combate os ontólogos, tendo por objetivo o estabelecimento da dúvida diante da 

falta de conhecimento quanto às essências de objetos. Daí a afasia dos céticos, o silêncio 

prudente.139 Esse silêncio se manifesta na suspensão do juízo, ilustrada pelas seguintes 

expressões céticas: “não estabeleço coisa alguma; não é assim mais do que assim, ou do que 

nem um nem outro; não compreendo isso; as aparências são iguais para tudo; a possibilidade 

                                                           
134 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa/Rio de Janeiro: Difel/Bertrand Brasil, 1989, p. 37. 
135 Cf. LESSA, Renato. Veneno pirrônico: ensaios sobre o ceticismo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1997, p. 
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de falar contra e a favor é a mesma. Nada parece verdadeiro que não possa parecer falso”.140 

Tais expressões refletem um antídoto cético contra as certezas dogmáticas.141 

João Maurício Adeodato leciona que o fito da investigação cética, na linha pirrônica, é 

induzir a suspensão do juízo, dada a “igual força” das posições conflitantes quando elas são 

colocadas de forma convincente.142 Para Montaigne, das três funções da alma: imaginativa, 

apetitiva e assentidora, os pirrônicos suspendem a última, admitindo as duas primeiras, de 

forma que o ofício deles não é certeza de nada, antes duvidar e inquirir, razão pela qual não 

temem contestações, antes buscam-nas.143 

O ceticismo, nesse sentido, exorta a dúvida diante de tudo. Logo, diante da teoria do 

conhecimento. Isso não quer dizer que se a dispensa, mas que ela, como todo o resto, é 

arbitrária. Nunca se pode dispensar a teoria do conhecimento.144 Embora seja mais difícil de 

argumentar sobre as sentenças mais básicas (ou mais anteriores) porque não é possível 

recorrer a muitas outras justificativas,145 isso não as torna menos relevantes: as sentenças mais 

práticas fundam-se nas básicas.146A epistemologia existe, mesmo que implicitamente, pelo 

simples fato de haver descrição. Sentenças justificadas e justificantes. Daí o contra-senso de 

proclamar-se uma prática sem teoria; ou vice-versa. Isso em qualquer âmbito do 

“conhecimento”. Não se pode pretender que não se tenha nenhuma epistemologia, pois, ao 

negá-la, já se parte de uma. Da mesma forma o ser apolítico pressupõe decisão política.147  

Os homens e o mundo no qual vivem são produto de sua própria epistemologia. Da 

cadeia de sentenças contra cuja arbitrariedade do ponto de partida não podem lutar. São, por 

isso, tão arbitrários quanto a epistemologia. Eis por que o objetivo, a coisa em si, e o 

subjetivo, a apreensão de cada homem na sua singularidade, desaparecem.148 Isso inclui as 
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“ciências naturais”, nas quais, segundo Friedrich Muller, a suposta “objetividade” mostrou-se 

também fictícia.149  Sempre se tem acesso às próprias imagens, e não a um mundo 

transcendente, este sim objetivo. A dualidade entre objetividade e subjetividade já exprime a 

existência de algo transcendente. A caverna não é parte do mundo: é-o in totum. A realidade é 

uma construção linguística, de modo que não há certezas extralingüísticas, 150 pois, seguindo 

Pierre Bourdieu, “o dado é sempre construído”.151  

Importante consequência de afastar uma realidade transcendente como critério de 

verdade é conceber o homem como construtor da realidade, que não lhe precede. Constitui-a o 

homem, por meio de suas explicações, de linguagem. Vivem-se, destarte, mundos distintos, 

ao se trabalhar com diferentes marcos epistemológicos, apesar de muitas vezes os homens 

projetarem suas epistemologias como se só existisse um âmbito operacional. Há outros 

âmbitos, que nada mais são do que coordenações consensuais, acordos comunicativos, em 

razão dos quais se logra falar do mesmo objeto.  

Portanto, a eleição epistemológica das variáveis lógicas do predicado constitui o 

próprio arquétipo da qualificação jurídica e, via de conseqüência, interfere na conotação de 

silêncios normativos. Se o sujeito S¹ entende, por exemplo, que textos qualificam fatos, a 

lacuna não passará de uma ausência de um texto para qualificar um fato. Se, por outro lado, o 

sujeito S² toma o predicado como um valor, como se fará no próximo capítulo, a lacuna será a 

ausência de valor qualificando o sujeito. Dentro do viés retórico aqui escolhido, não há como, 

objetivamente, pôr em causa a decisão epistemológica de S¹ ou de S², embora sejam 

substancialmente diferentes. O que importa, em última análise, é que um plexo de relatos 

mostre-se, comunicacionalmente, útil, e não uma mera “teoria de gabinete” sem qualquer 

preocupação – ou aptidão para – ser operacional.  

Daí se vê que S¹, ao dizer que há lacuna porque não há texto sobre o assunto tal, emite 

um relato “prático” fundado na sua posição “teórica” sobre os termos do predicado monádico. 

Donde a inexistência de diferença entre teoria e prática.152 A teoria funda a prática. Em 

particular, a teoria geral do direito fixa os conceitos jurídicos fundamentais153, sem os quais 

qualquer relato sobre o objeto é incognoscível. Fixa-os, não os descobre em lugar algum, 
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como na lei ou nos costumes. A rigor, o objeto de estudo sequer existe antes de sua 

construção epistemológica, de maneira tal que o teórico concebe o objeto e as categorias com 

as quais o estuda, que não são óbvios ou indiscutíveis. Por trás do discurso prático dos 

juristas, portanto, há teorias. Nesse contexto, os relatos dos neoconstitucionalistas, por um 

lado, têm por matrizes teóricas principais a teoria do discurso jurídico racional e a 

jurisprudência hermenêutica.154 O jurista kelseniano, por outro lado, toma Kant como alicerce 

filosófico, de modo que entre estas duas tendências, a neoconstitucional e a kelseniana, há 

uma diferença teórica fundamental, que não só influencia, como constitui as diferentes 

práticas que dela decorrem. 

Toda epistemologia (do direito, da sociologia, etc.) não é um fim em si mesma: é 

operacional, um modus operandi, de modo que seus conceitos só têm utilidade se e quando 

postos em ação.155 Da mesma maneira que a retórica operacionaliza o ceticismo e a teoria 

pura orienta o cientista do direito kelseniano a descrever o dever-ser, constituindo-o. Mesmos 

os realistas, que vêem os conceitos jurídicos fundamentais dos normativistas como reflexos de 

um otimismo epistemológico, necessitam manusear aquilo que tomam como direito. À guisa 

de exemplo, tomando-se o direito como o que os tribunais fazem, já se separa direito do não-

direito: eis uma sentença que pode ser usada como logos da justificação de outras sentenças 

que se pretendem vencedoras no âmbito do realismo.  

Logo, a ciência, cuja espécie jurídica é a dogmática, não passa de um acordo 

linguístico de que aquilo que fala e faz é ciência.156 Isto é, não é a verdade ou a objetividade 

de seus relatos o critério para adjetivá-los de “explicações científicas”. São meros critérios de 

aceitabilidade. Se X e Y são as condições estipuladas para adjetivar uma explicação de 

científica, é-se cientista aceitando-as e aplicando-as. Ou seja, preenchendo os critérios da 

conotação de “explicação científica”. São os critérios de aceitabilidades a constituir o que é e 

o que não é uma explicação científica.157 Quem, por sua vez, enuncia tal explicação torna-se 

cientista. O cientista do direito, enquanto cientista, projeta um esquema epistemológico por 

ele eleito como condição para que sua atividade seja científica. Nesse aplicar está a 

cientificidade de sua atividade: a conotação de “explicação científica” compreende, aí, o 

projetar um esquema epistemológico. Inevitavelmente se elegerá o esquema, sob pena de não 
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sair do plano do questionamento, da problematização, da zetética, pois os conflitos exigem, 

para sua solução, dogmas e, pois, escolhas, decisões epistemológicas, arbitrárias que sejam. 

Aí reside o filosofo partido ao meio, a que alude Torquato Castro Jr, tomando “atitudes 

pragmáticas”.158  

Se se negarem seus conceitos e elegerem-se outros critérios de aceitabilidade de uma 

explicação como científica, estar-se-á partindo de outros acordos comunicativos, de mundos 

distintos, nenhum dos quais mais objetivo do que outro. Nesse sentido, Kelsen não está mais 

certo ou errado do que seus opositores, como Carl Schmitt, para quem a norma é só um 

instrumento de algo mais amplo: a ordem concreta.159 Cada um cria aquilo que deseja 

contemplar, pois nada está fora da construção linguística do homem. Saber a epistemologia 

com a qual opera um autor parece facilitar a compreensão do mundo delineado. 

Da escolha das arbitrárias sentenças justificantes nasce a epistemologia, que, por sua 

vez, é necessária e logicamente anterior às sentenças da ciência, que são justificadas por 

aquelas. Um sociólogo, diz Bouerdieu, pouco fala de sua epistemologia, do contrário deixaria 

de ser sociólogo para tornar-se um epistemólogo da sociologia.160 Conscientemente ou não, 

no entanto, um cientista parte de uma epistemologia, usando-a como autênticos “óculos” 

pelos quais contempla o objeto, também arbitrariamente criado.  

Uma prática científica que não se põe em causa, enquanto epistemologia, sequer sabe 

o que faz.161 Logo, um jurista que nada sabe sobre epistemologia não sabe o que faz: a lei é-

lhe relevante como uma obviedade; assim como lhe é óbvio dizer que existe algo chamado de 

“inconstitucionalidade” e “princípios”. Ambas as teses são extremamente discutíveis. O 

discurso desse jurista, como sói acontecer com quem opera intuitivamente ou na “fantasia 

inconsequente” aludida por Tercio Sampaio Ferraz Jr.,162 ao atuar sem refletir sobre os seus 

pressupostos, torna-se vago, sem contornos precisos e de difícil controle público, porque, sem 

apresentar ou saber as premissas básicas de que parte, esquiva-se do comprometimento de 

manter um pensamento pretensamente coerente – pois, implicitamente, pode estar a negar 

seus pontos de partida – ou de sujeitar-se ao debate, à censura de terceiros.163 Para Aristóteles, 
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o “vulgo” prefere conhecer da conclusão para as premissas, modo contrário à dialética.164 Se 

Zaratustra tivesse seguido a sugestão de Aristóteles de não debater com “toda a gente, [...] 

com o primeiro que aparecer”, 165 não teria cometido a loucura de falar na praça pública, onde 

quem fala a todos a ninguém fala. 166 

Este item sustenta a posição de que não existem sentenças justificantes corretas por si. 

Elas são fruto de livre escolha, arbitrárias que são. Eleitas, serão o ponto de partida para as 

sentenças justificadas: umas coadunar-se-ão com as sentenças justificantes, outras não (seriam 

as contradições, aconselháveis para quem acha que o belo está no contradizer-se, 

desconsiderados aqui os problemas conotativos e denotativos da “contradição”). O que está ou 

não no plexo de relatos é escolha do homem. O que está nas variáveis do predicado também. 

Cai sobre o homem o fardo de pôr-se como tal, de pôr o seu entorno, criando a existência do 

alter ou não; criando subconscientes, como em Freud, ou não; criando sistemas jurídicos, 

como em Kelsen e Lourival Vilanova, ou enfatizando o problema, como em Viehweg; criando 

dualismo entre ser e dever ser ou negando-o, como em Muller167; criando causalidades ou 

negando-as, como em Hume. 

Assim o é com as variáveis do predicado monádico: criam-se, arbitrariamente, o 

sujeito e o predicado. Os silêncios normativos são um tema que depende desta escolha, de 

modo que o primeiro acordo lingüístico a ser fixado no próximo item não passa, na retórica 

estratégica aqui desenvolvida, de uma doxa. 

 

 

1.3.2. A definição do direito como ordem coativa da conduta humana 

justifica a escolha das variáveis do predicado monádico: conduta e valor 

 

O objetivo deste item é, já esclarecido o caráter subjetivo de todas as escolhas 

humanas, fundamentar por que a escolha das variáveis lógicas do predicado monádico como 
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conduta e valor se pauta num ato de definição e, além disso, busca-se metafundamentar o 

porquê de tomar-se a definição, e não outros critérios, como justificativa. Este item, assim, 

justifica a escolha das variáveis do predicado monádico na premissa de que a definição do 

conceito cria o significado-conotação, do termo definido, sem a qual sequer é possível dizer 

que um elemento está contido na classe. Antes disso, busca justificar o porquê da escolha da 

definição como premissa epistemológica fundante do logos da retórica estratégica sobre os 

silêncios normativos. Ao final, define o direito, seguindo Kelsen, como ordem coativa da 

conduta humana. 

Tal justificativa é incumbência da teoria geral do direito, que é sinônimo de 

epistemologia jurídica.168 Ao estipular os conceitos fundamentais do direito, faz teoria da 

ciência, que é sinônimo de epistemologia, e não ciência.169 Fixa, portanto, as condições de 

estudo do objeto e o próprio objeto. O termo “geral” dá azo a ruídos comunicativos: pode 

significar que a teoria é uma generalização das disciplinas específicas, assim como pode 

conotar algo que independe destas disciplinas, sendo-lhes um a priori.  

Em termos de gênese, logo diacronicamente, a teoria geral é um reflexo de uma 

determinada mundivisão, ideologia ou pré-compreensão cultural, e nasce de observações 

sobre o que os juristas dogmáticos fazem, exatamente para proceder à formulação de 

conceitos que lhes sejam úteis: nesse sentido é posterior temporalmente. Gustavo Just 

descreve como as diversas “teorias da interpretação” derivam não de um pacto semântico 

prévio acerca do significado de “interpretação”, mas de um contexto histórico em que a 

indeterminação do direito passou a ter maior relevância.170 Afinal, um modelo contrafático 

nasce de uma crítica aos fatos e quer ser útil.171 Em outras palavras, a partir de uma crítica à 

prática, que se funda numa epistemologia tal, o teórico enxergar outros fatos a partir de outra 

epistemologia. Com isso, cria condições de conhecimento do que entende ser o objeto e, caso 

tenha ambições ontológicas, cria um passo a ser seguido por aquele que visa à verdade. 
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Em termos lógicos, portanto sincréticos, a teoria geral é, como toda e qualquer 

epistemologia perante a ciência sobre a qual discorre, fundando-a, anterior à ciência do 

direito, que a pressupõe na sua atividade na qualidade de um plexo de relações entre sentenças 

justificantes, entre conceitos jurídicos fundamentais. É nesse segundo sentido que se utiliza o 

termo: a ciência se funda na epistemologia. Assim como qualquer sentença justificada se 

fundamenta na justificante. 

Se se nega, como se fez no item anterior, o caráter inquestionável de toda e qualquer 

epistemologia, acentuando seu papel arbitrário, já se opera sob o pano de fundo retórico, do 

qual se falou na introdução. Dentro da tripartição, este trabalho usa a teoria do direito como 

logos da retórica estratégica, porque é a partir dela que se fixarão sucessivos relatos 

“teóricos”, a fim de, na tese central, produzir uma retórica material sobre os silêncios 

normativos.  

Dito isso, incumbe, por ora, eleger um ponto de partida epistemológico geral 

(necessariamente arbitrário), a partir do qual as teorias do direito podem escolher as variáveis 

da qualificação jurídica de condutas. Trata-se da regra técnica de que o definir cria o objeto, 

de modo que o conceito de direito, também arbitrariamente fixado, fornece um ponto de 

partida para a teoria do direito proceder à aludida escolha. Eis um postulado como hipótese de 

trabalho, para falar com Miguel Reale.172  

Como resumidamente já se disse na introdução, a “realidade” externa (ou o “fora da 

caverna”), se existe, é o caos das sensações. Elas, as sensações, são impressões ainda não 

teorizadas, meramente recebidas pelo homem, sem significado algum.173 O caos é uma 

mistura, algo incognoscível, cujas partes não podem ser percebidas porque sequer há o 

“todo”, metaforicamente como uma “bolinha” de massa de modelar que, sendo uma mistura 

de diversas cores, impede a possibilidade de saber onde começa e termina o branco, o 

vermelho, etc.  

                                                           
172 REALE, Miguel. O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
1992, p. xiv. 
173 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre a verdade e mentira no sentido extra-moral. In: MARÇAL, Justen Filho 
(Org.). Antologia de textos filosóficos. Paraná: SEED, 2009, p. 530-531; KELSEN, Hans. O estado como 
integração. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 17; KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 392; VILANOVA, Lourival. O problema do objeto da teoria geral do estado. In: 
______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: Axis Mvndi, v. 1, 2003, p. 148. 
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Não existem “fatos” (ou eventos) puros na “realidade”, aqueles sem relação com os 

demais, à espera do sujeito cognoscente. Tal como se oferece, é incognoscível.174 Assim como 

a massa de cor branca não está ali, pronta e acabada, perfeitamente seccionada. A 

possibilidade do dado-em-si, da coisa, é transcendente, mas ela, em si, pouco importa, pois 

inacessível – se é que existe. A apreensão intuitiva torna possível a experiência sensível ou 

sensorial. Por meio dela, trava-se contato “direto e imediato” com o mundo circundante, com 

os fenômenos, mesmo sem, a eles, adjudicarem-se sentidos. Vê-se o sol, toca-se a árvore, 

escuta-se o vento. Eis o plano da experiência empírica.175 Ele, porém, não conduz à realidade, 

que é sinônimo de relato vencedor: exige, pois, linguagem.176 O ver, o tocar e o ouvir já são, 

cada um, produto de uma construção intelectual, que separou os sentidos; e que, da mesma 

forma, divorciou a árvore do vento. Construção intelectual pela qual se separou o eu do não-

eu, tese já problemática na filosofia, pois é possível entender o mundo como um fluxo 

contínuo de energia, como na Filosofia Quântica,177 ou de forma solipsista. Há um grande 

abismo entre o ser-brilhante do sol, sem sentido porque inexiste, e os atos locucionários “eu 

vejo” e “isto que vejo é o sol, que brilha”, os únicos fatos com os quais se pode trabalhar. Os 

recém nascidos, sem linguagem sobre o mundo, vivem o sensível, como qualquer animal: não 

existem o feito, o bonito e os predicados. Aos poucos, criam e ampliam seu mundo com 

linguagem, de modo que conseguem exprimir dores, felicidades, etc.  

A intuição sensível só oferece as sensações, únicas e irrepetíveis. Sem a conjugação do 

intelecto, o homem ficaria preso no incognoscível mundo dos eventos empíricos singulares, 

desse caos entre o eu e o não-eu.178 Sequer haveria o sol sobre o qual se fala, individualizado, 

mas o sol enquanto mera percepção visual. Por outro lado, o conhecimento, como qualquer 

manifestação linguística, trabalha com universais, porquanto indicadores demandam 

predicadores.179  No universalizar está o homem, conceituando, seccionando, com suas 

                                                           
174 VILANOVA, Lourival. Sobre o conceito de direito. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: 
Axis Mvndi, v. 1, 2003, p. 14.  
175 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 39 e 40. 
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GHIGLIANI, Alejandro M.; GUARINONI, Ricardo V.; GUIBOURG, Ricardo A. Introducción al 
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ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 245-256. 
177 OMNÈS, Roland. Filosofia da ciência contemporânea. São Paulo: UNESP, 1996, passim. 
178 VILANOVA, Lourival. Fundamentos filosóficos da psicologia. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. 
São Paulo: Axis Mvndi, v. 2, 2003, p. 430. 
179 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 497. 
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criações lingüísticas, separando o x do não-x. 180 Do terceiro excluso resulta a dicotomia, 

criada pela conotação, do dentro/fora ou do objeto e não-objeto. Daí a tese de Luhmann de 

que toda distinção separa o mundo em duas partes, uma das quais é o mundo a que se refere 

um termo.181 O relatar é condição de existência da denotação e da conotação, e não do 

evento.182 O homem produz relatos sempre com recurso a significantes, cujos significados 

podem ser conotativos ou denotativos. Um elemento é algo se, e somente se, preencher as 

notas da classe desse algo. A conotação do conceito delimita sua extensão: diminuindo-se a 

riqueza conotativa (o número de condições para pertencer a uma classe), aumentam-se os 

objetos a ela correspondentes.183  

A conotação de direito, por exemplo, pode ter como uma de suas notas um elemento 

moral (um conteúdo ético específico, por exemplo: “não ser antissemita”, oportunidade em 

que se terá que conotar o que é antissemita para, em momento posterior, dizer que a ordem 

única e irrepetível do nazismo não era direito), como nos jusnaturalismos. Ou pode não o ter, 

como nos juspositivismos. Tudo depende da escolha do sujeito cognoscente. Uma vez 

formulado, o conceito poderá ser utilizado com ou sem limitação de conteúdo ético, 

respectivamente. 184 E sempre se terá de privilegiar certos critérios em detrimento de outros.185 

Não se descobre um conceito: escolhe-se (definição estipulativa) ou realizam-se induções 

(definição lexical). Por sua vez, os argumentos expendidos em favor de um dado relato 

conceitual serão parte da retórica estratégica. 

Portanto, este trabalho sustenta, por um lado, a tese de que inexistem essências das 

coisas às quais o homem deve curvar-se e, em termos de método, operar dedutivamente, no 

                                                           
180 VILANOVA, Lourival. O problema do objeto da teoria geral do estado. In: ______. Escritos jurídicos e 
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que vai de encontro àquilo que advogam os racionalistas.186 Por outro lado, à afirmação dos 

empiristas de que a indução recai sobre a mera experiência, esta dissertação replica no sentido 

de que uma sensação sempre é única e irrepetível, de sorte que não é, assim, generalizável. De 

uma experiência não se passa a um mundo metaempírico ou conceitual. Eis o mito dos 

empiristas, contra o qual luta este trabalho, de que haveria uma “objetividade do evento”, 

como na asserção de que “contra fatos não há argumentos”.187 Não é a sensação ou a 

experiência, ainda, um indicador, do qual se fala ao predicar-se algo. O sujeito do predicado 

monádico não é extralingüístico. Disso segue que pouco importa, para fins de conhecimento, 

a experiência sensorial, mas os relatos que constituíram o individual e inseriram-no numa 

classe ou predicado. Assim, na sentença “este sol é brilhante” predica-se ao sujeito (o “sol”) 

um universal (o “brilhante”), adjetivando-o. Afinal, a experiência sensorial mais trivial, como 

o tocar o papel à frente, pressupõe uma separação do homem para o não-homem e, ainda, um 

significado–conotativo de “tocar”, “papel” e de “à frente de”. Daí a diferença de uma atitude 

empirista, para a qual existem eventos, de uma atitude retórica, para a qual só existem fatos 

(relatos linguísticos). 

Neste capítulo, como dito, está-se propondo o relato de que “sem conotação não há 

objeto” como a base do iceberg do logos da retórica estratégica, em cima do qual finitos 

outros acordos linguísticos devem ser fixados, ainda na epistemologia jurídica, para tornar 

operacional, na retórica material, uma tese de qualificação jurídica e, mais à frente, de 

silêncios normativos. Utilizando da condição da experiência, que é tal aptidão para 

generalidades, o homem, definindo o conceito de “direito”, logra criar o significado-

conotativo de direito, separando-o do não-direito. Esta a fundamentação de tomar a definição 

como justificativa para eleger os termos do predicado monádico.  

Fixado o papel constitutivo de definição, ainda subsiste o problema de como escolher 

as notas constitutivas do termo definido. Como eleger, pois, a conotação. Como defendido no 

item anterior, não há objetividade na escolha de uma definição nem no critério eleito.188 O 
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critério é pragmático nesta dissertação: como se busca construir uma retórica estratégica sobre 

os silêncios normativos, estruturada a partir da qualificação jurídica, outra saída não restou 

senão adotar uma definição do conceito de direito normativista. Afinal, o silêncio aqui tratado 

é o normativo. Não o humano, o espiritual, etc. A filiação à definição de Kelsen, de acordo 

com a qual o direito é uma ordem coativa da conduta humana, é escolha metodológica para, 

como se afirmou na introdução, dar sentido à problemática. Adotasse outra definição, a 

retórica estratégica perderia razão de ser ou revelar-se-ia incoerente com suas premissas. 

Da inevitabilidade de uma teoria já se falou: a prática não se opõe à teoria pois dela 

decorre. Os relatos sobre o direito constituem-no e pressupõem uma epistemologia: um 

conceito de direito, por exemplo. A incumbência de defini-lo não é da dogmática jurídica, que 

é um plexo discursivo tradicionalmente chamado de ciência do direito. Ela parte da 

epistemologia. A epistemologia fixa os limites de seu objeto, se e quando define. É questão 

metacientífica. 189 Ato contínuo, ela, a epistemologia jurídica, propõe uma forma de estudá-lo 

(ocasião em que é, ela também, metódica), quando fornece conceitos jurídicos fundamentais, 

como a norma e sanção. A teoria da qualificação jurídica T¹ pode ser uma forma coerente de 

estudar um objeto O¹; mas a T² já pode não ser.  

Isso se reflete na eleição dos termos da qualificação jurídica. Para uma teoria do 

direito animista, uma conduta, que não a humana, e/ou um objeto podem ser sujeitos da 

qualificação. Tal não ocorre na teoria de Kelsen, para quem o direito é a ordem coativa da 

conduta humana. Tudo depende do objeto de que se fala, do conceito utilizado. E aqui se 

busca um conceito que se revele útil para uma retórica estratégica dos silêncios normativos. 

As teorias do direito, ainda quando partem da mesma metarregra epistemológica de 

que definir cria o objeto e partem da mesma conotação de direito, são, muitas vezes, 

diferentes. Um exemplo está na celeuma entre Hans Kelsen e Norberto Bobbio, ambos 

normativistas, no concernente à teoria do ordenamento: aquele advoga pela completude;190 

este, pela incompletude.191 Na linguagem extralógica ou natural, entre premissas e conclusões 

há um abismo, consoante já se defendeu. 
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Logo, é uma tese deste trabalho que a escolha das variáveis lógicas sempre é arbitrária, 

porque a proposição justificante primária, que é epistemológica, não é, ao mesmo tempo, 

justificada, conforme preceitua o ceticismo. Assim, todo o arcabouço conceitual erigido pelas 

teorias do direito, cada qual com sua peculiaridade, situa-se no plano de uma retórica 

estratégica se e quando busca fazer vencer um relato: que somente as condutas humanas 

podem ser sujeitos da qualificação jurídica, cujos predicados são o lícito e o ilícito, no caso de 

um Kelsen. Sendo arbitrários os pontos de partida, um teórico do direito jamais se encontra 

racionalmente constrangido a aceitar esta ou aquela proposta epistemológica de qualificação 

jurídica e de lacunas no direito. É ele quem, por sucessivos acordos linguísticos, como no 

estipular que definir cria o objeto, estabelece a realidade na qual vive, seu iceberg, buscando 

fazer desta realidade – que nada mais é do que um relato linguístico – um fato vencedor, isto 

é, aceito na comunidade linguística da qual é participante. Para isso, concorrem, além da 

própria teoria do direito, o ethos, o pathos e o restante do logos: epistemologia geral, lógica, 

etc. 

 O trabalho, portanto, parte de uma estratégia pautada numa epistemologia que concebe 

o objeto como resultado de um ato de definir: é um acordo linguístico pressuposto aqui – está 

na base do iceberg. Assim, toma, de antemão, o direito como uma ordem coativa da conduta 

humana na linha de Kelsen, porque assim se define, sem nenhum constrangimento ontológico, 

momento em que se viabilizam os problemas conotativos e denotativos da lacuna. Não se 

pretende, aqui, fazer comparações entre definições, tampouco erigir um conceito a partir dos 

usos dos juristas, mas a estipulação arbitrária de um ponto de partida.192 Filiando-se ao 

conceito de Kelsen, este estudo não intenciona, como poderia parecer à primeira vista, repetir 

os termos de uma teoria tradicional do direito, pois, partindo de Kelsen e indo além dele, 

discorda de diversas teses do autor de Viena, como ao tentar conciliar sistema com problema, 

ceticismo semântico com conceitos jurídicos fundamentais, a partir da concepção de que o 

direito é indeterminado, de que há um abismo entre significante e significado; de que, no 

caso, o sistema faz-se presente, conforme capítulos seguintes.193 
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Sumário: 2.1. Considerações estáticas: a sanção como condição de existência dos 
predicados. 2.2. Sobre a dispensabilidade do conceito de relação jurídica: o direito 
reflexo é igual ao dever. 2.3. Considerações dinâmicas: a aplicação da função de 
autorizar cria o predicado, mas não se confunde com ele.  

 

 

2.1. Considerações estáticas: a sanção como condição de existência dos 

predicados 

 

Almeja este capítulo estudar o predicado da qualificação jurídica. Sustenta que toda 

valoração ou adjetivação de algo opera com conceitos contrários, como bom/mau e 

feio/bonito. No caso do predicado jurídico, as duas únicas hipóteses são o lícito e o ilícito. O 

fato é que explicar o quê são o lícito e sua negação, o ilícito, exige incursões na teoria geral do 

direito de Hans Kelsen, autor com o qual dialoga este trabalho, e para quem o ilícito é um 

conceito jurídico fundamental. 

A delimitação do ilícito dentro da norma jurídica faz com que alguns conceitos que se 

tornaram topoi, como hierarquia, relação jurídica, direito subjetivo e funções normativas, 

sejam revisitados e criticados no decorrer do capítulo. Neste item em particular, a estática 

jurídica, na qual é exposto o conceito de “ilícito” de Hans Kelsen, é tratada. Coloca-se entre 

parênteses, para abordá-lo no próximo capítulo, o viés hermenêutico. A ressalva é necessária 

porque o debate presente sobre o predicado é, eminentemente, de teoria geral do direito. 

Estudar uma estrutura normativa não implica sustentar um mecanicismo na sua aplicação, 

como lembra Eduardo Gaycía Máynez: 

Es necesario percatarse de que el problema lógico relativo a la forma o estructura de 
los razonamientos que posibilitan la aplicación de normas abstratas a casos 
concretos de la experiência jurídica es completamente diverso del que consiste en la 
formulación de las premisas de esos razonamientos. Casi todos los ataques contra la 
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doctrina del “silogismo jurídico” provienen de autores que han pasado por alto tal 
distinción. El análisis estructural de las inferencias que realizan los órganos 
aplicadores de las normas del derecho, lo mismo que los particulares que estudian 
cualquier negocio a la luz de tales normas, de ningún modo implica que los autores 
de dicho análisis consideren que la aplicación de los preceptos jurídicos sea – o 
deba ser – tarea “puramente mecánica”. Analizar la estructura de un razonamiento 
es cuestión lógica; estabelecer correctamente las premisas en que descansan las 
inferencias de un juez o un abogado es, en cambio, cuestión primordialmente 
jurídica.194 

Segundo a lógica, ao trabalhar-se com conceitos contrários195, a aceitação de um 

implica na aceitação do outro: se justo é a negação do injusto, injusto é a negação do justo. 

Segundo Aristóteles, a definição por opostos é uma das três maneiras de definir sem partir de 

noções prévias, todas elas equivocadas, como a petição de princípio de utilizar-se do termo a 

definir na definição (“sol é o astro que aparece durante o percurso do sol acima da terra”)196 

ou de definir-se de um dos termos da divisão por meio de outro que resulta também da divisão 

(“ímpar é o número maior, por uma unidade, do que o par”).197 Segundo o Estagirita, 

Nos termos contrários as coisas passam-se da mesma maneira: a definição de um 
termo contrário será contrária da do outro segundo um certo encadeamento de 
enunciados contrários. Por exemplo, se “útil” é aquilo que “produz o bem”, 
“prejudicial” será aquilo que “produz o mal” ou que “elimina o bem”; 
necessariamente uma destas duas equivalências há-de ser contrária à definição dada 
inicialmente. Se nenhuma delas for contrária à dada inicialmente, é evidente que 
nem uma nem outra das definições enunciadas posteriormente será uma definição do 
termo contrário, logo, a que foi enunciada inicialmente não o foi de modo correto. E 
como muitos dos termos contrários são denotados por meio de alguma privação 
relativamente aos seus contrários, por exemplo, a “desigualdade” parece ser a 
privação da “igualdade” (dado que se chamam “desiguais” às coisas que não são 
“iguais”), é evidente que o termo contrário de outro por privação tem 
necessariamente de ser definido por recurso ao primeiro, mas este já não precisa de 
ser definido por recurso ao que é obtido por privação, pois a ser assim cada um deles 
teria de ser definido a partir do outro. É preciso tomar atenção, pelo que toca aos 
termos contrários, e não cometer o erro que consistiria em, por exemplo, definir 
“igualdade” como o contrário de “desigualdade”, porque isto seria definir um termo 
a partir de um outro que representa uma privação. [...] Logo, se “bom” é contrário de 
“mau” não há qualquer diferença entre dizer “mau” ou “o contrário de bom”, e 
portanto “bom” seria o contrário do “contrário de bom”. É, assim, evidente, que se 
empregou na definição o termo a definir. 198 

Para evitar a criação de conceitos contrários circulares e, assim, evitar a petição de 

princípio denunciada por Aristóteles, é fundamental ter uma definição que não recorra ao 
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termo oposto199, mas a um critério fora da oposição, ao contrário do verificado no exemplo do 

justo e do injusto. 

O critério eleito para evitar a circularidade entre lícito e ilícito é fornecido pelo 

conceito de direito de Hans Kelsen: a sanção. A partir desse conceito jurídico fundamental, os 

demais começam a ser erigidos. Na epistemologia kelseniana, a sanção é a condição de todos 

os demais. É ela, enquanto a possibilidade de aplicação organizada de ato coativo, que 

funciona como diferença específica do direito para as demais ordens.200 Daí a conotação de 

direito como ordem da conduta humana, cuja diferença específica para as demais é o fato de 

ser coativa. 

Precipuamente, a função de ordens normativas é regular condutas.201 E sempre o foi. 

Mas o lícito e o ilícito exigem, do direito, uma certa estrutura, uma forma específica de 

juridicizar fatos, pois o legislador, caso pretenda regular, deve sujeitar-se às relações formais 

de implicação.202 Não basta dizer que proíbe algo: faz-se mister prever conseqüências coativas 

a atos que pretende sejam desvaliosos. A epistemologia de Kelsen explica que a imputação, a 

implicação deôntica entre dois termos, é condição da própria experiência jurídica: é forma de 

manifestar-se o normativo, gênero do qual as normas jurídicas são espécies. Fora dessa 

relação condicional, nada se regula. 

Há dois termos na qualificação jurídica, cuja estrutura é a proposição monádica: o 

valor (lícito/ilícito) e a conduta. O ser condição suficiente da sanção constrói o ilícito. Com o 

auxílio do operador monádico anteposto à sentença ilícita p, o lícito: se p é ilícito, não-p será 

lícito. O mal pressupõe o bem, e o valor, o desvalor.203 Vê-se, o eixo central está na sanção. 

Seguindo Kelsen, a “relação fundamental da estática do direito” é resumida à seguinte 

asserção: “dizer que uma pessoa tem o dever legal de conduzir-se de certa maneira significa 

que ela é ameaçada com uma sanção pela conduta contrária, isto é, por um delito”.204 Eduardo 

                                                           
199 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 365 e 366, 131a. 
200 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 174 e 175. 
201 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 
2005, p. 35. 
202 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 
2005, p. 87. 
203 Cf. KELSEN, Hans. A ilusão da justiça. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 11; REALE, Miguel. 
Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 189. 
204  KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 239. Cf. KELSEN, Hans. 
Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 124, 126 e 130.  
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García Máynez diz que é petição de princípio entender a sanção a partir do ilícito ou lícito, e 

não o contrário.205 

Procedendo-se à feitura de sanções e, via de consequência, à criação de classes de 

condutas juridicamente boas (lícitas) e más (ilícitas), torna-se possível valorar condutas 

concretas. A classe só é ilícita e, pois, um desvalor jurídico por causa da sanção. A estrutura 

imputacional deôntica, pela qual “se A, B deve-ser”, decorre não só de uma construção lógica 

sobre a forma como se regulam condutas humanas. Isso porque a exigência de uma 

conseqüência, a sanção, para que a causa seja juridicamente relevante infirma um relato 

jusnaturalista segundo o qual uma conduta é má ou boa em si mesma, ou seja, independente 

de suas conseqüências, como no imperativo categórico de Kant. Assim, o predicado nasce da 

criação da sanção, pois “não existe delito em si”206, já que, no mundo natural, não há qualquer 

valor: “tudo é como acontece”.207 Na formulação clássica, não se extraem, de premissas 

fáticas, proposições deônticas. Segundo Calmon de Passos, 

[...] na ordem qualificada de natural, é impossível identificar-se algo como jurídico, 
bem como na ordem qualificada de social nada é em si mesmo e necessariamente 
lícito ou ilícito, devido, proibido ou permitido, sem que sobre isso haja um dizer 
prévio do homem. Destarte, é uma particular forma de compreensão da conduta o 
que dá ao fato sua qualificação jurídica.208 

Embora seja possível sustentar, num relato jusnaturalista, que uma estrutura hipotética 

regule condutas e decorra da natureza, Deus, etc., a ênfase na necessidade de conseqüências 

para que causas jurídicas sejam jurídicas, em especial do papel indispensável na conseqüência 

sancionatória para a existência do predicado, revela uma postura positivista, na medida em 

                                                           
205 MÁYNEZ, Eduardo García. Algunos aspectos de la doctrina kelseniana: exposición y crítica. México: 
Porrúa, 1978, p. 53. 
206 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 73.  
207 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado lógico-filosófico e investigações filosóficas. 3. ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 138. 
208  PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 
processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 11, grifo do autor. Cf. CARRIÓ, Genaro Ruben. Sobre los 
límites del lenguaje normativo. Buenos Aires: Astrea, 1973, p. 78; MENEZES, Djacir. Kelsen e Pontes de 
Miranda. In: PRADO, Luiz Regis; KARAM, Munir (Orgs.). Estudos de filosofia do direito: uma visão integral 
da obra de Hans Kelsen. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 38; KELSEN, Hans. A democracia. 2. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 382-383; KELSEN, Hans. O problema da justiça. 4. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 72 e 77; KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 
22, 28, 29 e 215; KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 75; 
MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Revogação em Matéria Tributária. São Paulo: Noeses, 2005, p. 250-251; 
VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 81 
e 316; BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 23; 
MÁYNEZ, Eduardo García. Filosofía del derecho. 17. ed. México: Porrúa, 2009, p. 327; VILANOVA, 
Lourival. Analítica do dever-ser. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: IBET, v. 2, 2003, p. 
59; VILANOVA, Lourival. Níveis de linguagem em Kelsen. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São 
Paulo: IBET, v. 2, 2003, p. 206; MONTAIGNE, Michel de. Os ensaios: livro i. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
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que coloca sobre o homem o fardo de regular e, sobretudo, erige um critério formal, que é a 

sanção, para que haja valores, em detrimento de critérios transcendentes ou materiais. 

Discorda-se, aqui, da idéia de Coleman, exposta por Gustavo Just, segundo a qual “a visão 

positivista do direito não estaria comprometida com nenhuma meta-ética em particular, nem 

cognitivista nem cética”.209 Isso porque, ao menos na visão positivista aqui proposta, ao 

tomar, inclusive na ética, a sanção como condição epistemológica de existência do predicado 

(do bom e do mal, do lícito e do ilícito), parece-se infirmar a existência de um mal em si. De 

um cognitivismo ético, portanto. A existência do mal em si, seja histórico ou não, é uma 

propriedade dos jusnaturalismos, tendência para a qual a eleição de um critério formal – que 

tudo admite em termos de conteúdos regulados – é inadmissível. 

Por isso que, em Kelsen, a norma (ou melhor: sanção) é uma medida de valor de 

condutas.210 Sem a norma, queda-se desqualificado o sujeito. Somente, pois, a partir de um 

dualismo metódico, aquele que separar ser e dever-ser, pressuposto pelo normativismo e 

negado pelos imanentismos dos jusnaturalismos,211 é que ocorre a qualificação ora exposta.212 

Antes da norma, inexistem valores e, via de consequência, predicados. O ceticismo axiológico 

coloca sob o sujeito a incumbência de erigir pautas de valoração, como defende Kelsen:  

uma teoria relativista dos valores não nega a existência de uma ordem moral e, 
portanto, não é – como às vezes se afirma – incompatível com a responsabilidade 
moral ou jurídico. O que ela nega é que exista apenas uma tal ordem, que possa, 
sozinha, reivindicar seu reconhecimento como válida e, portanto, como 
universalmente aplicável. [...] Assim, o relativismo impõe ao indivíduo a difícil 
tarefa de decidir por si mesmo o que é certo e o que é errado.213 

O ilícito e o lícito são os únicos valores jurídicos pelos quais se adjetivam condutas 

humanas. Os únicos, porque sintaticamente, na norma, outro não se constrói. É corrente a 

lição de que a norma jurídica compõe-se, sintática ou logicamente, da norma primária e a 

secundária (utilizando-se, aqui, a terminologia final de Hans Kelsen), cada qual com o juízo 

                                                           
209 JUST, Gustavo. Ceticismo e cognitivismo na teoria da interpretação: relatividade e ambigüidade de uma 
classificação. In Revista Argumentum. Recife, Vol. 1, nº 1, set. 2004. Disponível em: 
<http://www.maristaspe.com/argumentum/volume1/gustavo.pdf>.  Acesso em 07 out. 2010, p. 9. 
210 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 163. 
211 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 64. 
212 Cf. REALE, Miguel. O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1992, p. 8. 
213 KELSEN, Hans. A democracia. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 382. Cf, ainda, KELSEN, Hans. A 
democracia. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 243; KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 76; KELSEN, Hans. Contribuciones a la teoria pura del derecho. Buenos 
Aires: Centro Editor de América Latina, 1969, p. 15; WARAT, Luís Alberto. A partir de Kelsen. In: PRADO, 
Luiz Regis; KARAM, Munir (Orgs.). Estudos de filosofia do direito: uma visão integral da obra de Hans 
Kelsen. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 101. 
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condicional cujo functor de functor é o dever-ser.214 Trata-se de tema de estática jurídica. 

Segundo Lourival Vilanova, sem a norma secundária, aquela que prevê a sanção, “fica a 

norma primária desprovida de juridicidade”;215 sem a norma primária, por sua vez, a 

secundária reduz-se “a adjetivo sem o suporte do substantivo”.216  Elas, assim, são 

interdependentes.217 A ênfase na sanção, porém, faz com que a “norma primária” passe a ser 

entendida tacitamente. Jamais, porém, a secundária. Sabe-se que os conceitos fundamentais de 

lícito, ilícito e sanção co-implicam-se, mas a diferença principal está na inferência: causa 

necessária e suficiente, como a sanção, não pode ser tida como existente olhando-se primeiro 

para os efeitos (predicado), porque, a rigor, sem ela sequer há o predicado, como lembrou 

Von Wright.218 Em notação simbólica, Lourival Vilanova entende a norma desta forma: 

D{(H →C) v (-C → S)}. O significado desta proposição é exposto pelo autor pernambucano: 

Em cada norma-parte, temos hipótese fática e consequência. Na primeira, o suporte 
fático é fato natural ou humano (evento/conduta); na segunda, o suporte fático é a 
não-verificação da consequência da primeira norma. [...] Podemos, em reescritura 
abstrata, delinear o esquema da norma jurídica assim: se se dá o fato F, então o 
sujeito S’ fica em relação R’ com o sujeito S’’ (norma primária); se S’ não faz ou faz 
o que devia não fazer ou omitir, então o sujeito S’’ tem o poder de exigir a 
observância da conduta devida perante S’ (relação R’’  na norma secundária). 219 

Sem qualquer possibilidade de quantificação ou inferência mediante modais deônticos, 

ambos os conceitos contrários de lícito e ilícito são importantes para o deslinde desta 

pesquisa. Os silêncios normativos nada mais são do que uma a ausência de qualificação de 

uma conduta. Logo, a compreensão, em termos de conceitos jurídicos fundamentais, acerca 

do que significam os predicados é indispensável para relatar que à conduta tal não se aplicam 

os valores jurídicos, isto é, para constatar, como diz a teoria tradicional, uma lacuna. O que 

importa, por ora, é reter que a sanção é o conceito jurídico fundamental em função do qual se 
                                                           
214 Por todos, cf. VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São 
Paulo: Noeses, 2005, p. 105 e 121. Essa proposta corresponde à da última fase do pensamento de Kelsen 
(KELSEN, Hans. Teoria geral das normas.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 68 e 181). Sobre a 
mudança do autor de Teoria Pura, cf. DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 96, 104; MACHADO NETO, A. L.. Compêndio de introdução à ciência do direito. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1988, p. 43 e 136. Acerca do pensamento anterior de Kelsen, cf. KELSEN, Hans. Teoria geral do 
direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 86; KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 61.  
215 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
175. Cf. RECASENS SICHES, Luis. Introducción al estúdio del derecho. 15. ed. México: Editoral Porrúa, 
2006, p. 124; CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária . 5. ed. São Paulo: Quartier Latin, 
2009, p. 74.  
216 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
190. 
217 SCHREIER, Fritz. Conceptos y formas fundamentales del derecho. México: Nacional, 1975, p. 240; VON 
WRIGHT, Georg Henrik. Normas, verdad y lógica. México: Fontamara, 1997, p. 63 e 65. 
218 VON WRIGHT, Georg Henrik. Normas, verdad y lógica. México: Fontamara, 1997, p. 66. 
219 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
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podem vislumbrar a hipótese da norma secundária ou o ilícito; e o lícito, que é contrário à 

condição que conduz à possibilidade de aplicação de um ato de coação. 

O ilícito é o pressuposto da sanção; o lícito, sua negação. São valores mutuamente 

excludentes, porque contrários. As classes de condutas reguladas ou são ilícitas, ou são lícitas. 

A extensão de ambas as formas de regulação é a mesma. O lícito e o ilícito são classes 

superiores, iguais para todo e qualquer direito, tanto que são conceitos jurídicos fundamentais. 

A contingência cinge-se ao conteúdo. V.g., o cometer traição pertence à classe-ilicitude. O 

não-trair, à classe-licitude, segundo determinado relato sobre certo sistema de direito positivo. 

Em outro sistema pode não ser regulada a classe do “cometer traição”. Haverá silêncio 

normativo, então. Mas há, lá e cá, exatamente por uma pressuposição epistemológica, a classe 

do lícito e a do ilícito, dentro das quais finitas outras classes estarão contidas. Logo, o 

predicado jurídico não vem de relatos descritivos, fenômenos psicológicos, razão, etc. Mas da 

sanção. Por outro lado, sob o viés temporal, tudo tem uma causa. A causa dinâmica de 

existência da sanção reside na utilização de uma função de autorizar, pois não há sanções em 

si, a priori ou essenciais. Esta consideração dinâmica será melhor esmiuçada no item 2.3, que 

trata do predicado no tempo. A sanção, porém, é conceito de estática jurídica. Vendo o direito 

através de um retrato, ali estará a sanção, condicionando a existência de todos os demais 

conceitos jurídicos fundamentais, um dos quais é o ilícito. Os conteúdos, como o “cometer 

traição”, são a posteriori e dependem de exercício jurídico-positivo de autorizações, segundo 

o relato de um sujeito cognoscente. 

Portanto, estaticamente, o predicado não é produto do psicologismo, pois pressupõe 

uma diferença entre conteúdo enunciado e emissor. 220 Nem do naturalismo221, nem da prática 

social, do fato de as pessoas crerem de certa forma, tal como entende o internalismo de 

Hart222, nem da política do direito, nem da axiologia jurídica, nem da vontade do povo ou do 

                                                           
220 Cf. SCHREIER, Fritz. Conceptos y formas fundamentales del derecho. México: Nacional, 1975, p. 38; 
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órgão – se é que se pode falar de “vontade metaindividual”, senão enquanto pathos da 

unidade.223  

Todas as variáveis podem influenciar a utilização da função de autorizar, mas, por um 

imperativo epistemológico (de que o direito é resultado de um ato de definir, cuja conotação 

eleita não abarca tais variáveis), são absolutamente irrelevantes para a criação do predicado. O 

jurista dogmático, aqui sinônimo de sujeito cognoscente e cientista do direito, vê o direito a 

partir de funções normativas, vê-o sob as lentes da norma, na linha normativista eleita.  

Sendo a conotação de ilícito o “ser pressuposto de sanção”, os elementos que 

preencherem esta conotação, portanto, serão denotações do desvalor jurídico. A denotação 

pode dar-se de duas formas: por meio de uma outra classe (fala-se em denotação por 

conotação) e por meio de um elemento único (fala-se em denotação por denotação). Assim, 

respectivamente estão o “alguém subtrair coisa alheia móvel” e o “João subtraiu uma bolsa”. 

Ambos exemplos são denotações do ilícito. A diferença reside na espécie de denotação: 

enquanto o primeiro caso denota por meio de classe, o segundo caso fá-lo mediante elemento, 

quer dizer, sem oferecer critérios para outra denotação. 

Ou seja, classes podem preencher os critérios da conotação de ilícito. Por exemplo, o 

“matar alguém” é uma classe e também é pressuposto de sanção. Logo, é denotação por 

conotação de ilícito. Uma classe dentro de outra classe. O ilícito, no sentido conotativo acima 

exposto, é mero conceito jurídico fundamental, pois não fornece parâmetro imediato algum 

para identificar qual conduta é ilícita. Os parâmetros para valorar uma conduta efetiva são 

dados por conteúdos, isto é, denotações por conotações: de subclasses que pertencem à classe 

do valor jurídico. Se se trabalhar com um elemento, não se oferecerão parâmetros, pois terá 

ocorrido a qualificação por excelência ou em sentido estrito, porquanto o sujeito não pode ser 

predicado de outra qualificação. A alusão à “denotação por conotação” e à “denotação por 

denotação” é uma divisão binária dentro do conceito de “sujeito do predicado monádico”, 

tendo por critério o permitir fracionamento. Classes fracionam-se; não, entrementes, os 

elementos. O valor jurídico, então, contempla conteúdo, que é uma subclasse. Tal conteúdo é 
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o predicado imediato da qualificação jurídica, enquanto o mediato é o predicado. Esta classe 

imediata é, então, condição da sanção.224 

O relato descritivo de que determinada classe imediata não tem elemento, isto é, de 

que não existe um caso que preencha os critérios de um determinado predicado (e.g.: “não 

ocorreu o ilícito tal”) não altera o predicado. Como já fixado, para a dogmática jurídica, que, 

como tal, não pode negar seus pontos de partida, o predicado depende da sanção. Trata-se de 

um imperativo epistemológico da estática jurídica. As subclasses (ou denotações por 

conotações) do ilícito e do lícito não são alteradas pela existência ou não de denotação de 

denotação do predicado. Ou seja, do fato de existir um maior número de elementos 

pertencentes (denotação) a uma classe não se alteram os critérios das conotações das 

subclasses. Esta uma clara consequência do abismo entre ser e dever ser. O predicado da 

qualificação normativa opera com um código binário, a partir do qual se opera a inserção de 

um elemento na classe-predicado monádico (x € α). A jurídica, espécie da qual a qualificação 

normativa é gênero, adjetiva de lícita ou ilícita (classe-predicado) um elemento (sujeito). 

Como a categoria aristotélica que se usa no predicado é a qualidade, existirá um valor 

contraposto a um desvalor. A classe de condutas lícitas está para o valor, e a de ilícitas para o 

desvalor. Cada uma é composta por finitas subclasses de condutas, condutas “abstratas” estas 

que são, valorando juridicamente, boas ou más. O gênero, que está para o valor, sempre terá 

uma extensão superior à da espécie,225 que está para a classe contida. Nesse predicado 

monádico, uma classe de conduta e, logicamente, uma classe de sobrenível (lícito ou ilícito) 

são o termo-predicado. O ilícito é o predicado mais elevado, tanto que a priori, da 

qualificação jurídica. Segundo Aristóteles, os predicáveis podem ser gêneros contidos em 

outro gênero, de ordem mais elevada, e todo gênero é suscetível de conter muitas espécies.226 

O ilícito é o predicado juridicamente mais elevado. Mas, sob o prisma lógico, mais elevado 

que ele é o predicado que se lhe aplica: o de antecedente ou condição, em relação ao qual é 

uma denotação por conotação. 

Assim, por meio de classes de condutas, quer lícitas, quer ilícitas, as normas exaurem 

o campo do juridicamente qualificado. Uma vez pertinente a uma classe, uma sentença 

denotativa por denotação de uma conduta – como tal, única e irrepetível – é qualificada 
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juridicamente. Esta a dualidade essencial do juízo jurídico de valor, pelo qual se conjugam 

conotação e denotação, sem a qual se está diante de um silêncio normativo.   

O critério de valoração nasce, estaticamente, da sanção e reside no predicado, sob 

cujas lentes os juristas valoram condutas efetivas. É inevitável valorar o individual somente 

por generalidade, porque conotações e denotações demandam-se mutuamente, assim como a 

conotação de direito é condição necessária para exista este ou aquele direito. Partem, os 

juristas, de um valor ou de um desvalor, de classes de condutas lícitas e ilícitas; não, porém, 

da moral ou de preferências individuais.227 O critério epistemológico é, na estática jurídica, 

somente a sanção. Kelsen, por oportuno, ressalta que o afirmar que algo é juridicamente 

devido ou regulado é um juízo que não implica qualquer asserção sobre a justeza da 

regulação.228 Uma coisa é o predicado moral do sujeito cognoscente, outra é o predicado 

jurídico criado, dinamicamente, por um órgão jurídico-positivo, sempre segundo o relato de 

um sujeito cognoscente, cujos valores morais influenciam, mas não se confundem com os 

jurídicos. 

Erigidos pela norma, o valor (lícito) ou desvalor (ilícito) têm sua ratio no homem, 

enquanto ser cultural. Valores são construídos pelos homens e para os homens: à existência, 

outorgam-lhe sentido: pedras são transformadas em arte (valor estético); a morte, em ilícito 

(desvalor jurídico). Deles partem e transcendem-nos, na medida em que voltam para ele como 

fatos sociais: aí “o sujeito, de certo modo, objetiva-se”.229 Andrei Marmor, a respeito da 

objetividade, arremeta: 

Assim, um enunciado é subjetivo nesse sentido semântico se for a expressão (ou se 
for equivalente em significado à expressão) dos gostos, desejos, percepções, etc. do 
falante. E um enunciado é objetivo se tiver como seu sujeito gramatical um objeto 
no mundo que não, por assim dizer, o estado mental do falante. [...] Se [...] os 
julgamento éticos são semanticamente objetivos (como parecem ser, segundo sua 
gramática superficial), o estado mental do sujeito que faz o enunciado em questão 
não seria um constituinte das condições de verdade do enunciado.230 
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Construída a subclasse que estará contida na licitude ou na ilicitude, tem-se algo 

objetivo no sentido de Marmor: o predicado não conota um estado mental do enunciante (do 

sujeito cognoscente), mas uma conduta que ou é pressuposto da sanção, ou a negação da 

mesma. Daí por que a norma não é axiologicamente neutra: para exercer sua função dentro da 

estrutura da norma, “os valores são neutralizados”.231 Segundo Lourival Vilanova: 

[os juízos de valor] são enunciados verificáveis, porque a objetividade dos valores 
em que se fundam encontra-se nas normas jurídicas que os positivam: é lícita a 
conduta que realiza a norma primária; ilícita a que se inclui no suposto da norma 
secundária (sancionadora). Nisso, o jurista-cientista se comporta avalorativamente 
(refere-se aos valores objetivados no sistema).232 

Aí reside uma grande diferença entre normativismo e legalismo para o realismo. Esta 

tendência não confere existência específica ao predicado, tampouco à norma jurídica. Carente 

de preocupações prospectivas de fixação de pautas de decisões, o realismo tende a, 

epistemologicamente, fazer considerações dos motivos pelos quais uma determinada decisão 

adveio.233 Ou seja, não há, pelo menos imediatamente, preocupação prospectiva, senão 

retrospectiva. E o que há de prospectivo são juízos de fato sobre a probabilidade ou 

previsibilidade de certas decisões. Sem modais, functores deônticos e predicado, portanto. A 

eficácia, e não as normas jurídicas, explica o direito.234 Para Ari Marcelo Solon: 

o principal resultado de suas pesquisas [de Alf Ross no Kritik der sogenannten 
praktischen Erkenntnis] consiste em afirmar que validade, valor ou dever não 
possuem, na verdade, nenhuma realidade objetiva ou racional, constituindo, antes, 
palavras pelos quais [sic] certas experiências de impulsão subjetiva são falsamente 
racionalizadas. [...] Ao mesmo tempo, Ross admite não ser fácil escapar da tentação 
de conhecer objetivamente os valores [...].235  

A posição de Alf Ross é sobremaneira sedutora, mas a pobreza conceitual do realismo, 

em comparação ao normativismo, além da difícil tarefa de generalizar o contingente para 

elaborar juízos de previsão, faz com que não se criem pautas para decisões.236 Como o 
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objetivo deste trabalho é, precipuamente, erigir um logos da retórica estratégica sobre os 

silêncios normativos, revela-se complicado tal mister dentro de balizas realistas, haja vista a 

pouca (ou ausência de) preocupação prospectiva com as decisões, pelo menos enquanto 

normas que devem ser, senão com fatos que podem ser, segundo um juízo de previsibilidade – 

jamais, pois, com viés normativo. Segundo Stephen Perry:  

a teoria da previsão sustenta que as obrigações devem ser analisadas em termos de 
previsibilidade da punição. [...] Holmes afirma no início [do The Path of the Law] 
que “o objeto de nosso estudo... é a previsão, a previsão da incidência da força 
pública por meio da instrumentalidade dos tribunais”. [...] Um dever jurídico é 
definido como “nada mais que uma previsão no sentido de que, se um homem faz ou 
deixa de fazer certas coisas, ele irá sofrer desta ou daquela maneira por meio do 
julgamento do tribunal”.237 

A eleição do normativismo pela dissertação deve-se à preocupação ética de que 

existam, mesmo que incertas e mutáveis, certas balizas ou topoi dentro dos quais os juízes 

devem agir. Enfim, cuida-se de uma busca por segurança através de um esqueleto de teoria 

geral do direito, sem qualquer preocupação ontológica, mas com o fito de fornecer, em certa 

medida, balizas ou instrumentais teóricos que evitem o arbítrio decisório. 

Tal contenda perpassa o debate sobre a função do direito e, claro, da epistemologia 

que o constitui: trazer segurança, paz, justiça, dominação? A criação de predicados jurídicos 

e, num âmbito maior, a de diversos conceitos fundamentais, como sanção, anulação e 

competência, buscam trazer segurança e pautas pretensamente delimitadas de decisões. 

Pressupõe, outrossim, a existência específica do predicado, a fim de suplantar a insegurança e 

a imprevisibilidade das ações humanas. É deveras corriqueiro que os discursos dos juristas 

sejam permeados por um desejo de segurança, mesmo que, com isso, se crie uma tensão ou 

incoerência no discurso.238 

A existência específica do predicado não decorre aqui de uma pressuposição do 

axioma de que no Estado de Direito é necessária uma pauta de julgamento, cuja inobservância 

pelo julgador é passível de controle pretensamente objetivo. É com base nessa pressuposição 
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que Müller rejeita certos modelos interpretativos.239 Tal não ocorre nesta pesquisa pois, 

conforme se verá no capítulo terceiro, esta filia-se ao ceticismo semântico, tendência que, 

levada às últimas conseqüências, torna o axioma de submissão a algo objetivo – ou ao menos 

prévio – uma mera ficção ou retórica estratégica para pacificação social. Não é proposta desta 

dissertação a ontologização epistemológica do predicado, senão a sua pressuposição como 

topos para tratar o tema dos “silêncios normativos”. Uma mera opinião para fundamentar 

decisões sobre os silêncios, dando uma pretensa segurança acerca dos parâmetros necessários 

para que ocorra a integração. 

A segurança é algo que se busca para o futuro. Não para o passado. Afinal, a 

segurança visa à derrota do medo. E o medo é predicado de um devir, de um está-para-

ocorrer. Tem-se medo de que aconteça algo; de que ocorra algo. De um futuro não só 

possível, mas provável. Segundo Aristóteles, “o medo consiste numa situação aflitiva ou 

numa perturbação causada pela representação de um mal iminente, ruinoso ou penoso”.240 

Não obstante, o futuro, muitas vezes, escapa das previsões humanas. O próprio futuro é uma 

construção contingente, de forma que muitos vêem-no fugir de suas expectativas ou 

projeções. Há, porém, os que, olhando para o passado, buscam predizer o futuro, como se as 

coisas sempre ocorrerão como parece que ocorreram, que é o caso da tendência realista no 

direito. A respeito, Koselleck contrapõe Bodin a Montaigne, pois eles usavam a história para 

fins opostos: para aquele, histórias servem para generalizar-se; já Montaigne rompe com 

qualquer generalização ou continuidade.241 Com efeito, se há algo que se pode, da história, 

generalizar-se é a contingência, ausência de linearidade. Razão por que muitos homens 

sofrem no afã de buscar segurança, de predizer o futuro, mas, em vez de suplantarem o medo, 

trazem o sofrimento e a frustração, porquanto infeliz é o espírito que se preocupa com o 

futuro (Calamitosus est animus futuri anxius). Montaigne, argumentando com a 

imprevisibilidade do futuro, diz que 

Os que acusam os homens de ir sempre perseguindo boquiabertos as coisas futuras e 
ensinam a nos apossarmos dos bens atuais e a sossegarmos neles, por não termos 
nenhum domínio sobre o que está por vir, até bem menos do que o temos sobre o 
que passou, referem-se ao mais comum dos erros humanos [...]. Nunca estamos em 
nós, estamos sempre além.242 
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Para Cícero, não há a menor utilidade em conhecer o futuro.243 Os prognósticos são 

comuns, porém. Uns progressistas, outros apocalípticos (fala-se em profecias, neste caso). 

Buscam dizer o que irá ocorrer, mesmo que de forma plenamente adaptável, como ressalta 

Montaigne.244 Os prognósticos utilizam-se de uma linearidade, uma causalidade, inclusive do 

próprio homem, ignorando o papel e a presença do contingente. Autores como Montaigne e 

Luhmann rompem com uma visão tradicional, unitária do homem, segundo a qual haveria 

uma unidade, seja ela moral, cultural, inata, como na utilização da noção de Lebenswelt, ou do 

“mundo da vida comum”, por Miguel Reale.245 Rompem no reconhecer a diferença como 

dado necessário, cuja inconstância é guiada pela deusa, igualmente instável, da fortuna.246 Os 

medos não são iguais, e as expectativas que devem ser, pelo direito, asseguradas, são lidas de 

maneiras distintas pelos homens, cada qual na sua singularidade.247 

Os prognósticos, nesse sentido, estabilizam expectativas quanto ao futuro, dentro do 

caótico horizonte de possibilidades. Dizem como o mundo será quando criam certas 

expectativas cognitivas. As ciências exatas são ciências de prognósticos, de pretensas 

causalidades. As normas dizem, por outro lado, como o mundo deve-ser.248 Criam, por seu 

turno, expectativas normativas ou predicados valiosos dentro daquilo que os prognósticos 

descritivos chamaram de “possível”. Carece de sentido deôntico impor uma necessidade ao 

mundo – é de conhecimento popular que “canetadas não alteram fatos”; o functor alético 

pressuposto da regulação é o da possibilidade: nem o da impossibilidade, nem o da 

necessidade.249 Somente com esses parênteses pode-se afirmar ser o direito uma forma de 

prognóstico. Metaforicamente, dir-se-ia que direito é uma forma de prognóstico de como o 

mundo social deve-ser, o que é diferente de fazer prognóstico de decisões.  
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Sob o enfoque normativista, um sujeito cognoscente pode dizer que o tribunal agiu 

equivocadamente, de modo que sua decisão busca fundamento de validade na coisa julgada. 

Já sob o prisma realista, afigura-se difícil apontar um erro na decisão, já que a decisão adveio 

de um órgão jurídico, cuja atuação era previsível. E se se considera o erro, no realismo, o 

“rompimento de expectativas”, mostra-se deveras complicado explicar o caráter mutável e 

heterogêneo das decisões.  

Daí a defesa da existência específica do dever-ser e, pois, do predicado, justificado no 

explícito intuito deste trabalho de fornecer pautas decisórias operacionalmente úteis. 

Suplantar o medo causado por um silêncio normativo é um desidrato da epistemologia desta 

pesquisa, que se preocupa com pautas sobre como decidir, no futuro, casos para os quais não 

há qualificação jurídica alguma, em relação aos quais pode inexistir qualquer substrato 

decisório para um juízo de probabilidade de decisões. 

A ideia defendida é de que o medo causa insegurança, contra a qual um dos remédios 

é uma previsão normativa. No medo, deliberam os homens250 e, aí, criam conteúdos dos 

predicados. Assim, não-matar, roubar, não-pagar. A norma jurídica é uma forma de tentar 

controlar, no presente, o futuro.251 Para isso, regula condutas possíveis de serem cumpridas e 

descumpridas, utilizando-se de textos. Donde exsurge sua função motivacional, com a qual se 

busca segurança ante um futuro incoerente e incerto.252 Onde há sociedade, há direito, porque 

há medo. Vivendo, fazem-se escolhas, para o quê se valora e, necessariamente, olha-se para o 

futuro. Não é à toa que, para os estóicos, o presente é o acoplamento entre o futuro e o 

passado.253 Eis o direito como forma de prognóstico, no sentido proposto por Koselleck.254 

Por tais razões, de ordem metodológica, ética e política, a dissertação defende a 

existência dos predicados, os quais funcionam como parâmetros de valoração de condutas 
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efetivas. Tal posição é necessária para que os problemas do silêncio normativo sejam 

relevantes ou tenham sentido. Do contrário, tudo se resumiria a alguém ordenar e fazer-se 

obedecer, de modo que inexistiria diferença entre o caso regulado e o não-regulado: a decisão 

tudo criaria. Do caos ela faria o cosmos, como no milagre aludido por Schmitt.255 

Fornecendo pautas de decisões e controlando o medo quanto ao futuro, a ciência 

jurídica debruça-se sobre os predicados jurídicos, de licitude ou ilicitude, produzindo 

sentenças descritivas (Rechtssatz) e, pois, erigindo uma metalinguagem sobre a linguagem-

objeto (Rechtsnorm),256 que é prescritiva, segundo uma dupla construção epistemológica do 

sujeito cognoscente: primeiro tem o autorrelato sobre a linguagem prescritiva, constituindo-a, 

para, aí sim, descrevê-la mediante heterorrelatos. Não altera a linguagem prescritiva num 

sentido epistemológico, já que de descrições não se retiram prescrições, bem como no sentido 

jurídico-positivo, porquanto o “cientista” do direito, enquanto tal, não é elemento pessoal da 

função de autorizar, isto é, numa linguagem tradicional, não é portador de competência para 

criar normas. A pressuposição fundamental para a qualificação jurídica aqui proposta é de que 

há uma diferença abissal entre prognóstico factual, com o qual trabalha o realismo, e 

prognóstico normativo. 

A ciência jurídica usual, que se antepõe às decisões no sentido de que não se debruçam 

sobre casos efetivos, apesar de sofrer, hodiernamente, grande influência das decisões 

hermenêuticas que lhe são anteriores,257 constitui epistemologicamente o predicado, mas nada 

qualifica efetivamente. A criação de funções normativas depende, jurídico-positivamente, do 

exercício de autorizações, conforme se verá no item 2.3. Essa dependência inclui, ainda, a 

existência de funções individuais, que são aquelas que se referem a fatos pretéritos (denotação 

por denotação). No predicado constituído pela ciência tradicional não há conduta denotativa, 

chamada por Kelsen de “efetiva”.258 Há classes de condutas, quer lícitas (valorativamente 

boas, i.e., negadoras do ilícito) quer ilícitas (valorativamente más, i.e., condição de sanção). 

                                                           
255 Cf. CARL, Schmitt. Teologia política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 35-36. 
256 Sobre a diferença entre a Rechtsnorm e Rechtssatz, cf. KELSEN, Hans. Contribuciones a la teoria pura del 
derecho. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1969, p. 52-57; KELSEN, Hans. Teoria pura do 
direito . 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 82; BITTAR, Djalma. Relação jurídica tributária em nível 
lógico. São Paulo: Ltr, 1993, p. 49-50; VILANOVA, Lourival. Universo das formas lógicas e o direito. In: 
______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: IBET, v. 2, 2003, p. 12; VILANOVA, Lourival. Níveis de 
linguagem em Kelsen. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: IBET, v. 2, 2003, p. 203. Contra 
a existência de um objeto em Kelsen, insurgiu-se Carlos Cossio: se se supõe um caos, nele não haveria a norma, 
que é o objeto, mas sensações, tão-só. Sobre a contenda, cf. DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 82-87. 
257 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 204 e 205. 
258 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 276. 
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Estes os atos genéricos (act-properties), dos quais fala von Wright.259. Tem-nos por objeto a 

ciência jurídica, motivo por que, antes de advirem significantes decisórios, não qualifica 

condutas, senão constitui predicados, descrevendo-os. Seu mister cinge-se a sucessivas 

denotações por conotação, e não a denotações por denotações, para o quê é necessário o caso, 

único e irrepetível. Só com o caso efetivo é possível realizar-se a valoração jurídica, como 

defende o capítulo terceiro. 

O código binário positivamente preenchido (ex.: “subtrair coisa alheia móvel é 

ilícito”) permite outras denotações por conotações (seguindo o exemplo: “subtrair bolsa 

pertence à classe subtrair coisa alheia móvel”; “subtrair estojo pertence à classe subtrair 

bolsa”, etc.) e, por conseguinte, qualificar condutas reais (ex.: a subtração do estojo de Pedro 

por João na UFPE no dia 01/01/2011 é ilícita). Pode-se dizer que a subtração do estojo de 

Pedro por João na UFPE no dia 01/01/2011 é uma sentença elementar que pertence à classe 

do “subtrair estojo”, classe que está contida nas classes “subtrair bolsa”, “subtrair coisa alheia 

móvel” e, em última análise epistemológico-jurídica, na classe da ilicitude. Esta, por sua vez, 

sob o viés lógico (não mais jurídico), está contida na classe do “antecedente” ou “condição”. 

O sujeito cognoscente, quando não trabalha com casos, não procede à qualificação 

propriamente dita, que é a conjugação derradeira do sujeito com o predicado.  

Os predicados qualificam, imediatamente, outras conotações, mas aí ainda não se 

exauriu a qualificação jurídica. A conotação, sozinha, é uma abstração inútil. Como não 

existem essências em razão das quais ela, conotação, existe, por que criá-la se não se a utiliza? 

Falando retoricamente: para vencer que relato foi necessário criar aquela conotação? Qual sua 

utilidade?  

Desafiando o problema da teodicéia, o problema de como pode existir mal no mundo 

se Deus é o criador onipotente e onisciente,260 pode-se concluir que o lícito é a negação do 

ilícito. O bem pressupõe o mal, necessariamente. A implicação é recíproca: um termo leva ao 

outro, tautologicamente. Se Deus cria o valor do bem, criou, indiretamente, o mal. Não 

significa, porém, que o praticou: do criar o predicado do valor e do desvalor não segue a 

existência de um elemento que pertence à classe. Isto é, o legislador, como Deus, cria os 

                                                           
259 VON WRIGHT, Georg Henrik. Ensayo de logica modal. Buenos Aires: Santiago Rueda, 1970, p. 65. 
260 Cf. KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 171-172; KELSEN, Hans. A 
democracia. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 219-224; KELSEN, Hans. A ilusão da justiça. 4. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 574; HUME, David. Investigação sobre o entendimento humano. Lisboa: 
Edições 70, 1998, p. 99; BULYGIN, Eugenio. Omnipotencia, omnisciencia y libertad. In: ALCHOURRÓN, 
Carlos E.; BULYGIN, Eugenio (Orgs.). Análisis logico y derecho. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991, p. 551. 
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predicados dinamicamente e pode não fazer parte de nenhum elemento do desvalor. Talvez aí 

esteja a “resolução” do problema da teodicéia: Deus criou o predicado, não o sujeito. Só criou 

denotações por conotações. E não é elemento pessoal de nenhuma denotação por denotação. 

Deus criara a ideia do desvalor, mas não o praticou. O problema da teodicéia, porém, não 

deriva do fato de que a criação de um valor leva ao desvalor: está na onipotência, de sorte que 

não teria como nada acontecer contra sua vontade.261 

Sob o prisma da estática jurídica, este trabalho sustenta que o predicado é o código 

binário: lícito/ilícito, e não infinitas classes preenchidas, as quais são erigidas como 

prognósticos do que deve ser com o escopo de suplantar o medo. No capítulo terceiro, que 

versa sobre o sujeito do predicado, esta dissertação trata da relação entre as classes e os 

elementos na qualificação jurídica, quando a qualificação está completa.  

 

2.2. Sobre a dispensabilidade do conceito de relação jurídica: o direito 

reflexo é igual ao dever 

 

Este item trata ainda um problema estático quanto ao predicado, estudado à parte 

devido à sua especificidade: o predicado pode ser compreendido sob o conceito de relação 

jurídica? O item objetiva rebater a tese de que a relação jurídica é um conceito jurídico 

fundamental e, além disso, que é útil para a compreensão do predicado. Como aqui o lícito e o 

ilícito são os únicos predicados jurídicos possíveis, a relação jurídica mostra-se conceito 

secundário. Num primeiro momento, aborda a tese a ser confrontada, para, num segundo 

momento, criticá-la. 

Quando se diz que os predicados são o lícito e o ilícito, mas não modais deônticos, 

está-se deixando de lado o conceito de relação jurídica, com o qual alguns autores, como 

Lourival Vilanova, estudam a qualificação jurídica.262 Para essa corrente, somente no bojo de 

uma relação há regulação jurídica, no sentido de que qualificações jurídicas são possíveis 

                                                           
261 KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 27. 
262 Cf. estudo específico sobre as características lógicas da relação jurídica em Hans Kelsen e Lourival Vilanova, 
o qual serviu de base para a exposição: ALMEIDA, Júlio César de; MANSUR, João Paulo.  O papel da lógica 
na teoria geral do direito: uma análise da relação jurídica em Lourival Vilanova e Hans Kelsen a partir 
dos predicados poliádicos. In: Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Boitex, 2011, p. 
9913-9935. 
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onde há conduta humana, onde há alteridade: a micro-relação social entre dois sujeitos, o 

chamado fazer compartido263 ou, para falar com Miguel Reale, a “experiência jurídica 

propriamente dita”.264 A fundamentação dessa tese está na premissa de que o direito, como 

fato social, pressupõe intersubjetividade, de modo que seria adequada a recíproca: onde há 

direito, há sociedade. Para Ferraz Jr., “[...] todo comportamento humano, como falar, sorrir, 

chorar, correr, é uma ação dirigida a outrem”.265 

Nesse sentido, a relação jurídica é irreflexiva266, cujos pontos terminais são os sujeitos 

da relação e cuja causa advém de um fato que tem a aptidão para irradiar a relação jurídica, 

chamado de fato jurídico.267 Segundo Lourival Vilanova, no consequente da norma jurídica 

primária, há um functor modalizado, um operador que relaciona os sujeitos: 

Em cada norma-parte, temos hipótese fática e consequência. Na primeira, o suporte 
fático é fato natural ou humano (evento/conduta); na segunda, o suporte fático é a 
não-verificação da consequência da primeira norma. [...] Podemos, em reescritura 
abstrata, delinear o esquema da norma jurídica assim: se se dá o fato F, então o 
sujeito S’ fica em relação R’ com o sujeito S’’ (norma primária); se S’ não faz ou faz 
o que devia não fazer ou omitir, então o sujeito S’’ tem o poder de exigir a 
observância da conduta devida perante S’ (relação R’’  na norma secundária).268 

Como functor modalizado, a relação exprime três possíveis predicados: 

A variável “R” tem como substituintes as expressões “estar facultado a”, “ter 
obrigação de” e “estar proibido de”. “R” é uma variável cujos valores integram o 
universo ou conjunto dos valores modais-deônticos. [...] Tais constantes são 
exaustivas do universo da conduta juridicamente regulada. [...] A lei do terceiro 
excluído é lei lógica; a do quarto excluído, é lei ontológica.269 

Também é possível formular, em correspondência com um enunciado normativo, 
um enunciado descritivo com predicado deôntico. Assim, a “obrigatório cumprir a 
conduta c” equivale “a conduta c é obrigatória”. O apofântico “é” absorve-se no 
deôntico do predicado. [...] O fechamento deixa aberta a possibilidade de pelo 

                                                           
263 Cf. VILANOVA, Lourival. Notas para um ensaio sobre a cultura. In: ______. Escritos jurídicos e 
filosóficos. São Paulo: IBET, v. 2, 2003, p. 302; BULLESBACH, Alfred. Princípios de teoria dos sistemas. In: 
HASSEMER, Winfried; KAUFMANN, Arthur (Orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 
contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 421. 
264 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 692. 
265 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação 
normativa. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 12. Cf. DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 59; KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 233; 
VILANOVA, Lourival. O poder de julgar e a norma. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: 
Axis Mvndi, v. 1, 2003, p. 365. 
266 KLUG, Ulrich. Lógica jurídica . Bogotá: Temis, 1990, p. 102; VILANOVA, Lourival. Causalidade e 
relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 111 e 163; VILANOVA, Lourival. As 
estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p. 73.  
267 ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. Coimbra: Almedina, v. 1, 2003, p. 
6.  
268 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
74, grifo do autor. 
269 VILANOVA, Lourival. Universo das formas lógicas e o direito. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. 
São Paulo: Axis Mvndi, v. 2, 2003, p. 30. 
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menos uma conduta desse universo de referência nem estar vedada, nem obrigada, 
nem permitida; nem se achar prevista na norma primária, nem na norma 
secundária.270 

Para essa tendência, em suma, o obrigarem-se e proibirem-se condutas existem na 

relação jurídica. A descumprir-se o dever, outra consequência, a sancionatória, deve advir, 

dado o fato de ser ínsita à relação a coercibilidade.271 Assim, é-se coercitivista nesta tendência 

não por construir os demais conceitos com base na sanção, senão por considerar uma 

característica “ontológica” da relação a sua coercibilidade. O problema dessa tese é de que, 

além de igualar modalização com regulação, torna de difícil visualização o predicado 

monádico. 

Já que a sanção é a condição de existência do predicado, não se pode inferir de modais 

deônticos qualquer predicado. Qualificar é, pois, diferente de modalizar. O critério para falar-

se em ilícito e lícito reside na sanção. A modalização da conduta tampouco importa, porque 

inexiste modalização da norma jurídica.272 Aliás, quando se afasta o conceito de relação 

jurídica, os modais deônticos perdem a importância outrora conferida por teorias do direito. 

Se, por exemplo, determinados significantes legais contemplarem a seguinte sentença: 

“é proibido fumar em ambientes fechados”, não se tem, à primeira vista, instrumental 

suficiente para concluir-se sobre a existência ou não de um predicado jurídico, afinal, não há 

sanção alguma prevista. Pode-se, por isso, dizer que não é proibido fumar em restaurantes 

fechados. Tal situação é semelhante à de um hipotético enunciado legal que prescrevesse que 

“tudo nele constante é obrigatório independente da previsão ou aplicação de qualquer 

sanção”. O que significa o conceito jurídico fundamental de “obrigação” é tarefa da teoria 

geral do direito, contra cuja decisão jamais pode lutar o direito positivo. Vale dizer, 

novamente, que a prática não constrange a teoria, já que o dado é construído pelo sujeito 

cognoscente. 

Não se trata de ignorar, como pode parecer, a lei. Muito pelo contrário. Não é o objeto 

circunscrito pelo conceito que fornece condições de estudo, mas a epistemologia que oferece 

instrumental (ou “método”) de aproximação. Os conceitos jurídicos fundamentais fazem tal 

mister. Eles antecedem o dado delineado pela projeção do conceito, pois, sem instrumento, ele 

                                                           
270 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 
2005, p. 28 e 226, grifo do autor. 
271 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário . 4. ed. São Paulo: Noeses, 2007, p. 358. 
272 Não obstante, os modais deônticos propostos por G. H. von Wright referem-se às condutas, ao objeto da 
norma, não à norma, conclui-o Kelsen (KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1986, p. 394). 
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permanece incognoscível. Sob o prisma coercitivista eleito, são absolutamente irrelevantes as 

previsões narradas no parágrafo anterior referentes à proibição de fumar e à obrigação de 

seguir certa conduta independentemente de qualquer sanção. Trata-se de petição de princípio 

de teoria do direito inferir obrigações de modais, e não de sanções, como já lembrava 

Máynez.273 Os modais deônticos, por si, não qualificam as condutas; modalizam-nas, tão-

somente. Somente sob o prisma da sanção, e não lógico, uma classe de conduta (denotação 

por conotação) estará contida na classe de sobrenível: licitude e ilicitude, e não em classes de 

modais. 

Outra consequência teórica de utilizar a sanção como condição da existência do 

predicado, independente do conteúdo do ato coativo, reside na impossibilidade de quantificar-

se o predicado. Embora exista a possibilidade tópica de falar-se em “graus intermédios entre 

contrários”, 274 como nos predicados “belo” e “feio”, isso não ocorre nos predicados da 

qualificação jurídica devido à conotação oferecida para o ilícito e para o lícito. Kelsen diz que 

nenhuma conduta é mais lícita ou ilícita que outra: ou é ou não é.275 Miguel Reale também 

ensina que o valioso não é numerável ou quantificável. 276  Como posição lógica no 

antecedente da norma, a lei do terceiro excluso inadmite uma quantificação da qualificação: 

ou algo é licito ou ilícito. Não existe a classe do “mais ilícito”. Buscando maior precisão (i.e., 

maior consenso sobre a extensão e intensão de certo significante), deve-se evitar recorrer às 

expressões do que Aristóteles chamava de “vulgo”,277 para as quais o matar é “mais ilícito” do 

que roubar. O relato vencedor é de que “matar é mais reprovável que roubar”, mas daí não 

segue sua maior ilicitude. Reprobabilidade não é sinônimo de ilicitude. Não são lugares 

comuns de não-juristas os conceitos jurídicos fundamentais, de sorte que, quanto às normas, é 

mais fácil para eles fazer algo de qualquer maneira do que com rigor.278 Por conseqüência de 

não ser possível quantificar a valoração, não se pode quantificar a sua ausência: não existem 

lacunas ou silêncios maiores ou menores, mas, simplesmente, silêncios. 

Percebendo alguns contratempos teóricos gerados pelo conceito de relação jurídica, 

Hans Kelsen se preocupou com esse topos da teoria geral do direito. Talvez a diferença de 

posicionamento do autor de Teoria Pura do Direito em relação à teoria tradicional advenha da 

                                                           
273 MÁYNEZ, Eduardo García. Algunos aspectos de la doctrina kelseniana: exposición y crítica. México: 
Porrúa, 1978, p. 53. 
274 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 256, 106b. 
275 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 22 e 402. 
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peculiaridade de sua teoria da norma jurídica em comparação à de Lourival Vilanova. De um 

lado, o jurista pernambucano apresenta a tese de que a estrutura da norma jurídica é 

constituída de norma primária e norma secundária,279 de forma semelhante à de Carlos 

Cossio.280 De outro lado, Kelsen compreende que a norma primária é supérflua.  

O caráter supérfluo da norma primária se deve ao papel central da sanção em Kelsen, 

conceito fundamental ao qual os demais se curvam, conforme já explicado no item anterior. 

Daí o definir o Direito como ordem coativa da conduta humana.281 A função de regular, de 

permitir, de derrogar e de autorizar dependem da sanção.282 Só se regula uma conduta se à 

contrária se imputa uma sanção283 (ex.: se matar alguém, pena deve-ser); só se permite, 

positivamente, excetuando a ilicitude284 (ex.: se matar alguém, exceto em legítima defesa, 

pena deve-ser), ou seja, excetuando uma conduta cujo efeito jurídico é a sanção; só se derroga 

quando a função derrogada faz parte de uma cadeia cujo final é a sanção (ex.: se matar 

alguém, exceto em legítima defesa, até o dia tal, pena deve-ser); só se autoriza dizendo quem 

tem o poder de criar normas, seguindo um procedimento prescrito (se prescrito), quando ao 

final da cadeia dinâmica houver sanção285 (ex.: se um juiz, por meio de um procedimento, 

reconhecer que alguém matou alguém, exceto em legítima defesa, até o dia tal, pena deve-

ser).  

A própria diferença entre funções normativas revela que o denominador comum é o 

ser integrante do antecedente da norma jurídica, cuja consequência é a sanção. As normas 

ditas processuais (que fixam competências e procedimentos) são, para Kelsen, não-

autônomas, pois carecem de sanção, e só têm relevância se, e somente se, ligadas a uma 

norma que, metaforicamente, “deságua” numa sanção. Diz-se relevância porque de nada vale 

autorização para criar funções se, mediata ou imediatamente, não há sanção. O Congresso 
                                                           
279 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
175. Cf. VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 190; RECASENS SICHES, Luis. Introducción al estúdio del derecho. 15. ed. México: Editoral 
Porrúa, 2006, p. 124; CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária . 5. ed. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009, p. 74. 
280 COSSIO, Carlos. La plenitud del ordenamiento juridico. 2. ed. Buenos Aires: Los Andes, 2005, p. 63, 183 
e 185. 
281 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 33-36. 
282 Sobre as espécies de funções normativas, cf. KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1986, p. 128-133; KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
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283 Sobre a função de regular, cf. KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 
239; KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 124, 126 e 130. 
284 Sobre a função de permitir, cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2006, p. 17 e 62. 
285 Sobre a função de autorizar, cf. KELSEN, Hans; KLUG, Ulrich. Normas juridicas y análisis logico. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 35. 
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“tem” competência para criminalizar o bullying, mas ela, competência, é irrelevante para o 

sujeito cognoscente enquanto não criada a norma penal de bullying e a competência (de um 

juiz, por exemplo) para individualizá-la. Conjugam-se a função de regular e a de autorizar, 

porquanto de nada importa “obrigar” algo sem, ao mesmo tempo, haver uma autorização 

específica para reconhecer que, por exemplo, houve homicídio. Competências existem para 

criar novas funções normativas, algumas das quais, juntas, são o sujeito e o predicado.  

Daí a impossibilidade das funções normativas serem reduzidas a modais deônticos, 

pois antes deles existem autorizações, que não são predicados e nem modalizadas. Modais não 

explicam autorizações e vice-versa. Por isso não é redundante falar-se, no seio da teoria 

kelseniana, de “poder-dever”, uma vez que autorizar (poder) é diferente de obrigar ou 

permitir. Donde segue, em Kelsen, a tese de que autorizações não são presumidas 

negativamente, ou seja, o silêncio não confere poder. E de que regular difere-se de autorizar:  

Um indivíduo que não funciona como órgão do Estado tem permissão para fazer 
qualquer coisa que a ordem jurídica não o tenha proibido de fazer, ao passo que o 
Estado, isto é, um indivíduo que funciona como órgão do Estado, só pode fazer o 
que a ordem jurídica o autoriza a fazer. É, portanto, supérfluo, proibir alguma coisa 
a um órgão de Estado. Basta não autorizá-lo. [...] Não é necessário que o ato seja 
proibido por uma norma jurídica. É preciso proibir um órgão de efetuar certos atos 
apenas quando se deseja restringir uma autorização prévia.286 

De vez em quando se assevera que a regra: “O que não é permitido, é proibido” na 
verdade não aparece em geral para a aplicação [de imposições, prescrições], mas em 
referência a atos producentes de Direito e atos aplicantes de Direito para aplicação 
dos órgãos legiferantes de tribunal e de administração. Isto não procede. [...] Para a 
produção e aplicação de Direito são autorizados órgãos especiais; não lhes é apenas 
permitido; e autorização é uma função normativa diferente de permissão (no sentido 
positivo).287  

Rejeita-se, aqui, a redução das funções normativas a modais deônticos – e, pois, de 

autorizações a regulações –, como o faz Paulo de Barros Carvalho: 

Deveras, após encitar a formalização das regras de construção de outras regras, o 
mencionado teórico [Bobbio] chega a encontrar a presença de modalizadores 
deônticos combinados dois a dois, de tal sorte que o constituinte “permite”, “obriga” 
ou “proíbe” o exercício da própria atividade de edição normativa, enquanto o 
segundo, reduzido aos mesmos símbolos (“permitido”, “obrigado” ou “permitido”), 
determina os elementos de conteúdo e/ou de forma que o preceito há de ter ou 
evitar.288 

[...] Ambas as locuções (deve-poder) e “poder-dever”), entretanto, não resistem a 
uma análise mais paciente. Sob o ponto de vista lógico, todo dever implica um poder 
[...]. Seja como for, retendo-se a conduta obrigatória, sua permissibilidade estará 

                                                           
286 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 376-377. 
287 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 128. Cf. BOBBIO, 
Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 28. 
288 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008, p. 
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necessariamente implícita, sendo redundante a construção. Por outro lado [...], 
querendo afirmar que, se uma conduta “p” é permitida, então ela é obrigatória, não 
se sustenta, uma vez que da permissão não se extrai a obrigação. 289 

 Diante do problema gerado para explicar a diferença do que a doutrina chama de 

“princípio da legalidade no direito público e privado”, Paulo de Barros Carvalho recorre a 

uma ontologia sobre o “princípio da legalidade no direito público” (o que não está permitido 

está proibido) para diferençá-la da legalidade no direito privado (o que não está proibido está 

permitido. 

Com aludir que as imunidades são normas jurídicas estaremos afastando a ideia de 
imiscuirmos no seu conceito a infinidade de vedações tácita, originadas pela 
lembrança do princípio ontológico mediante o qual “o que não estiver permitido 
estará proibido”, aplicável à disciplina do direito público. Este é um princípio 
implícito, utilíssimo para a compreensão do sistema positivo, como juízo 
enunciativo que é, mas não se reveste dos caracteres lógico-formais das regras 
jurídicas, como realidade que integre a região ôntica do jurídico-normativo.290 

[...] é lícito asseverar a existência de “princípios jurídicos” em todos os setores da 
investigação do direito. E é com tal dimensão significativa que enunciamos os 
princípios ou leis ditas ontológicas: “tudo que não estiver juridicamente proibido, 
estará juridicamente permitido” (aplicável no direito privado) e “tudo que não 
estiver juridicamente permitido, estará juridicamente proibido” (válido para o campo 
do direito público). [...] O primeiro está voltado para o direito público, operando no 
terreno das normas de construção. O segundo, por sua vez, ilumina as regras de 
aplicação, viradas, diretamente, para as disciplinas da conduta das pessoas.291 

A tendência redutora cria dois problemas: a existência de vedações tácitas (seriam 

significados sem significante ou ilícitos naturais?) e a pressuposição de uma dicotomia entre 

direito público e privado, já denunciada por Kelsen como incompatível com uma teoria 

normativista.292  Somente com a diferenciação entre regulação e autorização pode-se 

compreender, sem o recurso à ontologia utilizado por Paulo de Barros Carvalho, o conhecido 

“princípio da legalidade no direito público”. Não há direito público e privado, mas 

competências conferidas ou não conferidas. 

O tradicionalmente chamado de particular não passa de um elemento pessoal de 

competência, isto é, um sujeito apto a criar outras funções normativas. Se e quando houver 

competência (e, se for o caso, certo procedimento), o particular poderá criar funções, sob pena 

de anulabilidade do produto. Em rigor, a enunciação do Congresso e a do particular não 

                                                           
289 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário . 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 409. 
290 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário . 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 203, grifo 
do autor. 
291 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008, p. 
249 e 338. 
292 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 312-315. 
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passam de funções individualizadas (ou aplicadas) de funções de autorizar, na forma como 

entende Hans Kelsen: 

O contrato é um ato cujo sentido subjetivo é um dever-ser. Na medida em que a 
ordem jurídica, através de uma norma geral, autoriza os indivíduos a concluírem 
contratos, eleva o sentido subjetivo do ato negocial a um sentido objetivo. [...] A 
capacidade negocial é uma capacidade conferida pela ordem jurídica aos indivíduos 
para, com base nas normas jurídicas gerais produzidas por via legislativa ou 
consuetudinária, produzirem normas jurídicas de escalão inferior e intervirem na 
produção das normas jurídicas individuais a produzir pelo Tribunal. Ela constitui um 
autêntico poder jurídico.293 

É característico especialmente do Direito Civil o fato de uma transação jurídica 
poder surgir entre as condições da sanção. O delito consiste no fato de uma das 
partes deixar de cumprir uma obrigação a ela imposta pela transação jurídica. A 
transação jurídica é um ato pelo qual os indivíduos autorizados pela ordem jurídica 
regulam juridicamente certas relações. É um fato criador de Direito, pois produz os 
deveres e direitos jurídicos das partes que participam da transação. Mas, ao mesmo 
tempo, é um ato de aplicação de Direito, e, desse modo, tanto cria quanto aplica 
Direito. As partes fazem uso das normas gerais que tornam as transações jurídicas 
possíveis. Ao firmarem uma transação jurídica, elas aplicam essas normas jurídicas 
gerais. [...] É na função criadora de Direito da transação jurídica que se manifesta a 
chamada “autonomia privada” das partes. Por meio de uma transação jurídica são 
criadas normas individuais e, às vezes, até mesmo gerais, que regulam a conduta 
recíproca das partes.294 

Além disso, com a redução das funções a regulações pretendida por Paulo de Barros 

Carvalho, o conceito de sanção passa a contemplar o que aqui se chama de anulação (espécie 

de derrogação), tese a que se filia Tácio Lacerda Gama: 

De fato, entendemos a premissa segundo a qual o ato de criar norma é uma conduta 
como outra qualquer. Podemos diferençá-la das demais apenas pelo seu resultado, 
que é a produção de enunciados prescritivos a partir dos quais se podem elaborar 
normas jurídicas. Ao confrontar esse resultado com o que prescrevem as normas de 
competência, a conduta de criar normas jurídicas pode ser considerada lícita ou 
ilícita, conforme seja compatível ou não com a norma de competência. 

É fácil, então, relacionar a ideia de nulidades das normas jurídicas, ou invalidade, à 
ideia de sanção pelo exercício irregular de competência. Sendo sanção, não temos, 
propriamente, uma cláusula alternativa, mas sim uma norma que prescreve a reação 
do sistema jurídico à prática de uma conduta ilícita.295 

Exatamente porque o conceito de sanção como ato coativo (e não como “anulação”) é 

estrategicamente utilizado na definição de direito para diferençá-lo de outras ordens 

normativas, este trabalho entende que as funções normativas não são redutíveis umas às 

outras. Competência não é permissão ou obrigação. É uma função normativa diferente da 

regulação. É uma tese importante para o trabalho, pois, mais à frente, conclui-se que não 

existem lacunas em “normas de competência”. Afinal, o predicado que não pertence à classe 
                                                           
293 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 165 e 166. 
294 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 199. 
295 GAMA, Tácio Lacerda. Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: 
Noeses, 2009, p. 103. 
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do “ilícito” ou à do “lícito” pode tornar-se relevante com a integração. Mas predicado não se 

confunde com autorização, de sorte que, integrando, um incompetente não se torna 

competente. Não existem silêncios normativos de competência: há não-autorizações. 

Até agora se viu que a ambição de reduzir todas as funções à de regular (ou a modais 

deônticos) cria tensões conceituais ou contradições no seio da teoria do direito. Essa 

particularidade das funções normativas existentes em Hans Kelsen faz com que a sua visão 

teórica da relação jurídica, por si só, já ganhe uma feição própria, a qual servirá como 

subsídio para a conclusão de que ela, a relação, não se confunde com o predicado jurídico.  

A propósito, tratando da dicotomia entre “direito e dever”, Kelsen não utiliza o 

“direito subjetivo” como correlato de dever. Fala, por outro giro, em direito subjetivo em 

sentido técnico, que está para a função de autorizar, e direito reflexo, que está para a função 

de regular.  

Inicialmente, quanto aos termos da relação jurídica, Hans Kelsen destoa da doutrina 

tradicional, como a de Lourival Vilanova, para a qual a relação dá-se entre sujeitos.296 Isso 

não quer dizer que admite o jus in rem, pelo contrário.297 A novidade já está presente no 

próprio conceito de direito de autor, acima consignado: é ordem coativa da conduta humana, e 

não dos homens. Isto é, os termos da relação são as condutas, reguladas pelo direito, e não os 

seres humanos.298 A conduta prescrita é o conteúdo da norma.299 

A razão é simples. Como, em Kelsen, qualquer conduta prescrita tem quatro 

elementos: pessoal (o sujeito), material (o que se deve fazer), espacial (onde) e temporal 

(quando),300 não haveria o porquê de privilegiar-se um elemento, como o pessoal – para falar 

com Kelsen, não haveria um critério objetivo para fazer a diferenciação, a qual, se feita, 

assentar-se-ia num juízo de valor subjetivo. Segundo o autor: 

Visto a conduta humana, assim como as suas condições e efeitos se processarem no 
espaço e no tempo, o espaço e o tempo em que os fatos descritos pela norma 
decorrem devem ser fixados no conteúdo da mesma norma. [...] Dizer que uma 
norma vale significa sempre dizer que ela vale para qualquer espaço [elemento 

                                                           
296 Cf., por todos, ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. Coimbra: 
Almedina, v. 1, 2003, p. 19.  
297 Cf., por todos, KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, 
p. 123; KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 147.  
298 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 38, 114 e 115; 
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 15.  
299 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006,  p. 184-185. 
300 Sobre os âmbitos de incidência ou validade material, espacial, temporal, pessoal, cf. VILANOVA, Lourival. 
Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 129. 
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espacial] ou para qualquer período de tempo [elemento temporal], isto é, que ela se 
refere a uma conduta que somente se pode verificar em um certo lugar ou em um 
certo momento (se bem que porventura não venha de fato a verificar-se). [...] Com 
efeito, a conduta que pelas normas é regulada é uma conduta humana, conduta de 
homens, pelo que são de distinguir em toda conduta fixada numa norma um 
elemento pessoal e um elemento material, o homem, que deve ser conduzir de certa 
maneira, e o modo ou forma por que ele se deve conduzir.301 

Se se admite que os termos da relação jurídica são condutas, pode-se chegar ao 

problema de elas estarem ordenadas, em um dado documento (tratado internacional, por 

exemplo), de forma imperfeita, isto é, sem a especificação de todos os elementos. Sobre as 

“normas” imperfeitas, Kelsen diz que elas demandam complementação, porque determinam 

tão-somente o elemento material e não o espacial.302 Em alguns casos, como em algumas 

regulações internacionais, as “normas” ali se revelam imperfeitas, porque, segundo Kelsen, a 

ordem jurídica nacional é que fixará o elemento pessoal – no dizer, por exemplo, que cabe ao 

Presidente firmar tratados. Haveria uma imperfeição na função de autorizar. Em determinados 

casos, porém, a norma (rectius: função da norma jurídica), não prevendo especificamente 

qualquer um dos elementos, como o pessoal, terá uma esfera de validade para todas as pessoas 

submetidas à ordem jurídica – caso do direito real, em que a conduta “respeitar a propriedade 

alheia, no território brasileiro, desde o usucapião” tem por elemento pessoal toda e qualquer 

pessoa.  

Para Hans Kelsen, o direito positivo, ao “definir” o que é pessoa, não cria nova norma, 

nem uma relação jurídica, ao contrário do que sustenta Lourival Vilanova. Cria uma moldura 

ou contorno semântico do elemento pessoal de determinadas condutas. Assim, quando o 

código penal torna o “maior de idade furtar”303 uma conduta ilícita, do código civil seguirá a 

conotação ou moldura do “maior de idade” ou do plenamente capaz para seus atos. 

Não é o ser humano, em sua concepção biopsíquica, que está dentro da norma jurídica, 

senão uma prescrição. Neste particular, Kelsen distingue o ser humano da pessoa, conceito 

jurídico. Se e quando objeto de normas, regulam-se condutas, das quais as pessoas são 

elementos pessoais. Disserta o autor: 

 [...] a expressão: ‘a norma é dirigida a uma pessoa’, não significa outra coisa senão 
que a norma estatui como devida a conduta de um ser humano ou de um 
determinado ou indeterminado número de pessoas, quer dizer, conduta humana, e 
nenhum outro acontecimento. Não é o indivíduo na totalidade de sua existência e de 
sua conduta, e sim uma determinada conduta, à qual a norma se refere quando a 

                                                           
301 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 13 e 15. 
302 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 361. 
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estatui como devida. O chamado ‘destinatário da norma’ é apenas uma parte 
integrante inseparável daquilo que na norma é estatuído como devido, o elemento 
pessoal da conduta normada.304 

 Ante a impossibilidade de privilegiar-se um elemento da conduta, a quem a norma 

dirige-se se torna uma questão hiperbólica. O conceito jurídico de relação, na concepção de 

indivíduos humanos compondo os termos, para Kelsen, é “uma tautologia vazia”.305 O sujeito, 

assim, não “tem” dever ou direito a algo, antes é elemento deste algo. Fritz Schreier, discípulo 

de Kelsen na Escola de Viena, filia-se à tese, explicando-a: 

Tales doctrinas se preocupan por el portador del concepto en vez de atender al 
concepto mismo; preguntan por el “quien” en vez de plantearse el problema del 
“qué”. [...] La “subjetivación” del derecho subjetivo [direito reflexo, em Kelsen] no 
debe entenderse en el sentido de que del derecho objetivo derive “mi” derecho 
subjetivo. [...] derecho subjetivo y el deber jurídico son correlativos, por lo cual no 
puede haber derechos sin obligaciones correspondientes. La noción de derecho 
subjetivo es, por tanto, un concepto que deriva de la relación jurídica.306 

 Portanto, na teoria da relação jurídica de Hans Kelsen, os termos são condutas.  

 No que se refere ao functor, Kelsen não faz alusão a modais deônticos, como Lourival 

Vilanova. Como todos os seus conceitos fundamentais giram em torno da sanção, o que 

importa para a Ciência do Direito é o pressuposto da sanção, que com esta mantém relação de 

imputação. Assim, o “furtar” tem por consequência a pena. O dever nada mais é do que a 

“negação da sanção”, ou seja, “não furtar”. É desnecessário falar com modais: é proibido 

furtar ou é obrigatório não furtar. Dentro da teoria kelseniana, o relevante é o comportamento 

cuja conduta contrária é pressuposto da sanção é o devido, posição à qual se filia esta 

dissertação, conforme item 2.1.  

 A relação desta conduta, a devida, com a conduta cujo elemento pessoal dela se 

favorece – resumidamente, “alguém não ter sua propriedade móvel subtraída, no território 

brasileiro, a qualquer tempo” – tem por functor “é igual a”. Assim, “imputável não furtar” é 

igual a “alguém não ter sua propriedade móvel subtraída (ou furtada)”. O functor “é igual a” é 

aplicável a relações reflexivas, isto é, aquelas nas quais um termo tem relação consigo 

mesmo. Donde se chega à primeira característica da relação jurídica de Kelsen: a 

reflexividade, evidente no seguinte binômio (“reflexo” e “identificação”): “o direito reflexo 
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do primeiro Estado, que se identifica com obrigação que o outro tem em relação a ele 

[...]”.307 

O dever é uma conduta humana, negação do ilícito, com todos os seus elementos, um 

dos quais é o pessoal. Como tal, é um termo da relação jurídica. O direito reflexo é o outro 

termo, ligado pelo functor “é igual a” ao dever. Pode manifestar-se por sentenças diferentes, 

como “o usufruir pelo proprietário do bem móvel, no território brasileiro”, “alguém não ter 

sua propriedade móvel subtraída”, mas o sentido é o mesmo. As referidas sentenças, em 

relação ao “imputável não furtar”, enfatizam, por assim dizer, o aspecto “atributivo” do 

direito, em detrimento do “proibitivo”. No entanto, os dois são equivalentes. E os significados 

destas sentenças são os mesmos. Daí a qualificação de reflexo atribuída por Kelsen a este 

direito, termo na relação jurídica ligado pelo functor de igualdade ao dever. Assim, direito 

reflexo é igual ao dever jurídico, simplesmente voltando-se a favor de um sujeito. Por isso, o 

dever de pagar é igual ao direito de receber o dinheiro. O dever de entregar a mercadoria, ao 

direito de recebê-la.  

Não obstante, Hans Kelsen chama a atenção para a existência de condutas reguladas – 

logo, de deveres jurídicos – que não dizem respeito a elemento pessoal “ativo” algum (ou 

elemento pessoal do direito reflexo), como, v.g., o destruir a natureza ou o maltratar um 

animal sem dono.308 Já que são termos iguais, o direito reflexo e o dever, deve o conjunto de 

direitos reflexos pressupor o de deveres jurídicos, e vice-versa, de modo que direitos e 

deveres não podem existir senão concomitantemente.  

Kelsen, porém, sustenta que não é necessariamente igual o conjunto de deveres dos de 

direitos reflexos; é possivelmente menor em extensão; maior, nunca.309 De maneira que 

seriam possíveis deveres sem direitos reflexos, como nos exemplos citados. Como – surge a 

aporia – algo que é igual a outro pode deixar de ser igual? Isto é, como o conjunto a pode ser 

igual ao conjunto a e, ao mesmo tempo, maior que ele? Como o dever é igual ao direito 

reflexo e, ao mesmo tempo, pode ser maior?  

Se o “é igual a” afigura-se como functor da relação jurídica kelseniana, na leitura 

lógica aqui proposta de sua obra, o direito reflexo e dever serão necessariamente iguais. Como 

já dito, o próprio Kelsen sustenta que há normas imperfeitas, aquelas nas quais falta um dos 
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elementos da conduta (utilizou-se, aqui, do exemplo do direito internacional em relação à 

fixação do Presidente como elemento pessoal pelo direito nacional). Da mesma forma, os 

exemplos utilizados por Kelsen para sustentar que, mesmo sendo iguais o direito reflexo e 

dever, pode haver este sem aquele mostram “condutas atributivas” sem elemento pessoal, isto 

é, sem a menção do sujeito beneficiado pela conduta devida. Poder-se-ia falar em norma 

imperfeita, aquela em que falta um dos elementos da conduta. Nos exemplos citados, o “ter a 

natureza ou animal preservados, no território brasileiro, a qualquer tempo”. Exatamente por 

ser reflexa, a relação jurídica kelseniana é simétrica, pois o predicado poliádico “direito 

reflexo é igual a dever jurídico” pode ser convertido em “dever jurídico é igual a direito 

reflexo”. A conversão do termo predecessor pelo sucessor não altera a sentença. A implicação 

é recíproca. 

 Por fim, é transitiva a relação jurídica de Kelsen. Na lógica dos predicados poliádicos, 

para falar-se em transitividade de uma relação, um dos termos da primeira (yRz) deve 

relacionar-se, sob mesmo functor, com outro termo da segunda relação (zRw), e isso implicar 

a relação yRw. Como na teoria analisada há reflexividade e o functor é “é igual a”, dadas a 

primeira relação, yRz (y é igual a z ou direito reflexo é igual a dever jurídico), e a segunda, 

zRw (z é igual a w ou dever é igual à conduta w), segue a relação yRw (y é igual a w ou o 

direito reflexo é igual à conduta w). Um exemplo seria: o “viver do feto” é igual ao “não 

matar o feto”; o “não matar o feto” é igual a “não matar alguém”; logo, o “viver do feto” é 

igual ao “não matar alguém”. 

 Aristóteles ressalta a ambiguidade do termo “idêntico”. Como o denotado por 

denotação é composto de fatos únicos e irrepetíveis, a igualdade é uma construção intelectual 

que pode levar em conta a pertinência a uma mesma espécie, por exemplo, José é igual ao 

Carlos, porque ambos são homens. No caso acima, só a título de exemplificação, sem entrar 

no mérito semântico, matar feto é igual a matar alguém, porque em ambas as condutas se 

matam seres humanos. Além da espécie, há o idêntico quanto ao gênero, quando ambos 

indicadores pertencem ao mesmo, como homem e cavalo em relação ao mamífero; e quanto 

ao número, quando duas palavras distintas designam mesmo objeto.310 

Em síntese, a teoria da relação jurídica em Kelsen tem por termos condutas; por 

functor o “é igual a”; é reflexiva; é simétrica; e é transitiva. Nesse sentido, sob o enfoque do 

princípio lógico da identidade (a=a), a afirmação de Kelsen de que há deveres sem direitos 

                                                           
310 Cf. ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 242-243, 103a-103b. 
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reflexos é, no mínimo, contraditória. O reflexo é o objeto refletido sob outro ponto de vista, 

contra o qual não pode lutar este, pois reflexo sempre terá. Aqui, o refletido, o dever, terá o 

reflexo, o direito. Tê-lo-á, mesmo que incompleto. 

 Diante disso, ainda subsiste a pergunta: como o direito reflexo é igual ao lícito, seria 

fundamental o conceito de relação jurídica em Kelsen? Parece que, para o autor, realmente 

não é. Esta dissertação filia-se à tese de que não é o direito reflexo (numa expressão mais 

ampla: o correlato de dever) um conceito jurídico fundamental. Ele é sinônimo de “dever” e, 

assim, de “lícito”, que é a negação do ilícito. Como se tem sustentado, o critério fundamental, 

na estática jurídica, em virtude do qual se pode delimitar o predicado da qualificação é a 

sanção, de onde decorrem o lícito e o ilícito. Estas duas únicas espécies apriorísticas de 

predicado jurídico servem como parâmetro de valoração de condutas efetivas, cuja ausência 

dá ensejo ao estado de silêncio normativo. O igualar direito e dever é expediente teórico 

importante para o trabalho, uma vez que considerar o “direito reflexo” algo autônomo e, 

mesmo assim, regulado faria com que a sanção deixasse de ser a condição de existência dos 

predicados, afinal o não-exercício de um “direito reflexo” não seria pressuposto de sanção 

(ilícito) e, destarte, como poderia o exercício ser uma conduta lícita? A identificação entre os 

termos da relação jurídica realiza tal escopo, tornando-o um conceito jurídico acessório, já 

que explicado ou contido em um conceito jurídico fundamental. 

 A tese de que direito reflexo – e dever, que é refletido – é irrelevante nasce das 

considerações de Hans Kelsen sobre o direito subjetivo em sentido técnico. O direito 

subjetivo em sentido técnico independe do direito reflexo. Em outras palavras, é ato integrante 

de um procedimento, como o chamado “direito de ação”. O direito subjetivo em sentido 

técnico não é o correlato de dever.311 Tampouco é anterior ao direito objetivo, como querem 

os jusnaturalistas, precedendo-lhe. Segundo Kelsen, “éste [direito subjetivo] es el interés 

protegido por aquél, o la vonlutad reconocida o garantizada por el mismo”.312 É uma 

                                                           
311 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
225. 
312 KELSEN, Hans. El método y los conceptos fundamentales de la teoria pura del derecho. Madrid: Réus, 
2009, p. 50. Sobre todos os sentidos técnicos de direito subjetivo, cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 
7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 150-162. 
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autorização, “legitimação processual”,313  “oportunidade de tornar eficaz o dever de 

outrem”,314 “cuja manifestação de vontade é voltada para a sanção”.315  

Em rápidas palavras, o direito subjetivo em sentido técnico nada tem a ver com a 

relação jurídica entre direito reflexo e dever jurídico. Enquanto esta, a relação, deriva do 

ilícito, das funções de regular, permitir e derrogar, o direito subjetivo em sentido técnico é 

uma autorização, uma competência. Faz parte, pois, de uma norma não-autônoma, a 

autorizadora, enquanto uma condição dinâmica da aplicação da sanção, ao passo que o ilícito 

é uma condição estática. Trata-se de aptidão para participar ou dar início ao processo de 

criação de funções normativas:  

Uma parte contratante tem um direito sobre a outra parte contratante apenas se esta 
tiver um dever jurídico de se conduzir de certa maneira para com aquela; e esta tem 
um dever jurídico de se conduzir de certa maneira para com aquela apenas se a 
ordem jurídica estabelecer uma sanção no caso de conduta contrária. Mas isso não é 
o suficiente para constituir um direito jurídico da outra parte. Uma parte contratante 
tem um direito jurídico sobre a outra parte contratante porque a ordem jurídica torna 
a execução da sanção dependente, não apenas do fato de um contrato ter sido feito e 
uma das partes não o ter cumprido, mas também do fato de a outra parte expressar 
uma vontade de que a sanção seja executada contra o delinquente.316  

Assim como, por vezes, o elemento pessoal do lícito não coincide com o da sanção 

(fala-se em responsabilidade por ato de outrem), o elemento pessoal do direito reflexo não 

coincide com o da competência para impulsionar o procedimento cujo fim é a aplicação da 

sanção. No caso do crime de homicídio, no Brasil, o órgão ao qual “compete” o direito 

subjetivo em sentido técnico é o Ministério Público (isto é, o órgão que é o elemento pessoal 

da competência), e não o morto ou seus herdeiros.317 Daí segue que a homologia entre o 

elemento pessoal do direito reflexo e da competência depende do ordenamento positivo. Não 

é um dado apriorístico, na teoria de Kelsen. É uma das razões pela qual o autor não atribui 

relevância ao estudo teórico do direito reflexo, mas atribui-a ao direito subjetivo em sentido 

técnico. De nada vale ser elemento pessoal do direito reflexo se nenhum ato com significado 

jurídico pode ser realizado para realizar uma condição procedimental da sanção. 

                                                           
313 KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 273. 
314 KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 271; KELSEN, Hans. Teoria 
pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 150-151; KELSEN, Hans. Compendio de teoría 
general del estado. México: Colofón, 2007, p. 161. 
315 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 118. 
316 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 117. 
317 No chamado “direito privado”, há, geralmente, homologia (nos termos da doutrina corrente, o credor e o 
legitimado para entrar com a ação são a mesma pessoa). 
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Em síntese, o direito reflexo, sendo ele igual ao dever, parece um conceito dispensável 

em Kelsen, mas não o direito subjetivo, que se refere à ação processual, segundo Bustamante 

y Montoro:  

no existen, al particularizarse las normas jurídicas en una persona determinada, 
derechos subjetivos de ninguna clase: sólo existen deberes jurídicos establecidos por 
normas jurídicas secundárias [neste trabalho, chamadas de “primárias”], y acciones 
procesales, por medio de las cuales la sanción estatal sólo se aplica cuando tiene 
lugar una manifestación individual de voluntad.318 

 Tal exposição sobre o direito subjetivo em sentido técnico fez-se mister para evitar a 

confusão deste conceito, ligado à função de autorizar, com o de direito reflexo, pertinente às 

demais funções. Kelsen não fala em direito subjetivo como sinônimo de reflexo, mas como 

habilitação.319 

 Pode-se afirmar, além disso, que a relação jurídica prejudica a identificação dos 

predicados da qualificação jurídica. É conceito dispensável pois, além de reflexivo, o binômio 

direito-dever revela-se, assim, uma dualidade pela qual se mostra de difícil visualização o 

código lícito/ilícito,320 além de confundir modalizar e qualificar. Em última análise, a relação 

jurídica não é um conceito fundamental.  

Por isso, sob a presente teoria da qualificação jurídica de condutas, erigida 

estrategicamente para responder aos problemas da lacuna, afigura-se sem relevância a conduta 

reflexa (direito reflexo). Importa, para o predicado monádico, o “código binário”, a partir do 

qual se adjetiva um sujeito da sentença, qualificando-o. Importam a classe ilícita e a lícita, um 

de cujos elementos, conotados ou denotados por conotação, é o pessoal. Porquanto o direito 

objetivo, como prognóstico que visa à segurança, regula, estipulando sanções, como o mundo 

deve-ser, colorindo condutas que devem ser, e não relações entre homens, tampouco pessoas 

que se beneficiam, reflexamente, de certos atos. 

 

                                                           
318 BUSTAMANTE Y MONTORO, A. S. de. Crítica de la concepción tradicional del derecho subjetivo. In: 
______. Textos para el estudio de la escuela de viena. Havana: Cultural S.A., 1946, p. 214.  
319 DABIN, Jean. El derecho subjetivo. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 22. 
320 Cf. MAIA, Alexandre da. O direito subjetivo como imagem: da invisibilização dos paradoxos na teoria dos 
sistemas à interação e às situações comunicativas na pragmática normativo-comunicacional de Tercio Sampaio 
Ferraz Jr. In: ADEODATO, João Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. (Orgs.). Filosofia e teoria geral do direito: 
estudos em homenagem a Tercio Sampaio Ferraz Junior por seu septuagésimo aniversário. São Pauto: Quartier 
Latin, 2010, p. 157-158. 
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2.3. Considerações dinâmicas: a aplicação da função de autorizar cria o 

predicado, mas não se confunde com ele 

 

Esta dissertação evita falar de criação de normas, pois entende que a norma, enquanto 

estrutura condicional, engloba várias funções, cuja incidência depende do preenchimento de 

diversos critérios, tanto de ordem estática (ilícito) quanto de ordem dinâmica (autorizações e 

respectivos exercícios). Conforme se vê neste item, sustenta-se a tese de que o fundamento de 

validade está num escalonamento intranormativo entre autorizações.  Criam-se predicados no 

bojo de uma norma jurídica, em cujo antecedente houve exercícios de autorização. 

Se, estaticamente, a função de regular, a de permitir e a de derrogar derivam da 

sanção, estas funções, dinamicamente, dependem da existência (e exercício) da função de 

autorizar. Mas daí não se infere que a função de autorizar faz parte do predicado. Este se 

desprende do ato genético do qual dependem como conditio sine qua non para existir.321 

Como é cediço, “uma condição não pode identificar-se com aquilo que condiciona”.322 Como 

não existem normas em si, tampouco regulações na natureza, é necessário que exista um ato 

humano para que se fale em norma. Esta a diferença fundamental entre os jusnaturalismos e 

os juspositivismos: para estes, recai sobre o homem o fardo de criar regulações.323 A chamada 

“norma hipotética fundamental” exprime a função de autorizar fundamental, primeira, 

pressuposta, da qual nascem outras funções, inclusive outras autorizações. 

O próprio Bobbio, seguindo Kelsen, diz que a diferença de justificação de 

obrigatoriedade entre positivismo e jusnaturalismo está na fundamentação estática ou 

dinâmica. É dinâmica no positivismo, quando o caráter jurídico do predicado depende de 

autorizações e exercício de autorizações (ethos e pathos ou, respectivamente, competência e 

procedimento), não de logos.324 O predicado é jurídico se, e somente se, foi criado de acordo 

                                                           
321 DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 46-49; KELSEN, Hans. O que 
é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 183, 208, 216 e 360; KELSEN, Hans. Teoria geral das 
normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 5, 36 e 215; VILANOVA, Lourival. Teoria da norma 
fundamental. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: IBET, v. 1, 2003, p. 325. 
322 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 236. 
323 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 69. 
324 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 158, 
159 e 200. 



95 
 

com a função autorizadora fundamental325·, isto é, numa ordem eficaz, cujas unidades 

também o sejam. O fato de erigir a função fundamental como postulado epistemológico para 

juridicizar atos costumeiros internacionais ou de assembléias de seres humanos, ao invés de 

conferir sentido objetivo aos atos de vontade do bando de salteadores, justifica-se no relato 

fático de que a eficácia da ordem dos salteadores sotopor-se àquela ordem, em função da qual 

eles vivem à deriva e sob o eminente perigo de sofrerem atos de coação chamados de “sanção 

jurídica”.  Kelsen explica a razão pela qual a eficácia da ordem de salteadores, e não dos 

tribunais, é tida como contrária ao direito: 

Mas – e esta a questão decisiva – por que é que não se pressupõe essa norma 
fundamental [por virtude da qual as pessoas se devam conduzir de harmonia com o 
ordenamento do bando de salteadores]? Ela não é pressuposta porque, ou melhor, se 
esse ordenamento não tem qualquer norma fundamental que se lhe refira e 
fundamente a sua validade objetiva. Ele não tem claramente esta eficácia se as 
normas estatuídas de sanções da ordem jurídica em cujo domínio territorial de 
validade se exerce a atividade do bando são aplicadas de fato a esta atividade 
enquanto ela constitui uma conduta contrária ao Direito e os componentes do bando 
são compulsoriamente privados da liberdade, ou mesmo da vida, por meio de atos 
que são interpretados como pena de privação de liberdade e pena de morte e, assim, 
se põe um termo à atividade do bando – ou seja: quando a ordem de coação 
reconhecida como ordem jurídica é mais eficaz do que a ordem de coação 
constitutiva do bando de salteadores.326 

O emprego do termo “eficácia” por Kelsen parece deter dupla importância prática na 

sua teoria: evitar que rupturas de relatos (leia-se: alternância de relato vencedor), na retórica 

material, sobre a quem se deve obediência, tradicionalmente chamadas de “revoluções”, 

sejam meros atos contrários ao direito e, exatamente por estarem fora do âmbito de 

autorizações, inaptos a alterarem as normas da antiga ordem eficaz.  A admitir-se isso, a 

Teoria Pura tornaria todas as normas posteriores à Revolução Francesa sem “sentido objetivo” 

de dever-ser, porquanto teriam partido de sujeito incompetente. De se ver que, assim, a teoria 

de Kelsen seria anacrônica e sem qualquer utilidade prática. Ignorar a existência das 

chamadas “revoluções” seria produzir uma teoria contrafática sem grande poder de persuasão 

ou, em outras palavras, uma “teoria de gabinete”. O segundo desiderato é explicar, mediante 

um relato fático (mesmo que isso possa, segundo certa ótica, contrariar o abismo entre ser e 

dever-ser), como funções criadas indevidamente existam, se incompetência não é 

quantificável. Aqui se insere a “cláusula alternativa tácita”, ousadamente defendida por 

                                                           
325 KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 326; KELSEN, Hans. Teoria 
geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 2-3. 
326 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 53. 
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Kelsen como ínsita a qualquer sistema, que juridicizaria uma ordem eficaz para anular-lhe, 

isto é, derrogar-lhe, atacar-lhe o critério temporal.327 

Dentro da dinâmica jurídica, este estudo, também com o intuito de elaborar uma 

retórica estratégica dos silêncios normativos pretensamente operacional ou útil, entende que 

um predicado existe, num primeiro momento, por ser criado de forma eficaz. Num segundo 

momento, porque, segundo relato de um sujeito cognoscente, eventual violação da função 

autorizadora não foi derrogada (anulada). O fundamento de validade de determinada função 

está na aplicação da função geral de autorizar, cuja validade deriva da função geral de 

autorizar, que, por sua vez, sustenta-se na aplicação doutra função autorizadora. Tais cadeias 

de aplicação e criação de funções são conditios per quam328 do predicado. Não se está a dizer 

que as aplicações das funções são explicadas causalmente por cadeias silogísticas de outras 

funções, de modo que de uma premissa seguiria uma conclusão, mas que as premissas 

fundamentam a juridicidade das conclusões. Entre uma premissa maior e conclusão há muito 

mais do que pode abarcar qualquer teoria sistemática. 

Sob o prisma da dinâmica jurídica, o que importa consignar é que o predicado só é 

jurídico se fundamentado numa função autorizadora. 329 E esta, por sua vez, só é autorização 

jurídica por fundamentar-se em outra função. É o mínimo necessário para a criação e extinção 

de funções normativas.330 De grau em grau, ergue-se o sistema jurídica no seio de cada 

norma. A cadeia hierárquica do sistema não é de norma, mas de funções. A utilização de uma 

função autorizadora, seja ela costumeira, seja ela estatutária, cria novas funções. Daí o caráter 

autopoiético do jurídico. Função não deriva de outra função: fundamenta-a.331 A ação do 
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homem intercala-as332, em um processo contínuo de criação e aplicação de funções cujo cume 

está na função autorizadora fundamental.333 Sob o prisma da estática jurídica, todavia, a 

norma antepõe-se ao fato, é-lhe um prius.334  

Neste pormenor, surge um problema, comum a todo sistema de norma, quer seja 

jusnaturalista, como o religioso, em cujo âmbito a “norma” fundamental, diz Kelsen, não é 

emitida por Deus ou pela natureza335, quer seja jurídico-positivo: o fundamento último de 

validade.336 Na obra de Kelsen, revela-se difícil de vislumbrar o papel da chamada “norma 

hipotética fundamental”: se epistemológico, científico337 ou prescritivo338. Não é intenção 

deste trabalho imiscuir-se nestes pormenores, sobre os quais há vasta literatura jurídica, mas 

eleger o sentido que utiliza.  

Como epistemologia, pode-se dizer que a função fundamental funciona qual uma 

condição da cognição, pois conhece-se o mundo jurídico por meio dela, não a partir dela.339 É 

conceito jurídico fundamental da dinâmica jurídica. No positivismo, é uma função de 

autorizar fundamental, enquanto no jusnaturalismo serão outras funções, como a de regular no 

“dar a cada um o que é seu”, por exemplo. Daí a diferença aludida de justificação de 
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obrigatoriedade no positivismo e no jusnaturalismo, de acordo com a já citada lição de 

Bobbio: ou a obrigatoriedade vem de uma cadeia de funções de autorizar, ou advém 

estaticamente, a partir de uma regulação ontológica unificadora. 

A função fundamental, seguindo a linha de Kelsen, é pressuposta no pensamento do 

sujeito cognoscente kelseniano, porquanto ela é condição cognitiva de possibilidade da 

existência, na dinâmica, de todas as demais funções.340 Com base na função de autorizar 

fundamental, o direito erige-se numa realidade relativamente independente, escalonada, cujas 

unidades são normas jurídicas. 341 Por não ser uma função de regular, mas de autorizar e sem 

qualquer limitação prévia, a função fundamental, ao lado da conotação eleita para “direito”, 

afasta qualquer debate sobre o conteúdo prévio do predicado.342 

Portanto, entende-se que a “norma” hipotética fundamental é a primeira função 

autorizadora estipulada pela epistemologia jurídica ao lado dos outros conceitos jurídicos 

fundamentais, cujo escopo é conferir unidade às normas na dinâmica jurídica. Revoluções 

podem ocorrer, predicados podem alterar-se, mas, inobstante tudo isso, o critério de unidade 

lá estará, tal como a onipotência de Deus. Como o conceito de “norma” fundamental parece 

derivar de noções teológicas, quais tantos outros, na forma como já anteviu Carl Schmitt, 

exige um estudo específico sobre o tema, que não é o desiderato desta dissertação.343 

Como função primeira de toda norma, pode-se dizer, com Kelsen, que “essa norma 

fundamental é a base de todos os juízos jurídicos de valor possíveis na estrutura da ordem 

jurídica de um Estado dado”.344 Para evitar o regresso ao infinito da cadeia de justificação do 

                                                           
340 Cf. VILANOVA, Lourival. Teoria da norma fundamental. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São 
Paulo: IBET, v. 1, 2003, p. 305; KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2006, p. 228; MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Fontes do Direito Tributário . 2. ed. São Paulo: Noeses, 2006, 
p. 176-179. 
341 DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 30-31; VILANOVA, Lourival. 
Teoria da norma fundamental. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: IBET, v. 1, 2003, p. 320 e 
328; VILANOVA, Lourival. Níveis de linguagem em Kelsen. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São 
Paulo: IBET, v. 2, 2003, p. 232; VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 
3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p. 226. 
342 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação 
normativa. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 128; REGO, George Browne. O pragmatismo como 
alternativa à legalidade positivista: o método jurídico-pragmático de Benjamin Nathan Cardozo. In: BRANDÃO, 
Cláudio; CAVALCANTI, Francisco; ADEODATO, João Maurício (Orgs.). Princípio da legalidade: da 
dogmática jurídica à teoria do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 65; VILANOVA, Lourival. Causalidade 
e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 51; VILANOVA, Lourival. As 
estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p. 199. Cf. ADEODATO, 
João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: Noeses, 2011, p. 
183. 
343 Cf. CARL, Schmitt. Teologia política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, passim. 
344 KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 215. Cf., ainda, KELSEN, Hans. 
Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 563-565, 574 e 579; KELSEN, 
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“ser jurídico” do predicado, cria-se o postulado de uma função autorizadora fundamental, que 

é o primeiro critério dinâmico da norma jurídica, de cuja aplicação depende a existência do 

predicado. Assim, na qualificação jurídica “João matou Maria é ilícito”, existem diversos 

relatos pressupostos. Um é de estática jurídica: a essa conduta se imputa uma sanção; outro de 

dinâmica: o predicado adveio da aplicação da função fundamental. 

Dinamicamente, o predicado jurídico depende do preenchimento do critério da função 

de autorizar, ou seja, do ato de aplicação da competência. A função normativa que, na 

dinâmica, é a condição de existência das demais (de regular, permitir e derrogar) consiste na 

autorizadora, cujo cume é a “função de autorizar fundamental”, estipulada pela epistemologia 

jurídica. Estaticamente, como afirmado no item sobre relação jurídica, a função de autorizar é 

não-autônoma, pois depende da existência da sanção imputada a uma conduta para ter 

relevância normativa. 

Este trabalho entende que uma explicação estática cinge-se a considerar a estrutura da 

norma jurídica com todas as funções normativas, exceto a autorizadora. Assim, de uma 

sanção segue o ilícito (função de regular), cujos contornos são dados pelas funções de permitir 

e de derrogar, e de cuja negação advém o lícito. Algumas lições de estática jurídica, tratadas 

nos itens anteriores, são aqui retomadas e estendidas, já que possuem estreita relação com o 

tema de “funções normativas”. 

Como já se disse, do predicado não participaram as autorizações. Os critérios do 

predicado são tema da estática jurídica, enquanto a criação é de dinâmica. Na estática, a 

sanção é condição de existência do predicado, o qual é, logicamente, um antecedente, i.e., um 

conjunto de critérios para que ocorra (ou deva ocorrer, já que se trata de dever-ser) o efeito. 

Tudo aquilo que for critério faz parte do antecedente e, assim, do ilícito e de sua negação, o 

lícito. Nesta toada reside uma divergência de pensamento deste trabalho com o de Paulo de 

Barros Carvalho, que não contempla a “hipótese da norma primária” no lícito (dever ou 

conseqüente da norma primária) ou no ilícito (violação do dever ou antecedente da norma 

secundária): 

Em síntese, a norma primária tem em sua hipótese a conotação de um fato de 
possível ocorrência, ao passo que a hipótese da norma secundária descreve a 

                                                                                                                                                                                     

Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 225 e 243; VILANOVA, Lourival. 
Teoria jurídica da revolução. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: IBET, v. 1, 2003, p. 274; 
VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, 
p. 153; BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 
201. 
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inobservância da conduta prescrita na conseqüência da primeira. [...] O antecedente 
da regra sancionatória descreve fato ilícito qualificado pelo descumprimento de um 
dever estipulado no consequente da regra-matriz de incidência. É a não prestação do 
objeto da relação jurídica tributária.345 

À guisa de exemplo, pode-se falar que “deverá sofrer coação patrimonial se não forem 

pagos 2 % do valor venal, em 30 dias, do imóvel por quem for proprietário de imóvel urbano 

no dia 1º de cada ano, até 2011 (função derrogatória), exceto quando o imóvel for situado no 

bairro Central do Recife (permissão positiva)”. O “ser proprietário” não está fora do ilícito, 

eventualmente no suposto ou hipótese da norma primária: está sempre no ilícito e, via de 

consequência, no lícito. 

Afinal, o pressuposto da sanção não será somente “não pagar 2% do valor venal, em 

30 dias, do imóvel”, pois disso não segue o efeito – o dever de aplicar-se um ato de coação 

patrimonial. Há outras condições: o ser proprietário de imóvel urbano no dia 1º de cada ano 

até 2011 e que não se situe no bairro central do Recife. Dizer que o ilícito cinge-se àquelas 

condições, como parece sugerir Paulo de Barros Carvalho no trecho acima, traz um problema 

lógico: será uma proposição condicional (a norma sancionatória) logicamente falsa, já que, 

sendo verdadeiro o antecedente, o consequente será falso – v.g., “um morador, que não é 

elemento pessoal de nenhum direito de reflexo de propriedade cujo elemento espacial é 

Recife, deixou de pagar, mas nem por isso deverá sujeitar-se à sanção”. É a única hipótese, na 

tabela de verdade, de falsidade de uma proposição condicional: verdade no antecedente e 

falsidade no consequente.346 Retirar a hipótese da norma primária do ilícito, bem como a 

função de permitir e de derrogar, significa não considerar condição o que, juridicamente, é 

condição da sanção, logo é ilícito. Falar de falsidade do raciocínio condicional vale tanto para 

sentenças descritivas quanto prescritivas, já que ambas têm, logicamente, condições e 

consequências, de tal modo que se sujeitam às regras tautológicas aplicáveis às proposições 

de tal estirpe. 

Como diz Hans Kelsen, exemplificando com os ilícitos civis, o fato condicionante do 

dever é parte do ilícito: 

O fato condicionante da sanção civil compõe-se de duas partes integrantes: a 
conclusão de um contrato e uma conduta anticontratual; ou, expresso por forma mais 
geral: a realização de um negócio jurídico e uma conduta contrária ao negócio 
jurídico. [...] Quer dizer: este ato [negocial] é um fato produtor de Direito se e na 
medida em que a ordem jurídica confere a tal fato esta qualidade; e ela confere-lhe 
esta qualidade tornando a prática do fato jurídico-negocial, juntamente com a 

                                                           
345 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário . 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009,  p. 549 e 551. 
346 ECHAVE, Delia Teresa; GUIBOURG, Ricardo A.; URQUIJO, Maria Eugenia. Lógica, proposición y 
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conduta contrária ao negócio jurídico, pressuposto de uma sanção civil. [....] Elas 
[normas contratuais] são apenas normas jurídicas em combinação com as normas 
gerais que estatuem sanções. O Tribunal civil que decide um litígio surgido de um 
negócio jurídico tem não só de verificar a validade da norma jurídica geral com base 
na qual tal negócio foi realizado, como também o fato de o negócio ter sido 
realizado, o fato da existência de uma conduta contrária ao negócio e a circunstância 
de os prejuízos deste último fato causado não terem sido indenizados.347 

O “ser proprietário”, usualmente tido como hipótese de norma primária, também é 

condição da sanção, de modo que está no “ilícito”, assim como são-no a função de regular, a 

de permitir (que sempre limita o regular) e a de derrogar. Naquele exemplo, o lícito é, como 

não poderia deixar de ser, a negação do ilícito: “pagar 2 % do valor venal, em 30 dias, do 

imóvel por quem for proprietário de imóvel urbano no dia 1º de cada ano, até 2011 (função 

derrogatória), exceto quando o imóvel for situado no bairro Central (permissão positiva)”. A 

hipótese da norma primária, a permissão positiva e a derrogação perdem o papel autônomo 

pretendido por muitos juristas. 

Estaticamente, portanto, a norma é estudada sob o enfoque da função de regular, 

permitir e de derrogação de regulação. Afinal, a regulação pode exigir a permissão e 

derrogação para criar os seus contornos. O permitir positivo será pormenorizadamente tratado 

no capítulo quarto. Exemplos dele são a legítima defesa e o estado de necessidade, que 

funcionam como exceções do ilícito, delimitando-o. A função de derrogar, por sua vez, nem 

sempre é o critério do ilícito. Não é, portanto, todo derrogar que faz parte do predicado: tão-

somente se e quando limita o regular. Afinal, a função derrogatória também está presente 

como consequência que deve advir da inobservância da autorização, caso um órgão assim 

reconheça, já nulidade não há enquanto não declarada,348 o qual, por sua vez, poderá estar 

sujeito à derrogação em eventual reconhecimento por um outro órgão que o anterior exorbitou 

os limites, até culminar num órgão, como a Corte Constitucional, contra o qual não é 

dedutível nenhum processo de anulação de suas funções criadas. Será, neste caso, um órgão 

juridicamente ilimitado. Daí a falácia do “Estado de Direito”, que sustenta um “reino da lei”. 

É inevitável a existência de uma função impassível de anulação, tal qual a função 

individualizada criada pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil. Kelsen diz que a “validade 

desta é definitiva”.349 A ilimitação é jurídica, frise-se. E decorre da ausência de funções de 

derrogar que têm por objetos as funções criadas pela Corte, e jamais pela asserção de que só 
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há obrigações se à conduta contrária se imputar sanção, porquanto há uma diferença entre 

autorizações e regulações. O problema do regresso ad infinitum da sanção passa a ser o 

problema do regresso da anulação. 350 

Dinamicamente é que aparece a função de autorizar. E, sob tal enfoque, as funções de 

autorizar351 estão presentes em toda norma jurídica, uma de cujas partes é o predicado. A 

complementação do exemplo anterior pode elucidar: “deverá sofrer coação patrimonial se não 

forem pagos 2 % do valor venal, em 30 dias, do imóvel por quem for proprietário de imóvel 

urbano no dia 1º de cada ano, até 2011 (função derrogatória), exceto quando o imóvel for 

situado no bairro Central (permissão positiva), se, e somente se, o juiz, depois de um 

procedimento, assim reconhecer (função de autorizar), cuja violação de alguma função deve 

dar azo à anulabilidade da função individualizada criada (função de derrogar); e as funções 

normativas criadas derivaram de um ato de outro órgão autorizado, sendo que eventual 

exorbitância deste deve ensejar a anulabilidade das funções criadas; e cuja competência 

adveio de um ato de aplicação de um costume internacional segundo o qual tem poder quem 

tem detém eficácia, se a primazia for do direito internacional, ou de um ato da assembléia 

constituinte, se a primazia for do direito nacional, sendo a competência costumeira ou 

estatutária, alfim, pressuposta pela função hipotética autorizadora fundamental”. Esta a norma 

completa, estática e dinamicamente considerada, em cujas partes estão o escalonamento e o 

predicado. A corte constitucional faz as vezes do órgão que pode aplicar a função de derrogar 

última, atacando o critério temporal das funções indevidamente criadas. 

Isto é, ao analisar o processo de produção do predicado, a função normativa aplicada 

(“de um órgão competente emanou um ato”) é que cria novas funções (novas autorizações, 

novas regulações, novas permissões e novas derrogações). Ao contrário da estática de Kelsen, 

quando se dá uma “foto” nas demais funções, a dinâmica exige um “filme”, uma sucessiva 

utilização de funções normativas, cujo cume é a chamada “função autorizadora fundamental”. 

O que Kelsen chamava de norma individual nada mais é do que a aplicação de uma função ou 

de funções. Por tais análises, impõe-se a conclusão de que a “norma” (rectius: “função”) 

fundamental está dentro – e não fora – da norma jurídica, já que a função de autorizar 

depende da de regular, ou, no léxico de Kelsen, as normas de competência são “não-
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autônomas”. O ignorar a dinâmica ao falar da norma é um expediente didático que facilita o 

enfoque no predicado, já que, sendo conceito de estática, dele não participam as funções de 

autorizar e suas respectivas aplicações e criações. 

Cronologicamente é da utilização da função de autorizar que nascem e cambiam-se os 

predicados, isto é, as classes de condutas contidas, afinal, os valores jurídicos, que são as 

classes de sobrenível da licitude e ilicitude, nunca mudam. Assim, alteram-se as condutas 

previstas no predicado tão-somente mediante conotações, denotações de conotações e assim 

sucessivamente. Jamais, porém, com denotações por denotações. 

As razões históricas pelas quais ocorrem as mudanças não importam sob os olhos da 

epistemologia erigida, uma vez que o “cientista” constitui aquilo que pretende contemplar – e 

as razões históricas não fazem parte da denotação ou conotação de direito pressuposta. Este 

trabalho está plenamente ciente de que a criação de predicados não é explicada por premissas 

ou funções normativas superiores. Mas é fundamentado. A explicação sempre é histórica, 

pontual, de caso para caso, e a fundamentação é normativa, na forma aqui entendida, de sorte 

que uma mesma função pode fundamentar diversas unidades. 

A invariabilidade dos predicados (ou do objeto de estudo: a norma jurídica) não é 

critério da conotação de direito. Assim, os novos interesses, em razão de cuja pressão nos 

órgão jurídicos são alterados os predicados,352 não prejudicam, epistemologicamente, o estudo 

da qualificação. Toma-se, com Neumann, a “invariabilidade do domínio do objeto como 

classificação de disciplinas no âmbito da ciência, e não como critério de limitação do âmbito 

das ciências [como o faziam Aristóteles e Kirchmann]”. 353 A alteração do predicado advém de 

um ato-de-valoração do sujeito cognoscente que funciona como órgão, por meio do qual se 

elege entre classes distintas qual e como deve estar dentro do valor ou do desvalor.354 Cuida-
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se de escolha entre muitos, contraditórios e diferentes predicados sob os quais se valoram 

condutas humanas entre diversas opiniões.355 

Qualquer classe de conduta pode estar contida no predicado356 , pois o órgão 

autorizado, como o Rei Midas,357 pode transformar tudo o que toca. Isso não significa que o 

legislador produz algo claro, como o ouro de Midas, contra cujo conteúdo nenhum 

jurisdicionado pode lutar. Absolutamente. O legislador só é legislador porque o sujeito 

cognoscente assim o quis. Nas raízes céticas deste trabalho, os conceitos fundamentais e a sua 

operacionalização são logos da retórica estratégica, como ao dizer que fulano de tal, que é 

elemento de uma autorização, decidiu por tornar a classe tal juridicamente valorada – isto é, 

que o legislador legislou. Já que o mundo externo, que talvez nem exista – mas que 

indubitavelmente é incognoscível – não lhe constrange a nada, é o sujeito cognoscente quem 

diz, sucessivamente, que há algo chamado função de autorizar, que fulano é autorizado e que 

ele transformou a classe tal em predicado são relatos utilizados para fazer vencer outros 

relatos. Diz, então, que existe um Rei Midas, que transformou algo em ouro. Não há uma 

“função normativa em si”, uma verdade sobre conceitos fundamentais e sua utilização. São 

opiniões emanadas sempre de acordo com uma epistemologia, já que de adotar uma posição 

filosófica ninguém escapa. Silenciosamente ou não, decide-se. 

Como o normativismo condiciona o caráter jurídico da classe contida no predicado à 

aplicação de uma função de autorizar, este trabalho discorda de propostas jusnaturalistas 

tendentes à totalização de uma moral, expediente pelo qual se destituiria a relevância das 

regulações que com ela não concordam.358 Não existe uma limitação prévia de denotações por 

conotações que podem estar nos predicados, senão que seja algo possível – logo, não 

impossível – de ocorrer, que não seja necessário. É uma retórica material que propõe que algo 

é, aléticamente, possível.359 

O ato de eleição ética pelo direito é feito dentro de um contexto histórico, culminando 

na escolha do conteúdo querido – o “vencedor” dentro de ideologias antagônicas – pelos 
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Paulo: Noeses, 2011, p. 165. 



105 
 

poderes constituídos, como na visão retórica proposta por João Maurício Adeodato.360 Ilustra 

isso o apoio dado por São Tomás de Aquino à escravidão.361 O homem, inexoravelmente, 

realiza o fardo de valorar.362 A fundamentação de obrigatoriedade reside em autorizações e 

exercícios de autorizações, não em conteúdos.363  

Como dito, o que faz um predicado extrajurídico tornar-se, concomitantemente, 

jurídico, se não é a aplicação da função de autorizar, não interessa ao sujeito cognoscente. 

Para fins de dogmática jurídica, o que importa é o predicado normativo, isto é, as denotações 

por conotações, quer lícitas, quer ilícitas, cuja criação pressupõe a aplicação de sucessivas 

cadeias de autorização. De reiterar-se que as cadeias autorizadoras ou o escalonamento são 

parte do logos da retórica estratégica para controlar, ou tentar controlar, atos normativos 

humanos, que, com ou sem limites, fazem-se obedecer e podem aplicar atos coativos. Não há 

teoria jurídica que controle causalmente os atos humanos, porque a norma não tem o condão, 

por não fazer parte da natureza, senão da sociedade, de impor necessariamente tais e quais 

formas de agir. A teoria se conforma à impossibilidade de tocar no mundo, buscando, por 

outro lado, controlá-lo com prognósticos normativos. 

Assim, se p é ilícito, sê-lo-á sempre em relação a uma dinâmica normativa α em um 

dado tempo e espaço, isto é, ante a consideração de determinadas funções de autorizar e 

respectivas aplicações, cujo cume é a função fundamental.364 Descreve-se uma norma, cujo 

pressuposto da sanção é o predicado p.  

                                                           
360 ADEODATO, João Maurício. A construção retórica do ordenamento jurídico – três confusões sobre ética e 
direito. In: CARVALHO, Paulo de Barros (Org.). Sistema tributário brasileiro e a crise atual. São Paulo: 
Noeses, v. 6, 2009, p. 363; ADEODATO, João Maurício. Teoria dos direitos subjetivos e o problema da 
positivação dos direitos humanos. In: BRANDÃO, Cláudio; CAVALCANTI, Francisco; ADEODATO, João 
Maurício (Orgs.). Princípio da legalidade: da dogmática jurídica à teoria do direito. Rio de Janeiro: Forense, 
2009, p. 86-87. 
361 KAUFMANN, Arthur. A problemática da filosofia do direito ao longo da história. In: HASSEMER, 
Winfried; KAUFMANN, Arthur (Orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 
contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 73, 78 e 79. 
362 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 182. 
363 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 183, 188, 
193 e 195. 
364 Cf. VILANOVA, Lourival. Teoria da norma fundamental. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São 
Paulo: IBET, v. 1, 2003, p. 339; ECHAVE, Delia Teresa; GUIBOURG, Ricardo A.; URQUIJO, Maria Eugenia. 
Lógica, proposición y norma. 6. ed. Buenos Aires: Saraiva, 1988, p. 122; KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 204, 206 e 361; ALCHOURRÓN, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. 
Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Buenos Aires: Astrea, 2006, p. 174; 
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O verdadeiro e falso são os valores lógicos com os quais trabalham as descrições.365 

Kelsen afirma que a verdade não é condicionada temporalmente: ou é, ou não é.366 A verdade 

não é aferida ontologicamente: é relato sobre a mentira de um sujeito cognoscente – o 

cientista tal, que tem por autorrelato r, enunciou o heterorrelato não-r. A diferença do erro 

para a mentira aí está, diz Aristóteles: no erro não se tinha um autorrelato sobre o que se 

exterioriza, enquanto na mentira há uma contradição entre uma sentença interior e uma 

exterior.367 

Se, segundo um auto e heterrorelato descritivos r¹ de um sujeito cognoscente, o 

predicado p, em T¹, é lícito, o relato r² deste mesmo sujeito de que p, em T², é ilícito, não 

alterará a valência lógica de r¹. Assim, se não era ilícita a conduta p em T¹, o enunciado 

científico r² em T² não tornará p um desvalor jurídico em T¹: será totalmente independente de 

r¹, haja vista referir-se a um objeto distinto. Exemplificando: o sujeito crê que o bullying é 

lícito em T¹ e, segundo sua interpretação sobre a dinâmica das funções normativas de certo 

direito positivo, ele é ilícito em T². A afirmação de que “bullying é lícito em T¹” não se tornou 

falsa com a segunda afirmação “bullying é ilícito em T²”. Só será falsa se, no autorrelato, o 

sujeito cognoscente ter por relato vencedor o “bullying é ilícito em T¹”. O fato de hoje p ser 

ilícito não torna, tampouco, falso o relato atual sobre ontem, quando p era lícito. Enfim, as 

descrições sobre predicados são, exatamente por se referirem a certo tempo, atemporais. 

Tal lição vem da concepção expressiva das normas, da qual se parte: a cada nova 

função, aplicada ou abstrata, tem-se um novo sistema de direito positivo, pertencente ao 

mesmo ordenamento, pois o que há de comum a todas as normas é o derivar da mesma função 

fundamental. Sobre a aludida compreensão, afirmam Achourrón e Bulygin:  

Cada vez que Rex [monarca de um país] dicta una nueva orden este conjunto [de 
proposições ordenadas por Rex] se incrementa con la nueva proposición ordenada 
por Rex, de modo que se convierte en un nuevo conjunto, digamos A¹. Así com el 
transcurso del tiempo obtenemos no un conjunto, sino una secuencia de conjuntos 
(A1, A2...An). [...] La afirmación de que una determinada norma deja de existir en un 
cierto momento puede dar lugar a confusiones. Todo lo que hay, son una serie de 
diferentes conjuntos de proposiciones y una proposición p dada puede pertenecer a 
algunos de tales conjuntos y no a otros. Si p pertence a um cierto conjunto, nunca 
deja de pertenecer a él, pero puede ocurrir que no pertenezca al conjunto siguiente. 
Lo que hacemos es tomar  en momentos diferentes conjuntos diferentes como puntos 
de referencia para nuestras aserciones de que ciertas proposiciones (o estados de 
cosas) son obligatorias, prohibidas o permitidas: esto pruduce la ilusión de cambio 

                                                           
365 Cf. DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 112 e 117; BOBBIO, 
Norberto. Teoria da Norma Jurídica. 4. ed. Bauru: EDIPRO, 2008, p. 43-44.  
366 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 219. 
367

 ARISTÓTELES. Retórica. 2. ed. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005, p. 147. 
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temporal. Pero en realidad las proposiciones normativas son atemporales, pues se 
refieren siempre a un sistema determinado. Por lo tanto, la proposición ‘p es 
obligatorio en A1’ es verdadera o falsa, pero si es verdadera, lo será siempre, aun 
después de la derogación de p. Pues si p es eliminado estamos en presencia de um 
nuevo sistema A2.

368 

Ou seja, enquanto os predicados são temporais (pois têm elementos temporais), as 

descrições sobre eles são atemporais, porquanto referem-se sempre a uma cadeia de funções 

normativas, nem posterior, nem anterior. Assim, da função fundamental partem várias 

normas, cada uma das quais com funções normativas jurídico-positivas, culminando na 

sanção. Se há a derrogação de um predicado, existirá uma nova norma, com uma função a 

mais. Perdem relevância os conceitos de validade, eficácia, vigência, etc. São as funções 

normativas que interessam, com seus respectivos contornos, quando abstratas, cujos 

elementos são o material, pessoal, temporal e espacial, e suas aplicações, quando denotadas. 

O predicado derrogado não sai do sistema ou perde vigência, etc. Simplesmente é um 

predicado diferente do anterior, com um critério ad quem do elemento temporal, fornecido 

pela função de derrogar. 

A unidade dos sucessivos sistemas está na função autorizadora fundamental, da qual, 

em formato de fogos de artifício – e não pirâmide –, as demais funções defluem.  

Falar de atemporalidade é tese de ordem epistemológica, segundo a qual a criação de 

qualquer função altera a norma e, pois, o sistema. Isso não exclui, tampouco assume qualquer 

posição, quanto à interpretação dos significantes. Miguel Reale diz que um “modelo” que 

trabalhe com sistema não é necessariamente “inhistórico ou estático”. Inexiste antinomia entre 

sistema e problema.369 

Destarte, este capítulo sustenta a tese de que o predicado é tema de estática jurídica. 

Ele abrange as funções de regular, permitir e de derrogar (sendo que, quanto a esta, se e 

quando limita o regular). O critério que evita a circularidade conceitual do predicado entre 

lícito e ilícito é a sanção, cuja criação decorre da aplicação de sucessivas funções de autorizar 

e cuja alteração também, de tal maneira que qualquer afirmação sobre um predicado deve 

levar em conta a cadeia dinâmica (sistema) do qual ele é produto, afigurando-se a função de 

autorizar fundamental o critério de unidade dos diversos sistemas, manifestados em cada 

norma jurídica, cuja soma é igual ao ordenamento. 

                                                           
368 ALCHOURRÓN, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. La concepcion expressiva de las normas. In:____. Análisis 
lógico y derecho. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 128 e 134. 
369 REALE, Miguel. O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
1992, p. xxxvii, 4, 135 e 137. 
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3.1. Referibilidade dos valores e dualismo entre ser e dever ser: o substrato 

modalmente indiferente de Kelsen como relação entre elementos e classes 

 

Este capítulo busca estudar qual é o sujeito da qualificação e como se dá a sua inserção 

no predicado. Cuida-se do problema do abismo gnoseológico ou do conhecimento do 

direito,370 da relação das idéias, que são gerais, com o mundo ao qual se dirige, que é 

individual. Isto é, para falar com Nietzsche, nenhuma folha é totalmente igual a outra, mas da 

desconsideração arbitrária do individual segue o conceito: a “folha primordial”,371 ideia a 

partir da qual se logra apontar para esta ou aquela folha e sem a qual o indivisível é 

incognoscível.372 Esta dualidade é enfrentada à luz do ceticismo semântico, tendência para a 

qual a relação entre significante e significado é arbitrária. 

Antes de debruçar sobre isso, porém, exsurge um problema epistemológico gerado 

pela dicotomia entre ser e dever ser: como o predicado pode referir-se a algo “do mundo real” 
                                                           
370 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 8 e 9. 
371 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre a verdade e mentira no sentido extra-moral. In: MARÇAL, Justen Filho 
(Org.). Antologia de textos filosóficos. Paraná: SEED, 2009, p. 535-537. Cf. ADEODATO, João Maurício. 
Filosofia do direito. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 122. 
372 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 133 e 134. 
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sem infirmar o dualismo. Sendo Hans Kelsen o autor paradigma do trabalho, a 

incomunicabilidade entre ser e dever-ser é um pilar epistemológico inegável, como na 

separação da imputação e causalidade. Logo, aqui não se parte da teoria estruturante de 

Friedrich Muller, que busca integrar o dualismo, ou o direito e a realidade, numa estrutura da 

norma.373 Tal se deve porque, se se almeja uma pretensa coerência, não se deve utilizar um 

relato na retórica estratégica somente quando convém para interferir na retórica material sobre 

os silêncios normativos.  

O ser e o dever-ser são indefiníveis. Como categorias do conhecimento, não são 

explicáveis pelo gênero próximo e diferença específica.374 E irredutíveis. À natureza, cujo 

suceder condicional obedece à causalidade, opõe-se a sociedade, personificação de um corpo 

de normas, que ligam o antecedente ao consequente por meio da imputação.  

As teorias da relatividade e quântica relatam que entre causas e consequências na 

natureza a relação é de probabilidade, e não de necessidade da causalidade laplaciana, como 

defendiam os deterministas,375 um dos quais era Kelsen.376 Isto é, ao invés do modal alético 

da necessidade, segundo o qual “dado A, é necessário B”, passa-se a uma mera expectativa 

cognitiva de que de A seguirá um provável B. David Hume, sem utilizar de elaborados 

argumentos físicos, já dizia que é impossível provar a semelhança do futuro com o passado, 

senão por uma suposição de semelhança e de que há um curso regular das coisas, no qual o 

                                                           
373 MULLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 95, 2009. 
374 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 3 e 70; KELSEN, 
Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 341 e 362; KELSEN, Hans. Teoria pura do 
direito . 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 95 e 115; KELSEN, Hans. Socialismo y estado. México: 
Siglo Veintiuno, 1982, p. 15-16; VILANOVA, Lourival. Sobre o conceito de direito. In: ______. Escritos 
jurídicos e filosóficos. São Paulo: IBET, v. 1, 2003, p. 49; VILANOVA, Lourival. O problema do objeto da 
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filosóficos. São Paulo: IBET, v. 2, 2003, p. 402; VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 80; DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 22-24. 
375 Cf. DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 26; MENEZES, Djacir. 
Kelsen e Pontes de Miranda. In: PRADO, Luiz Regis; KARAM, Munir (Orgs.). Estudos de filosofia do direito: 
uma visão integral da obra de Hans Kelsen. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 40; KELSEN, Hans. O 
que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 317-318; KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e 
do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 236; VILANOVA, Lourival. Notas para um ensaio sobre a 
cultura. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: IBET, v. 2, 2003, p. 297-298; KELSEN, Hans. 
Sociedad y naturaleza: una investigacion sociologica. Buenos Aires: Depalma, 1945, p. 394-395. 
376 KELSEN, Hans. O problema da justiça. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 90, 92 e 127; 
KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 100, 101, 372 e 391; 
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futuro comportar-se-á como, aos olhos dos homens, caminhou o passado.377 Para o cético 

inglês, em outras palavras, não se pode passar de raciocínios conjuntivos (“aqueço o metal” e 

“o metal dilata-se”) para condicionais (“se aquecer o metal ele dilatar-se-á”). Infirma, pois, 

uma causalidade. 

Se a realidade para a retórica é um metarrelato sobre o ser vencedor de um conjunto de 

relatos e se não existe nada além de relatos, a implicação causal não ocorre entre eventos, mas 

entre sentenças.378 À condição “aquecer o metal” atribui-se o efeito: “a dilatação do metal”. 

Inexistem causas e efeitos fora dos relatos, da mesma forma que o mundo fora da caverna de 

Platão é incognoscível. Cuida-se de uma construção linguística. Uma referência ontológica, 

objetiva ou extralinguística, sob os óculos da retórica aqui pressupostos, é sem sentido. Não 

se deve transferir a adjetivação no relato para o relato: relatos pretensamente ontológicos 

existem. Não passam de opiniões, entrementes. 

É-o também a implicação normativa. Kelsen chama de sociedade uma grande teia de 

dever-ser, composto não só pelo direito. Para ele, ou o homem é estudado causalmente, ou é 

imputacionalmente. Neste caso, será um mero elemento pessoal de condutas, objeto da norma, 

dentro da grande ordem normativa da conduta humana que é a sociedade.379 

A ambição hodierna de um Luhmann de erigir uma teorização que explique o que é 

“sociedade”, tendo por elemento primordial a comunicação, assemelha-se à de Kelsen de 

construir uma epistemologia para toda a ciência social, tendo por princípio epistemológico 

unificador o “dever-ser”. Kelsen diz que, ao contrário do materialismo histórico de Marx, para 

quem há uma contraposição entre sociedade e Estado, este conceito (que está contido no de 

ordem jurídica) é abarcado por aquele, da mesma forma que, na comparação do autor de 

Teoria Pura, não há oposição entre mamífero e homem.380 Pontua Kelsen: 

                                                           
377 HUME, David. Investigação sobre o entendimento humano. Lisboa: Edições 70, 1998, p. 42. Cf. 
ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 133. 
378 Cf. ECHAVE, Delia Teresa; GUIBOURG, Ricardo A.; URQUIJO, Maria Eugenia. Lógica, proposición y 
norma. 6. ed. Buenos Aires: Saraiva, 1988, p. 77; KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 29; BITTAR, Djalma. Relação jurídica tributária em nível lógico. São Paulo: 
Ltr, 1993, p. 27; ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. 
São Paulo: Noeses, 2011, p. 315 e 316. 
379 Cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 95; KELSEN, Hans. 
Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 29 e 263; VILANOVA, 
Lourival. Notas para um ensaio sobre a cultura. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: IBET, v. 
2, 2003, p. 294-297. 
380 KELSEN, Hans. Socialismo y estado. México: Siglo Veintiuno, 1982, p. 195-196. 
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Desde el punto de vista de la clasificación de los conocimientos, para que la 
Sociedad sea posible como un sistema aparte de la Natureza, ha de existir junto a las 
leyes naturales otra ley específica de caráter social. A la ley de causalidad se 
contrapone la norma. Desde el punto de vista de la Natureza, y en un sentido 
primitivo, libertad significa la negación de las leyes sociales, y desde el punto de 
vista de la Sociedade, la negación de las leyes naturales.381  

Em Kelsen, são métodos e postulados epistemológicos díspares o ser e dever-ser, 

causalidade e imputação, natureza e sociedade. Criar uma suposta unidade da dualidade seria 

um “postulado metafísico”.382 Eles não estão contidos num mesmo gênero. E o dever-ser é o 

postulado em virtude do qual se pode falar em ciências sociais e seu objeto: a sociedade, da 

qual faz parte o direito. 

Logicamente, porém, a proposição que descreve o ser assume a mesma forma da que 

descreve o dever ser: são condicionais. “Se se aquece o metal, ele dilatar-se-á” e “se matar 

alguém, pena deve-ser”, respectivamente. Kelsen diz: 

A ciência natural descreve seu objeto como real enunciado que, em certas condições 
(causas), ocorrem, necessária ou provavelmente, certas conseqüências (seus efeitos). 
[...] Os enunciados pelos quais a Ciência do Direito descreve seu objeto não são uma 
aplicação do princípio da causalidade; eles não têm o significado das leis da 
natureza, embora tenham a mesma forma gramatical. São proposições que ligam 
uma condição à sua conseqüência, mas essa ligação tem outro significado além do 
expresso nas leis da natureza. Seu significado não é o de que, em certa condição, 
determinada conseqüência ocorre efetivamente, isto é, necessária ou provavelmente, 
mas que, sob a condição de certa conduta humana deve ocorrer como 
conseqüência.383 

A função dos enunciados causais dos normativos é que os difere. Já no domínio 

formalizado, sustenta-se que a cópula ou functor-de-functor que liga as proposições 

implicantes e implicadas são diferentes. Àquela proposição aplica-se o ser, o ôntico: “se A, 

então B é”. À segunda proposição, o functor deôntico: “se A, então B deve-ser”. Da estrutura 

lógica do condicional segue a inexistência de normas categóricas, de predicados em si, 

independentes. Assim, na moral e no direito “não matarás,”, “não roubarás” são-no ante 

situações específicas e consequências e, como em qualquer mora e direito positivos, com 
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exceções (permissões positivas).384 Qualquer prescrição, para ser prescrição, exige a estrutura 

condicional, como afirma Fritz Schreier: 

[...] el legislador es libre en la peculiar actividad que consiste en coordinar 
consecuencias de derecho a supuestos jurídicos [...]; pero como dicha actividad 
implica una coordinación [relação entre proposição implicante e a implicada], 
resulta indiscutible que se encuentra sujeto a las reglas de toda coordinación y, por 
ende, a las da lógica formal. 385 

O que importa, por ora, é como relacionar uma conduta única e irrepetível, 

aparentemente do “ser”, com a classe prescrita, com o que deve-ser. Porque irredutíveis, não 

se tocam.  

O predicado (assim como qualquer função normativa) pode ser visto, antes da 

construção de sentido, isto é, como um critério que, sintaticamente, funciona como 

antecedente da sanção – uma condição. Passando adiante, o predicado, por tratar-se de algo 

passível de interpretação, pode ser tratado semanticamente, enquanto conotação e denotação, 

sem qualquer preocupação com o functor-de-functor que se lhe aplica ao acoplar-se com o 

consequente. Neste viés, os termos da qualificação jurídica não serão causais nem 

imputacionais, mas classes ou elementos. Com esse parêntese redutor de complexidade, 

passa-se a perguntar o que é algo e se ele ocorreu. Ou seja, alguma conduta efetiva atende ao 

predicado? A classe e o elemento de conduta são, sob o prisma semântico, algo que pode ser 

parte integrante de sentenças causais ou normativas. Por isso fala-se que são “modalmente 

indiferentes”. Eles não infirmam nem confirmam a dicotomia entre ser e dever-ser, pois 

sequer a enfrentam. 

Não se relacionam, pois, ser e dever-ser. A qualificação é operação semântico-

interpretativa, que pressupõe a proposição monádica. O que se relaciona é o conteúdo do 

dever-ser (a classe prevista no predicado) com um elemento (aplicação do predicado). Cuida-

                                                           
384 Cf. KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 347; KELSEN, Hans. 
Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 26, 27 e 451; KELSEN, Hans. Teoria 
pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 111-112; ENGISCH, Karl. Introdução ao 
pensamento jurídico. 10. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 48-51; ELLSCHEID, Gunter. O 
problema do direito natural. Uma orientação sistemática. In: HASSEMER, Winfried; KAUFMANN, Arthur 
(Orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2002, p. 237-239. 
385 SCHREIER, Fritz. Conceptos y formas fundamentales del derecho. México: Nacional, 1975, p. 127-128. 
Cf. KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 346-347; 
VILANOVA, Lourival. O problema do objeto da teoria geral do estado. In: ______. Escritos jurídicos e 
filosóficos. São Paulo: Axis Mvndi, v. 1, 2003, p. 197; VILANOVA, Lourival. Dimensão política nas funções do 
Supremo Tribunal Federal. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: Axis Mvndi, v. 1, 2003, p. 
378; VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 
p. 310. 
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se dos substratos modalmente indiferentes386 , mediante cuja consideração pode-se 

compreender a qualificação sem infirmar a premissa da qual se parte: a irredutibilidade do 

sein e sollen. Diz Kelsen: 

A ação enquanto tal – ou seja, sem se considerar se é concebida como algo que é ou 
como algo devido – afigura-se um substrato indiferente; insere-se assim – 
dependendo do ponto de vista a partir do qual é observada – no mundo do Ser ou do 
Dever-ser. Participa do mundo do ser quando se busca sua causa e o efeito, 
abstraindo-se, portanto, de seu valor; e tem participação no mundo do Dever-ser 
quando, inversamente, busca-se precisamente seu valor, ignorando-se a sua 
dependência do nexo causal.387 

Neste ser-igual, do substrato modalmente indiferente de um ser e do substrato 
modalmente indiferente de um dever-ser, existe o valor; e ele é a relação de 
igualdade entre ambos estes substratos modalmente indiferentes, não uma relação 
entre realidade e norma, entre ser e dever-ser. [...] Portanto, não é o valor uma 
qualidade da realidade, como se supõe, quando se diz que a realidade é valiosa, tem 
valor.388 

Tanto o predicado quanto o sujeito estarão na norma. Num primeiro momento, 

somente o predicado. Depois, com a utilização da função de autorizar, que constitui o sujeito, 

como predicado aplicado. Sem a aplicação da autorização o denotado por denotação não passa 

a ser juridicamente relevante, integrante da norma jurídica ou, para falar na linguagem 

tradicional, sem a atuação do sujeito credenciado uma conduta efetiva sequer existe para o 

direito.  

A qualificação, pois, exaure-se no encontro entre o sujeito, denotado por denotação, e 

o predicado. Trata-se da qualificação propriamente dita ou em sentido estrito. Revela-se 

incoerente afirmar que ser e dever tocam-se na incidência. A qualificação é questão lógica, 

porquanto lida com classes e elementos, e semântica, quando se exigem, mutuamente, a 

conotação e a denotação, e pragmática, já que só com a utilização de uma função de autorizar, 

mediante o ato lingüístico de prescrever,389 outra função é criada – in casu, uma de regular, 

permitir e derrogar concretizadas. 

Outrossim, valora-se a conduta concreta, situada no tempo e espaço.390 Não a abstrata, 

pois conotações existem se e quando utilizadas. A valoração em sentido estrito não recai sobre 

outro valor V, lícito e ilícito (desvalor) ou outra classe, mas sobre aquilo a que referem os 

                                                           
386 A respeito do substrato, cf. KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
1986, p. 73, 74, 246, 248, 371 e 450; KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2006, p. 6-7. 
387 KELSEN, Hans. A ilusão da justiça. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 428. 
388 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 76, grifo do autor. 
389 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 311. 
390 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 276.  
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valores jurídicos.391 Do contrário, ter-se-iam valores valiosos e valores não-valiosos, e 

metavalores, e metametavalores: M (M(V)), em um valorar por si, distante do mundo e 

pleonástico.392 Seriam idéias autossuficientes. 393   

O fato é que o predicado volta-se à experiência, não enquanto um evento, mas como 

um relato sentencial sobre um elemento único e irrepetível, que não pode mais ser cindido. O 

elemento é uma construção lingüística de algo que não é classe. Valoram-se, destarte, 

condutas, que, exatamente por serem valoradas, são antecedentes de cadeias normativas. Os 

predicados são uma porta de entrada para fatos singulares serem valorados, sem os quais a 

neutralidade axiológica das cadeias causais imperam. 394 Eis a dualidade da qualificação 

normativa, seja ela jurídica ou não,395 na qual o axiológico do predicado, que deriva da 

imputação de sanção, não traz prejuízo algum à abstração metódica da qualificação mediante 

o predicado monádico, cujo functor é apofântico (“é”).396  

O sujeito ao qual se refere o predicado jurídico é um elemento irredutível, isto é, 

aquele que não ser mais fracionado, tampouco idêntico a outro. Uma classe sempre admitirá 

um fracionamento em subclasse, e esta, por sua vez, em subsubclasse. Um elemento, porém, 

não pode ser predicado de outra sentença monádica, pois ele não tem extensão. Existe o 

elemento se e quando associado a um predicador, sem o qual é incognoscível. Ele, o 

elemento, não é e nem pode ser uma classe. 

 A classe “homens” pertence à de “animais”. Os “filósofos” pertencem à dos 

“homens”. Sócrates pertence à de filósofos e, via de consequência, à de homens e à de 

animais. Mas Sócrates, por si, não é uma classe, à qual um elemento pertencerá. Chega-se ao 

final da sucessiva cadeia gnoseológica: da conotação à denotação de elemento. Não se trata, 

vê-se, de conduta que deve ser ou que é, mas de mera relação entre classes e elementos, de 

sorte que o dualismo entre ser e dever ser não é infirmado nem afirmado na qualificação. Ela 

                                                           
391 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 74, 75, 415 e 423; 
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 74.  
392 KELSEN, Hans. O problema da justiça. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 7, 2003. Cf. SCREIBER, 
Rupert. Lógica del derecho. Buenos Aires: Sur, 1967, p. 18. 
393  ELLSCHEID, Gunter. O problema do direito natural. Uma orientação sistemática. In: HASSEMER, 
Winfried; KAUFMANN, Arthur (Orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 
contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 268. 
394 KELSEN, Hans. O problema da justiça. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 5; KELSEN, Hans. 
Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 19. 
395 Cf. KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 176-177. 
396 VILANOVA, Lourival. Teoria da norma fundamental. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São 
Paulo: IBET, v. 1, 2003, p. 311.  
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tem papel decisivo na eleição dos termos do predicado monádico, mas a relação entre classe e 

elemento revela-se inalterada pela opção teórica sobre as variáveis lógicas. 

 Uma diferença revela-se importante: como já se disse no capítulo anterior, dentro da 

classe a priori do ilícito existem diversas subclasses contidas. Em um momento, estas 

subclasses (o “homicídio é ilícito”) são sujeitos de predicados monádicos. Em outra sentença, 

já são predicados no qual um elemento está contido: “Maria matou José é homicídio”. 

Exatamente quando o sujeito não pode mais ser predicado em outra cadeia estar-se-á diante da 

qualificação jurídica propriamente dita. Quando não há mais denotação por conotação (classes 

qualificadas por classes), senão denotação por denotação (elementos qualificados por classes), 

já que o sujeito não pode tornar-se, em outro predicado monádico, um predicado. 

 A conduta denotativa “Maria matou José” pode ser idêntica (logo não irrepetível) num 

sentido relativo à espécie ou ao gênero a que pertence. Por exemplo, “Maria matou José” é 

idêntica à conduta “João matou Gabriel”, porque ambas estão contidas na espécie 

(“homicídio”) ou porque estão no gênero (“ilícito”).397 Porém o sujeito que não pode ser um 

predicado (a “conduta denotada por denotação”) jamais será idêntico a outro elemento em 

todos os predicáveis, como haverá, inexoravelmente, distintos indicadores (nomes próprios ou 

pronomes demonstrativos) e acidentes – as circunstâncias temporais, espaciais, etc. Nenhum 

elemento é, em rigor, idêntico a outro. 

 Nada impede que dois gêneros sejam predicados de um mesmo sujeito.398 Isso sói 

acontecer porque a retórica da vagueza permite com que haja maior consenso quanto à 

conotação,399 mas amplia, a um só tempo, o dissenso quanto à denotação por denotação. 

Afiguram-se sobremaneira conflituosos os debates referentes à correspondência de certo caso 

numa classe. Como os predicados não existem em si e por si, mas em referência a sujeitos, 

para que aquele significante possa ser operacionalmente utilizado (isto é, para que a 

comunidade discursiva compreenda o passo-a-passo da qualificação), é necessário apresentar 

sucessivas classes dentro das quais o sujeito estará contido. 

 Quando se inclui o sujeito, que é a conduta denotativa, no gênero mais próximo, 

automaticamente se inclui em todos os gêneros mais remotos.400 Como se chega ao sujeito 

não é questão ontológica, fora do homem, mas construções discursivas. O sujeito é uma 

sentença denotada por denotação, uma conduta indivisível, que pertence a uma das classes de 

                                                           
397 Cf. ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 242, 103a. 
398 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 259, 107a. 
399 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 103 e 302. 
400 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 415, 143a. 
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conduta (predicado monádico) e, por consequência lógica, à classe de sobrenível da licitude 

ou da ilicitude. Kelsen diz que a qualificação jurídica corresponde à valoração de uma 

conduta efetiva, e não da norma geral à qual esta conduta adequa-se.401 Como isso se dá é 

objeto do próximo item. 

 

 

3.2. Os relatos conotativos e denotativos como retóricas materiais que 

sugerem uma resposta aos abismos entre significante, predicado e sujeito: 

da diferença entre qualificação jurídica, resultado de projeção de um 

método sobre um objeto por um sujeito cognoscente, e a função jurídico-

positiva de aplicar o predicado 

 

Este item preocupa-se com a relação epistemológica entre o significante, predicado 

positivado (significado-conotativo) e a conduta valorada (significado-denotativo): quem e 

como qualifica? A adoção de uma posição quanto à teoria da interpretação é necessária. 

Objetiva, com o recurso à hermenêutica, propor uma leitura cética da operacionalização dos 

conceitos fundamentais. Entre a teoria geral do direito e a asserção de que “isto está regulado” 

há a interpretação.  

Contemporaneamente, cada vez mais se dá ênfase ao papel da linguagem. A 

hermenêutica passa, na filosofia, a ter uma pretensão universalista com Gadamer. O 

compreender algo deixa de ser um elemento acessório, tornando-se traço constitutivo da 

experiência humana.402 De instrumento, que representava a “realidade”, para condição da 

experiência, que cria a realidade. Opondo-se à ontologia, à cognoscibilidade da “coisa em si”, 

mas dentro da filosofia, está a retórica, a advogar pela autorreferência do discurso403 e a tomar 

tudo como um relato.  

                                                           
401 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 276. 
402 ZACCARIA, Giuseppe. L’apporto dell’ermeneutica allá teoria del diritto contemporanea. Rivista di 
Diritto Civile, Anno XXXV, nº 3, 1989, p. 323-326. 
403 CASTRO JÚNIOR, Torquato da Silva. A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico inexistente. 
São Paulo: Noeses, p. 76, 2009; ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do 
direito subjetivo. São Paulo: Noeses, 2011, p. 6. 
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A teoria do direito caminha no mesmo sentido.404 Ganharam espaço estudos que têm 

por objeto, mediata ou imediatamente, o processo comunicacional, sua sintaxe, semântica e 

pragmática.405 Fala-se, inclusive, em uma “guinada interpretativa”, termo alusivo ao novo 

paradigma das ciências sociais e, via de consequência, da teoria e da Filosofia do Direito, com 

a substituição do modelo do bom legislador para o do bom intérprete.406  

A separação entre significante e significado tem papel decisivo em tal cenário. Embora 

esse debate seja antigo, como no Crátilo de Platão, quando Sócrates busca provar que, entre a 

expressão e a significação, há uma relação natural, em razão da qual se alcança a correção dos 

nomes, e não arbitrária ou convencional, a aludida dicotomia tornou-se vencedora nos meados 

do século XX.407 Isto é, a tese convencionalista venceu. 

A analogia de Pontes de Miranda explica a diferença do significante para o significado 

atribuído:  

Se pensais que estás nos códigos e nos decretos todo o sistema jurídico, errais; não é 
a Bíblia o cristianismo, nem os Balanços do Tesouro são a economia social de um 
país. [...] Conhecer os textos de lei é apenas conhecer a expressão extrínseca, 
subjetiva, individual, mais ou menos autorizada, da regra jurídica, reduzida a 
palavras, e que está para a verdadeira norma como paras as cordilheiras e montanhas 
os sombreados dos mapas. 408 

Tal dicotomia é utilizada como argumento para dizer que a norma só existe na decisão. 

Dizer que o juiz cria a norma é, porém, extremamente ambíguo. As funções normativas não 

são expressões simbólicas, mas construções de sentido, produtos de atos de interpretação. 

Afinal, sendo funções conotativas (gerais) ou denotativas (individuais), estão no âmbito 

semântico.  

Resultado da interpretação de significantes por um sujeito cognoscente a partir de um 

método (modelo jurídico ou teoria geral do direito), toda norma jurídica é produto 

                                                           
404 Cf. JUST, Gustavo. Ceticismo e cognitivismo na teoria da interpretação: relatividade e ambigüidade de uma 
classificação. In Revista Argumentum. Recife, Vol. 1, nº 1, set. 2004. Disponível em: 
<http://www.maristaspe.com/argumentum/volume1/gustavo.pdf>.  Acesso em 07 out. 2010, p. 1. 
405 ADEODATO, João Maurício. O paradoxo entre a retórica do paternalismo e o pragmatismo de uma ética da 
tolerância diante do problema da tortura – um diálogo com Tercio Sampaio Ferraz Jr. In: ADEODATO, João 
Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. (Orgs.) Filosofia e teoria geral do direito: homenagem a Tercio Sampaio  
Ferraz Junior. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 578-579. 
406 JUST, Gustavo. Guinada interpretativa. In: BARRETO, Vicente (Org.). Dicionário de filosofia do direito. 
Rio de janeiro/São Leopoldo: Renovar/Editora Unisinos, 2006, p. 394-395. 
407 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 31 e 32. 
408 MIRANDA, Pontes de. Sistema de ciência positiva do direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, t. i, 
1972, p. 86-87. Cf. ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na 
ciência. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 212.  
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gnoseológico de um sujeito que pressupõe um objeto, cujo manuseio demanda o conceito 

jurídico fundamental de norma. Há uma diferença entre dizer que o predicado jurídico p foi 

criado pela aplicação de uma função de autorizar jurídico-positiva e dizer que essa criação só 

existe porque o sujeito cognoscente erige o que deseja contemplar. O juiz cria, positivamente, 

função; o sujeito, sobre criar, epistemologicamente, a função, é quem relata que o juiz criou, 

dinamicamente, uma função, oportunidade em que constitui o que deseja contemplar. Há um 

relato epistemológico entimemático inevitável em qualquer simples descrição normativa: 

“segundo o sujeito cognoscente tal...”. Sem uma cláusula desta estirpe, admitir-se-ia a 

existência de um mundo exterior, o que não se coaduna com as pretensões retóricas deste 

trabalho. 

Isto é, num primeiro momento, só existem os conceitos jurídicos fundamentais que são 

a função de autorizar e o predicado porque o sujeito cognoscente assim os estipulou. Num 

segundo momento, tomando-os como ponto de partida, o sujeito projeta-os naquilo que 

entende como objeto de estudo. Co-implicam-se o método eleito pelo sujeito e a leitura de 

algo a partir de certo método. 

No capítulo anterior, a preocupação desta dissertação limitou-se a propor uma estática 

e dinâmica de conceitos fundamentais. Cingiu-se à propositura de um método. Por agora, 

interessa-lhe a utilização deste método, quando os predicados deixam de ser meras classes 

epistemológicas, universais, como o ilícito e o lícito, para serem classes positivadas, 

contingentes, como o “matar alguém”. 

A filosofia retórica infirma a existência – ou o acesso a – entes, coisas, objetos 

extralinguísticos. Da mesma forma que é o homem quem erige o dado e a forma de estudá-lo, 

será ele quem projetará a forma, ou seja, o método. Mesmo com total concordância de 

homens distintos com a conotação de “direito” e dos “conceitos jurídicos fundamentais”, 

poderão ocorrer discrepâncias na utilização do esquema epistemológico. Essa “passagem” do 

plano da epistemologia jurídica para o da descrição jurídico-positiva do que o sujeito 

cognoscente contempla exige um ato de interpretação de significantes, momento em que se 

projetam os conceitos jurídicos fundamentais e variáveis extrajurídicas incontroláveis (a 

mundivisão do sujeito, por exemplo). O momento hermenêutico é inevitável. 

O predicado e o sujeito da qualificação nascem, estaticamente, da sanção. 

Dinamicamente, da aplicação de funções de autorizar (do ato do Congresso de criar o 

predicado do “matar alguém” e do ato do juiz de criar o sujeito “João matou Maria”). 
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Epistemologicamente, do sujeito cognoscente, que erige o relato conotativo (predicado) e 

denotativo (sujeito) a partir de significantes textuais, um dos quais é aquele da decisão. Não 

pode, neste último caso, o sujeito cognoscente supor a incidência, se, para ele, não houve o 

exercício da função de autorizar pelo juiz, porque funções são criadas somente pela aplicação 

de outras funções de autorizar. Do querer extrajurídico não nascem funções normativas 

jurídico-positivas. Falar que o juiz cria a norma é adequado se e quando ele atua como sujeito 

cognoscente, logo como não-juiz. O juiz cria função normativa, assim como o Congresso a 

cria. Dizer que a norma só existe com a decisão do juiz parece sugerir um ontologismo do 

normativismo, como se de decisões adviessem normas, tese com a qual um Alf Ross jamais 

concordaria. E parece sugerir que só o juiz é parte de funções de autorizar. 

Dentro do ceticismo pressuposto pela tripartição da retórica, o relato sobre qual é, 

jurídico-positivamente, o predicado (conotação) e o sujeito (denotação) não passa de um 

elemento da retórica material, que se erige sobre uma retórica estratégica, na qual está a 

epistemologia jurídica. É uma opinião fundamentada que se pretende vencedora, sustentada 

numa retórica estratégica que busca interferir nos duelos lingüísticos ínsitos à retórica 

material. A visão cética da interpretação traz duas vertentes principais: a da inexistência de 

correção do significado; e a da inesgotabilidade da dialética entre significante e significado, a 

qual é suportável graças ao entimema. 

 A primeira vertente, que nega objetividade (no sentido ontológico) na interpretação, é 

duramente criticada por Lênio Streck: “Se um jogador é derrubado meio metro fora da área ou 

meio metro dentro da área, pode-se discutir a penalidade. Agora, se o árbitro decidir dar o 

pênalti a cinco metros da área ou no meio campo, teremos um sério problema. Primeiro, a 

decisão valerá. Afinal, ele é o árbitro”. 409 O absurdo de o juiz apitar pênalti no meio campo 

não infirma uma tese gnoseológica de que à conotação e à denotação não se podem predicar 

verdades. Lênio Streck, nesse exemplo ad absurdum pelo qual um relativismo causaria um 

caos, critica o ceticismo semântico, mediante o pathos de colocar determinada posição 

minoritária ante a posição comumente aceita.410 Sua crítica é sutil, pois utiliza do lugar 

comum (um relato vencedor sobre a extensão do âmbito espacial do “cometer pênalti”) de 

forma entimemática para colocar no absurdo o relato perdedor (v.g., de que pênalti pode 

ocorrer em qualquer lugar do campo). Do forte consenso, tanto que é entimemático, não 

                                                           
409 STRECK, Lênio. E o Oscar vai para... o decisionismo (de novo)! Em: < http://www.conjur.com.br/2012-
mai-03/senso-incomum-habeas-corpus-jogador-oscar-exemplo-decisionismo>. Acesso em: 05 de maio de 2012. 
410 Cf. BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 
235. 



120 
 

seguem verdades, a menos que se siga o já referido ontologismo consensualista. O silencioso 

ou entimemático sugere o quão vencedor é determinado relato, haja vista que sequer é 

colocado em pauta.411 O que João Maurício Adeodato chama de “controle público da 

linguagem” entra aqui,412 o qual cria certas expectativas hermenêuticas, nem certas, nem 

erradas, apenas expectativas. 

 O relato conotativo de que pênalti abrange o campo inteiro não é errado em si. Só é 

perdedor. Daí a “loucura” de quem emite: consiste em destoar – e muito – do relato 

vencedor,413 como o daltônico em meio a tantos “normais” ao contemplar a cor de uma 

parede. Assim como hodiernamente é perdedor o relato nazista de que judeus devem ser 

assassinados. Concordar com o relato vencedor, de que judeus não devem ser assassinados, 

não significa assumir uma postura ontológica. A diferença é sutil, mas de grande relevância 

filosófica. No caso do pênalti, o sujeito cognoscente enuncia de forma entimemática: que o 

juiz é um elemento pessoal de função de autorizar, apta a criar a função individualizada de 

que alguém cometeu pênalti, se, e somente se, apitando, reconhecer que um jogador 

adversário dolosamente derruba outro na grande área. Dado o relato conotativo pressuposto 

“jogador derrubar adversário dolosamente na grande área”, com seus respectivos significados, 

o sujeito cognoscente pode enunciar que o juiz exorbitou, ao apitar pênalti no meio de campo, 

a função de regular ao inserir na classe elemento que não corresponde a seus critérios. O 

óbvio não passa de um relato cuja problematização parece desnecessária ou impertinente. 

 Além de não se submeter a um constrangimento ontológico, o trilho interpretativo, 

porém, não tem fim. Quando se interpreta algo, produzem-se outros significantes, que, por sua 

vez, também demandam interpretação. Por exemplo, do significante “texto”, que nada mais é 

do que tinta no papel, passa-se a um significado de “texto” (conotação e/ou denotação), cuja 

explicação exige outros tantos significantes. Vale esclarecer que uma coisa será o texto-

significante; outra o texto conotado (“‘texto’ significa ‘x’”); uma terceira, o texto denotado 

(“isto é um texto”); e uma última o significado-texto explicado com outros significantes, 

quando existirão mais outros significantes, de tal sorte que o trilho hermenêutico não se 

finda.414 Aristóteles faz alusão à necessidade, até alcançar-se um terreno conhecido, de 

                                                           
411 Cf. ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 207 e 208. 
412 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 19, 36 e 186. 
413 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 42. 
414 Cf. ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 135-137. 
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produzir outros enunciados explicativos sobre os termos da definição.415 O emissor susta a 

produção de novas interpretações normalmente quando supõe que os sentidos foram 

apreendidos pelo interlocutor. Não passará disso: de um autorrelato segundo o qual o 

interlocutor compreendeu. 

É o que ocorre com uma decisão judicial. O interlocutor pode lê-la e atribuir o sentido 

que lhe aprouver. Mas, muitas vezes, cumpri-lá-á não porque convenceu-se de seu conteúdo, 

mas porque tem um autorrelato de que, caso não pratique a conduta tal, poderá sofrer 

consequências desfavoráveis (um cumprimento de sentença ou um ato coativo, por exemplo). 

O “cumprimento” não ocorre porque o dissenso foi neutralizado, nem porque a mensagem é, 

porque individual, inatacável. É um autorrelato que constitui a força do relato sentencial. Para 

isso, concorrem outros relatos: de que as coisas ocorrerão como parecem que ocorreram 

anteriormente; de que, ante certos atos, os sujeitos aos quais predico uma qualidade chamada 

de “competência” podem determinar um ato coativo, que será obedecido por outros sujeitos 

aos quais se atribuem igualmente o adjetivo de “autoridade”, como o oficial de justiça. 

Essa visão da interpretação como ato infindável de propor conotações e denotações, 

sem qualquer limitação objetiva, é cética e rompe com a visão de Kelsen de que haveria, 

previa e imutavelmente, uma conotação ou moldura. Ele sequer utiliza na sua obra o relato 

epistemológico de que significante não se confunde com significado, aqui pressuposto. 

A teoria da interpretação de Hans Kelsen parece entimemática: não diz, 

metodicamente, como, por um ato de conhecimento, a ciência do direito poderia fixar a 

moldura – se se recorreria ao consenso “real”, ao consenso “presumido”, à opinião dos 

doutos, etc. Inviabilizar uma objetividade hermenêutica é, em última análise, inviabilizar uma 

ciência pura do direito pretendida por Kelsen, afinal, nenhum cientista do direito kelseniano 

teria método para conceber a moldura. O kelseniano procederia de forma valorativa (logo, não 

neutra e subjetiva), em notável afronta aos postulados de neutralidade e objetividade, 

defendidos pela ciência pretendida pelo autor. Se o cientista do direito deve descrever normas 

jurídicas, por meio de proposições normativas, entendida a descrição como o estabelecimento 

da moldura por um ato de conhecimento, ele deve ter parâmetros para lograr isso, sem os 

quais os valores (em Kelsen, ontológicos) de verdade ou falsidade, aplicáveis às proposições 

que descrevem normas, ser-lhes-iam inutilizáveis. A “obviedade” da moldura é tamanha que a 

ciência do direito tem o condão de dizer se e quando uma norma individual não corresponde à 

                                                           
415 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 273, 110a. 
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moldura, de modo que, nestas hipóteses, o fundamento de validade da norma não estará na 

norma superior, mas na coisa julgada.416 

 Nesse sentido, fazendo alusão ao “desafio kelseniano” percebido por Tercio Sampaio 

Ferraz Jr.,417 o desafio de como sustentar a não arbitrariedade da escolha de um dos possíveis 

sentidos dentro da moldura, isto é, de como sustentar uma mínima racionalidade da decisão 

judicial, pode-se ampliá-lo para além da denotação: como sustentar a não arbitrariedade da 

própria fixação da moldura. O afastamento de parâmetros extrajurídicos, tidos por ideológicos 

em Kelsen, deixa vazia qualquer interpretação ou argumentação jurídica e, pois, vazia a 

moldura, transformando-a em metáfora disfuncional.418 Kelsen não fornece um método para 

conceber a moldura. Não basta, metodicamente, filiar-se a um cognitivismo interpretativo.419 

Pragmaticamente tal posição não fornece parâmetros decisórios – e de controle de linguagem 

– algum. Da mesma forma que é disfuncional afirmar a existência de uma verdade sem se 

apontar o modus ou a forma de alcançá-la. 

A ontologia (ou cognitivismo, para falar com Gustavo Just) pode recair quer sobre a 

ética, quer sobre a hermenêutica. Um sujeito pode filiar-se ao cognitivismo interpretativo, e 

não ao cognotivismo ético.420 É o caso de Kelsen. Em diversas obras este autor mostra-se 

cético quanto à ética, para o quê recorre basicamente a argumentos que exploram o abismo 

denotativo (vagueza) de determinados conceitos:421  

Atribui-se a uma das sete sabedorias gregas a famosa definição de justiça: conceder 
a cada um aquilo que é seu. Essa fórmula foi aceita por muitos pensadores 
importantes, principalmente filósofos do direito. É fácil demonstrar que é totalmente 
vazia, pois a questão decisiva – o que é realmente que cada um pode considerar 
como “seu” – permanece sem resposta. Por isso, o princípio “a cada um aquilo que é 
seu” só é aplicável sob a premissa de que aquela questão já tenha sido decidida 

                                                           
416 Cf. KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 139, 146 e 147; 
KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 223, 224, 575 e 
576; KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 394-395; 
VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,  2000, p. 
208 e 214; ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 6. ed. 
São Paulo: Malheiros,  2006, p. 77 e 103. 
417 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2003, p. 261-263. Cf. ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica 
e do direito subjetivo. São Paulo: Noeses, 2011, p. 280 e 209. 
418 Cf. SCHMITT, Carl. Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica. Madrid: Tecnos, 1986, p. 35, 43 e 
44. 
419 Cf. JUST, Gustavo. Ceticismo e cognitivismo na teoria da interpretação: relatividade e ambigüidade de uma 
classificação. In Revista Argumentum. Recife, Vol. 1, nº 1, set. 2004. Disponível em: 
<http://www.maristaspe.com/argumentum/volume1/gustavo.pdf>.  Acesso em 07 out. 2010, p. 10. 
420 JUST, Gustavo. Ceticismo e cognitivismo na teoria da interpretação: relatividade e ambigüidade de uma 
classificação. In Revista Argumentum. Recife, Vol. 1, nº 1, set. 2004. Disponível em: 
<http://www.maristaspe.com/argumentum/volume1/gustavo.pdf>.  Acesso em 07 out. 2010, p. 8-9. 
421 Por todos, cf. KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, passim. 
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previamente [...]. Assim, a fórmula “a cada um aquilo que é seu” serve para 
justificar toda e qualquer ordem social, seja ela capitalista ou socialista, democrática 
ou autocrática.  

[...] O mesmo se aplica àquele princípio que talvez seja mais frequentemente 
apresentado como a essência da justiça: o bem paga-se com o bem, o mal com o 
mal. Trata-se do princípio da retaliação. É isento de sentido, se a resposta à questão 
– o que é o bem, o que é o mal? – não tiver sido pressuposta como óbvia. Essa 
resposta, contudo, não é absolutamente óbvia, uma vez que as opiniões sobre o que é 
o bem e o mal divergem muito entre povos distintos e em épocas diferentes.422 

A retórica estratégica do autor em desfavor dos jusnaturalistas consiste em explorar a 

vagueza das definições de justiça, de tal modo que, sob o mesmo predicado, sujeitos 

contraditórios poderiam estar compreendidos: o significado-denotativo de “seu” para um 

comunista diferencia-se do atribuído por um capitalista. Pode-se falar, assim, num ceticismo 

denotativo de Hans Kelsen. Isso se reflete na teoria da moldura e no limite das proposições 

jurídicas, que são, para Hans Kelsen, as que descrevem normas jurídicas. Para ele, à Ciência 

do Direito cabe estabelecer a moldura, descrevendo-a, e não sugerir tais quais decisões de 

casos concretos. Dentro dos limites da moldura, qualquer decisão tem fundamento de 

validade, na medida em que o julgador tem, sempre, certa discricionariedade. Imiscuir-se na 

aplicação da moldura já é atividade política, eis que objetivamente incontrolável. A ciência do 

direito não sugeria incidência: “isto é inconstitucional”, “aquilo é furto”, etc. O “desafio 

kelseniano” falado por Tercio Sampaio está aqui: como escolher entre os diversos e finitos 

possíveis sentidos? 

Enquanto na denotação impera um ceticismo de Kelsen quanto às verdades, na 

conotação há um ontologismo, pelo menos no que concerne à moldura. Ele acredita que, 

objetivamente (num sentido ontológico), pode-se chegar aos contornos dentro dos quais o juiz 

deve atuar. Tanto que Kelsen parece ignorar a mutabilidade temporal e espacial das 

interpretações que erigem conotações, quando afirma, surpreendentemente, que a 

interpretação não evolui: 

[...] com referência à mudança de significação de uma norma jurídica, 
[Wroblewski] distingue duas Teorias: "Um grupo de Teorias normativas de 
interpretação legal afirma que o significado de uma norma interpretada é 
inalterável, contanto que não seja explicitamente mudada em ação apropriada pela 
autoridade que fixou a norma". Ele chama estas Teorias de "Teorias estáticas". "O 
segundo grupo de Teorias normativas de interpretação legal, propomos chamar-lhe 
'Teorias dinâmicas', porque em conformidade com elas, o significado da norma 
jurídica muda sem uma interferência do legislador. A norma jurídica interpretada 
vive sua própria vida, e adapta-se às circunstâncias variáveis do seu contexto 
funcional". Apenas a primeira Teoria pode ser defendida a partir de um ponto de 

                                                           
422 KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 14. 
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vista positivista. A segunda é, segundo minha opinião, uma ficção. Visto que o juiz 
precisa fundamentar sua decisão com uma norma geral vigente [...].423 

Esse debate hermenêutico é relevante para o trato da temática dos silêncios 

normativos, na medida em que a delimitação dos critérios sob os quais um sujeito (em Kelsen: 

norma individual) está contido num predicado (diser-se-ia “moldura”) é etapa preliminar para 

a asserção do sujeito cognoscente de que “esta conduta pertence a predicado que não está 

contido em valor jurídico algum”, ou de que há uma lacuna. A inexistência de limites faz com 

que o intérprete constitua a qualificação. Parafraseando a citação supra de Kelsen, que explora 

a celeuma da denotação das definições de justiça, pode-se lançar o seu mesmo argumento 

contra a objetividade da “moldura”, como no caso dos possíveis sentidos de “homicídio”: a 

definição de homicídio é totalmente vazia, pois a questão decisiva – o que é realmente um 

possível sentido de “homicídio” – permanece sem resposta. Assim, o recurso aos “possíveis 

sentidos” serve para justificar toda e qualquer interpretação, como a digna de um Pitágoras, 

filósofo devoto de animais, que os comprova para libertá-los:424 “homicídio significa ultimar 

qualquer vida. Matar um boi seria, pois, homicídio”. Um carnívoro pode entender que animal 

é classe não contemplada por “alguém”. A questão ainda subsiste: que é possível sentido? E 

quem que diz que esses limites foram atendidos? Com certeza não será o juiz, já que, segundo 

Kelsen, ele pode fugir da moldura, oportunidade em que sua decisão terá fundamento na coisa 

julgada.  

Esta dissertação chama de ceticismo semântico à postura intelectual que não predica 

aos relatos conotativos e denotativos qualquer verdade ou falsidade. Se não viola a lei do 

terceiro excluído, pode-se concluir que Hans Kelsen adere totalmente ao ceticismo na 

axiologia, como expoente do juspositivismo, e parcialmente na epistemologia, quando 

compreende qualquer denotação como atividade política, subjetiva, etc., mas neutraliza o 

estabelecimento da moldura. Doutra forma não poderia ser: se Kelsen cético fosse até quanto 

à conotação, não se coadunaria com pretensões ontólogas na ciência, âmbito no qual é usual 

proceder-se em nome de uma verdade.425 

Aqui se defende a tese de que, não bastasse a arbitrariedade da epistemologia jurídica, 

a sua projeção jurídico-positiva também o é. Do método para a descrição de um direito 

positivo há um abismo. O sujeito cognoscente constrói o que deseja e busca fazer vencedores 

                                                           
423 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 436. 
424 MONTAIGNE, Michel de. Os ensaios: livro ii. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 152-153. 
425 Por todos, cf. ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. 
São Paulo: Noeses, 2011, p. 7 e 71. 
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os seus relatos, inclusive os interpretativos: a atribuição de significado ao significante é 

totalmente arbitrária, ou seja, o relato conotativo de que “x significa y” e o denotativo de que 

“y¹ é elemento de y” são relatos que se pretendem vencedores, jamais racionalmente 

irrefutáveis. Novamente o círculo inapelável da retórica faz-se presente: a interpretação, como 

resultado de um ato semiótico de atribuição de sentido (conotação e denotação) a um 

significante, é um relato que se situa num dos três níveis da retórica.  

Dito isso, vale a pena pontuar que o sujeito cognoscente “constrói a qualificação” tem 

um sentido epistemológico, não jurídico-positivo. Ele não é elemento pessoal de autorização 

alguma se e quando qualifica. Não é um conceito jurídico fundamental, mas, antes disso, 

filosófico-epistemológico. O juiz, nesta qualidade, não é sujeito cognoscente. Fora dela, é-o.  

Para qualquer atuação, porém, são necessárias premissas, arbitrárias que sejam, do 

contrário é-se inerte como o asno de Buridan.426 Todos adotam. O escolher viver é uma 

decisão, com a qual não concordariam muitos existencialistas, que pretere o não-viver. O juiz 

também precisa de adotá-las. Antes de ser mero elemento pessoal de autorização, é também 

sujeito cognoscente. Pois constrói seu próprio mundo, inclusive tomando-se como órgão 

chamado de juiz. 

Nisso já se rompe, aqui, com uma postura solipsista, pois se atribui a outro sujeito a 

aptidão para operar com a tripartição da retórica. Neste mister epistemológico, logicamente 

anterior à tomada de decisão, o juiz, caso aceite os sucessivos relatos aqui fixados, deverá 

também constituir a conotação e denotação. Criar o predicado ao interpretar significantes, 

elaborados pelo exercício de função de autorizar (ato do Congresso, por exemplo), e o sujeito, 

segundo as regras do procedimento probatório, é o papel do sujeito cognoscente que se 

reveste de elemento pessoal de uma autorização, antes da tomada de decisão.427  

Sob uma visão retórica, toda atividade de decisão requer valoração.428 A formulação 

de algumas premissas, em certo contexto429, talvez pela grande gama de relatos vencedores, 

pode exigir menor esforço do intérprete – mas exige-o sempre, ao menos para dizer, até por 

entimema, que certos relatos são vencedores –, o que, por conseguinte, diminui a 
                                                           
426 Cf. CASTRO JÚNIOR, Torquato da Silva. A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico 
inexistente. São Paulo: Noeses, 2009, p. 1-6. 
427 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 264-265. 
428 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação 
normativa. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 155. 
429 Extrajurídico, frise-se. É de difícil conceituação, em termos jurídicos, o que faz de um caso “claro” (STONE, 
Martin. Focalizando o direito: o que a interpretação jurídica não é. In: MARMOR, Andrei (Org.). Direito e 
interpretação: ensaios de filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 58, 60 e 75).  
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possibilidade de rompimento de expectativas sobre a decisão que advirá. Se a legislação, 

porém, abusa de significantes usualmente tidos por vagos e ambíguos, o julgador terá, 

segundo o leque de expectativas em grande parte erigido pela dogmática jurídica, uma 

amplitude maior de decisões que não causem grande frustração. O maior dissenso 

hermenêutico aumenta a complexidade da decisão.430 Kelsen diz: 

o caráter político da jurisdição é tanto mais forte quanto mais amplo for o poder 
discricionário que a legislação, generalizante por sua própria natureza, lhe deve 
necessariamente ceder. [...] Entre o caráter político da legislação e o da jurisdição há 
apenas uma diferença quantitativa, não qualitativa.431  

O que convém pontuar é a total impossibilidade de haver mecanicismo na aplicação de 

uma função normativa, incluindo os chamados atos vinculados,432 aqueles cuja não produção 

ante certas condições são ilícitos. A aparência, quando há, de mecanicidade decorre de um 

forte consenso entimemático quanto ao predicado (conotação e respectivas denotações por 

denotação), tal qual ocorre na denotação por conotação de “dano moral” (“violar a honra 

alheia”) no caso de “negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito”.  

Essas decisões interpretativas, sobre ser arbitrárias e subjetivas, são inevitáveis, 

mormente devido à separação entre significante e significado. Martin Stone fala da 

“inescapabilidade da política jurídica” e não da sua “desejabilidade”.433 Exortar a correção de 

determinada interpretação é mera retórica estratégica cujo pathos sugere objetividade.434 

Portanto, aparte a discordância com Kelsen a respeito da verdade na fixação da 

moldura, este trabalho concorda com o ceticismo denotativo do autor de Teoria Pura. O 

elemento é algo indivisível, o que, num sentido lingüístico (jamais empírico), significa que 

não pode funcionar como classe noutra sentença monádica. Todos os elementos são 

diferentes.435 Sem o relato denotativo (aquele cujo sujeito é denotado por denotação), não há 

                                                           
430 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 242, 243 e 265. 
431 KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 251. Cf., na mesma 
obra, p. 259 e 265; KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 
240.  
432 VILANOVA, Lourival. Dimensão política nas funções do Supremo Tribunal Federal. In: ______. Escritos 
jurídicos e filosóficos. São Paulo: Axis Mvndi, v. 1, 2003, p. 395-396. 
433 STONE, Martin. Focalizando o direito: o que a interpretação jurídica não é. In: MARMOR, Andrei (Org.). 
Direito e interpretação: ensaios de filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 51. 
434 VILANOVA, Lourival. O poder de julgar e a norma. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: 
Axis Mvndi, v. 1, 2003, p. 357. Cf., na mesma obra, p. 360-361; DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 
9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 264; RECASENS SICHES, Luis. Introducción al estudio del derecho. 15. 
ed. México: Editoral Porrúa, 2006, p. 195. 
435 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 122; ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática 
jurídica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 187. 
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um sujeito para o qual o predicado da qualificação jurídica aponta. Pelo menos num sentido 

estrito: classes podem ser qualificadas, mas aí não se exaure a qualificação, i.e., a conjugação 

da classe e elemento. Assim como o conotar, o denotar exige um ato de atribuição de sentido 

de que, por exemplo, o significante tal é relevante, que, além de relevante, é prova admissível 

e que esta prova justifica, na retórica estratégica, a adoção do relato denotativo tal.436 

 As celeumas sobre os conteúdos ou extensão dos predicados são notórias. Partindo 

das mesmas provas, para sujeitos distintos o predicado p não se aplica à denotação por 

denotação construída, quer porque esta não preenche os requisitos da conotação, quer porque 

as provas não são suficientes para justificar um relato denotativo compreendido pelo 

predicado p. Para o mesmo sujeito, em outro momento, pode-se entender o contrário: que a 

denotação preenche ou que as provas são suficientes. Ao decidir, 

[...] el intérprete tiene ante sí dos posibles cursos de decisión, a saber: 1) Decide que 
el caso en cuestión está incluido en el campo de referencia semántica de la norma. O 
bien; 2) Resuelve que el caso está excluido del campo de significado de la norma. 
[...] Al proceder de este modo, en las dos posibles situaciones, importa destacar que 
la actividad del intérprete no ha sido guiada por factores linguísticos inherentes a la 
formulación de la prescrición, sino por factores extralinguísticos consistentes en 
aquellos elementos que, según Alf Ross, constituyen la conciencia jurídica material 
del órgano aplicador de derecho.437 

 Karl Engisch ensina que incertezas interpretativas, seja quanto à conotação seja quanto 

à denotação, são usuais, sobretudo nas chamadas “cláusulas gerais” ou nos “princípios”.438 
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sociales. Buenos Aires: Astrea, 2006, p. 63.  
437 BRUERA, Olga María; GÓMEZ, Astrid. Análisis del lenguaje juridico. 2. ed. Buenos Aires: Belgrano, 
1988, p. 88. 
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Como já se disse, é inevitável a interpretação em todo e qualquer caso.439 A eleição dos 

significantes com os quais se podem erigir classes positivadas do predicado já demanda uma 

interpretação prévia.440 Após, faz-se mister conotar e denotar o significante. 441. Eleição do 

significante quer dizer: depois de munido dos textos jurídicos (aqueles criados pelo exercício 

da função jurídico-positiva de autorizar), escolher aqueles termos sobre os quais recairá a 

atividade interpretativa. Assim, diz-se que, para fins de “homicídio”, importam os termos ou 

significantes “matar”, “alguém”, “legítima defesa”, e não a “raça”, o “poder econômico”, a 

“significância do bem violado”, etc. Do texto passa-se a critérios (“a, b e c são as condições 

para d”) e, ao final, a interpretações destes critérios, que funcionam como significantes. Logo, 

indo de encontro àqueles que entendem que a interpretação é atividade posterior à escolha dos 

textos, entende-se que, antes desta interpretação “como um momento específico do raciocínio 

jurídico”,442 é inevitável uma interpretação sobre os significantes relevantes e, ato contínuo, 

dos critérios juridicamente relevantes para a atividade interpretativa final. Em resumo, 

momentos interpretativos são inevitáveis, cada qual logicamente anterior ao outro: o da 

escolha dos significantes relevantes (quais vieram de exercício de autorização, para o quê é 

necessário interpretar outros textos e dizer que a função autorizadora geral decorreu de um 

exercício de autorização, até culminar na função fundamental); o da escolha dos critérios 

relevantes para a interpretação; e o da escolha do sentido destes criteríos, tanto conotativo 

quanto denotativo.  

 Já se disse que, para a ciência do direito, o predicado nasce da sanção, do exercício da 

função de autorizar ou de um ato epistemológico. Tudo depende do enfoque eleito. O que, 

cultural ou causalmente, antecede à elaboração dos significantes ou significados não interessa. 
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O mesmo ocorre com o sujeito do predicado: ele existe só após o exercício jurídico-positivo 

da função de autorizar, sempre segundo um relato de um sujeito cognoscente. Os relatos 

conotativos e denotativos, com os quais ocorre a qualificação jurídica, exigem a atribuição de 

sentido num mister epistemológico. A ideia defendida é de que a qualificação do sujeito ou a 

asserção de que algo é desqualificado dependem de uma construção epistemológica, isto é, a 

qualificação é um relato na retórica material justificado por uma teoria do direito na retórica 

estratégica. 

 Os relatos interpretativos funcionam como retóricas materiais. O logos da retórica 

estratégica pode contemplar brocardos, bom senso, ênfase nos sentidos vencedores, etc. No 

caso de relatos denotativos, o usual é a justificação pautada em suportes probatórios, aqueles 

significantes cujo significado refere-se a uma denotação por denotação, em topoi (“ninguém 

pode estar em dois lugares ao mesmo tempo”, “a causa da causa é causa do causado” 443), etc. 

Inexistem argumentos factuais: toda justificação é linguística. Para justificar um relato 

denotativo não é diferente: relatos ser-lhe-ão necessários.444 Retórica material e estratégica, 

respectivamente.  

 Uma vez que a epistemologia, como sustentado no capítulo primeiro, é pressuposta e 

constitutiva da prática, este trabalho entende que a vagueza e ambigüidade de certos 

significantes não alteram, sincreticamente, a epistemologia. Somente no fluir histórico, logo 

diacronicamente, é que um relato posterior, inevitavelmente imerso numa epistemologia, tem 

por objeto a disfuncionalidade do relato anterior, também epistemologicamente erigido. 

Donde a tese defendida de que do fato de existirem celeumas quanto a determinados 

textos não segue a existência de novos conceitos jurídicos fundamentais. V.g., para esta 

dissertação, não há necessidade, em termos de método da “ciência jurídica”, de utilização do 

conceito de “princípio”. Além de difícil operacionalização, e de ser um termo sobremaneira 

vago,445 não há necessidade de estipulá-lo enquanto conceito fundamental, porque o seu papel 

na norma ficaria sempre englobado por outra função normativa: falar que a previsão da 

permissão positiva de que “bens de pequeno valor” em relação ao furto é “princípio da 

insignificância” revela-se desnecessário. Importam a conotação e a denotação de bens de 

pequeno valor, e não expedientes sem aptidão para justificar o sentido atribuído, mero 

                                                           
443 FREIRAS, Augusto Teixeira de. Regras de direito. São Paulo: LEJUS, 2000, p. 43. 
444 Cf. ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 120. 
445 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 161-163. 
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ornamento pautado em um pathos que explora o sentimento do interlocutor. O mesmo ocorre 

com o conceito de “fonte do direito”: fica contido no conceito de função jurídico-positiva de 

autorizar individualizada ou no produto da enunciação. Ademais, é a epistemologia que erige 

o objeto e a forma de estudá-lo, pouco importando se o texto legal faz ou não alusão a tais 

termos. Se um texto de tribunal fala em “norma”, não terá infirmado a tese de Alf Ross de que 

é ficção a existência específica do dever-ser. Não terá “adotado uma teoria”. O objeto não 

prescreve esta ou aquela epistemologia, senão o contrário: é a epistemologia que diz o que é o 

objeto. 

Como sobredito, a construção epistemológica do sistema (da função de autorizar 

fundamental à sanção das normas jurídicas em determinado tempo), com todas as funções 

normativas, conotativas e denotativas, é fruto de dissenso e independe da alteração de 

qualquer significante.446  O já aludido otimismo conotativo de Hans Kelsen discorda 

frontalmente da tese de que conotações jurídicas (uma de cujas espécies é o predicado) podem 

variar ou de que seriam fruto de um ato político, porque a própria eleição epistemológica sê-

lo-ia. 

Para falar em verdade de proposições jurídicas, Hans Kelsen viu-se na necessidade de 

trabalhar com o ontologismo da moldura, tanto que diz que a enunciação da validade da 

norma jurídica prescinde de qualquer valoração.447 Assemelha-se àquilo que diz Joseph Raz, 

quem defende que “uma interpretação só pode recuperar e revelar o que já está lá”, 448  ou 

seja, trata-se de uma atividade supostamente declaratória e não constitutiva, na linha das teses 

do “significado intrínseco do texto”, como a de Carlos Maximiliano.449 

O relato interpretativo não se confunde com um mero silogizar,450 com uma mera 

questão sintática. É, pois, uma mera opinião, situacional e “retoricamente estruturada”, para 

                                                           
446 Cf. CARVALHO, Orlando de. Teoria geral da relação jurídica: seus sentidos e limites. 2. ed. Coimbra: 
Centelha, 1981, p. 50-51; HASSEMER, Winfried. Sistema jurídico e codificação: a vinculação do juiz à lei. In: 
HASSEMER, Winfried; KAUFMANN, Arthur (Orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 
contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 283; ENGISCH, Karl. Introdução ao 
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falar com Fritjof Haft.451 No entanto, para defender suas teses, os juristas práticos fazem uso 

da retórica da objetividade,452 cujo sucesso é notório: são comuns as referências ao juiz como 

sujeito que aplica ou declara algo que lhe é, portanto, prévio. Embora usual a roupagem da 

neutralidade, tamanha a funcionalidade do pathos,453 Edward Levi assevera que tal disfarce  

“tem sido longamente atacado”, mas, ao que parece, continua a ser dominante, pois 
Levi sugere várias linhas de ataque contínuo: as normas aplicadas nos processos 
jurídicos não são conhecidas (são continuamente recriadas à medida que são 
aplicadas); as normas nunca são simplesmente aplicadas; as normas nunca são 
claras.454 

Pelo exposto, o órgão jurídico-prescritivo, num ato epistemológico logicamente 

anterior, interpreta de modo que determinado relato do sujeito subsume-se no relato do 

predicado.455 Não se trata de um círculo hermenêutico entre fato e norma.456 Mas da 

construção de relatos sobre os elementos da qualificação por quem, como sujeito cognoscente, 

está sob o influxo de imprevistas variáveis extralegais (que estão além dos significantes 

jurídicos). O fato e a norma não preexistem ao sujeito cognoscente. O que interessa, alfim, ao 

sujeito cognoscente são os significantes criados, sobre os quais recai o ato gnoseológico de 

atribuição de sentido, também sob a influência de variáveis outras. O domínio das variáveis 

que influenciaram o sujeito julgador (juiz, por exemplo) é, sob os óculos da teoria do direito 

aqui delineada, juridicamente irrelevante. Decerto elas sempre agem, até porque, não fosse a 

relevância de um “olhar prévio sobre o caso”, não se escolheriam aqueles significantes para 

interpretá-los.  

O juiz, como sujeito cognoscente, antes de produzir os significantes decisórios, pode 

entender que irá qualificar, com a classe C, o C’. Outro sujeito pode aduzir, já com os textos 
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em mãos, que D’ foi qualificado por D. Um mesmo sujeito, que é, ante a constância da 

mutabilidade, o Proteu da modernidade,457 pode discordar da própria qualificação outrora 

construída. Entre a decisão e a sua interpretação também vigora um abismo. 

Deve-se sempre fazer a ressalva: o juiz cria funções denotativas enquanto elemento 

pessoal da função de autorizar. Função não pensa ou age: é conceito jurídico fundamental 

componente da norma jurídica. Quem constrói o “dado da qualificação” é o sujeito 

cognoscente, que pode ou não exercer uma função jurídico-positiva. 

A exigência de uma decisão para que haja qualificação não deriva de um ceticismo 

semântico, nem de uma hipostasiação do órgão jurídico, atribuindo-lhe aptidão para construir 

algo, senão do imperativo epistemológico de que conotações demandam denotações e vive-

versa.458 A tese de Friedrich Muller, aderida por João Maurício Adeodato, 459 no sentido de 

que a norma jurídica geral previamente dada é uma ficção e só existe após o trabalho 

concretizador merece cuidados. O juiz cria função jurídico-positiva. Mas quem diz que existe 

algo chamado de juiz, função, norma e concretização é o sujeito cognoscente, no estipular – e 

projetar – conceitos jurídicos fundamentais num objeto pela conotação delineado.  

A interpretação do sujeito cognoscente é que preenche as variáveis da estrutura da 

norma jurídica.460 Juiz, enquanto tal, é mero elemento pessoal de função de autorizar. Normas 

jurídicas não são, ao contrário de significantes, dados empíricos, perceptíveis 

sensivelmente.461 O sujeito cognoscente, quando é juiz também, autodetermina os limites 

semânticos da decisão,462 que pode vir a ser: ele pensa na qualificação e produz textos, sobre 

os quais se projetarão outras interpretações. 
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Portanto, a qualificação jurídica aqui é entendida sob o pressuposto do ceticismo 

semântico. É o sujeito cognoscente quem constrói os sentidos dos significantes, cuja 

juridicidade advém da aplicação de uma função de autorizar, sem qualquer constrangimento 

extrínseco. Pode-se, com isso, sintetizar o ceticismo semântico como atitude teórica para a 

qual “não existem fatos que constituam ou determinem o significado de uma frase, de modo 

que a linguagem é indeterminada no nível mais básico: não existem fatos objetivos que façam 

com que a linguagem signifique uma coisa e não outra”.463 Em suma: interpretação sempre 

será mera doxa. Gustavo Just diz que o critério da distinção entre teorias cognitivistas e não-

cognitivistas da interpretação é a resposta à pergunta sobre a controlabilidade racional das 

interpretações. Aos céticos, descabe a crença na aplicação dos predicados “verdadeiro” e 

“falso” às interpretações. Aos cognitivistas, convém.464 

 Os sujeitos cognoscentes têm um ponto de encontro em comum: os significantes, 

tratando-os como textos juridicamente vinculantes. Ponto de discórdia reside em dizer quais 

são-nos e quais os critérios que dele emergem. Num momento, diz-se que os significantes S¹, 

S² e S³ são jurídicos. Depois, procede-se à asserção de que os critérios do predicado são: 

“matar alguém exceto em legítima defesa”. Ato contínuo, propõe-se uma conotação à 

sentença, sobre cada um dos termos: “matar significa y”, “alguém significa x”, “legítima 

defesa significa y”. Ao final, diz-se que o “João matar Maria” está compreendido no 

predicado. A interpretação, enquanto atividade logicamente posterior à eleição dos 

significantes (S¹, S² e S³) e dos critérios a interpretar (“matar”, “alguém” e “legítima defesa”), 

não se confunde com o suporte sobre o qual cria: o objeto de interpretação (S¹, S², S³, 

“matar”, alguém” e “legítima defesa”) não é a interpretação, da mesma forma que Hamlet não 

foi escrito pelos intérpretes, mas por Shakespeare.465 A interpretação, tanto quanto atividade 

quanto produto,466 não produz novos objetos jurídicos, o que quer dizer que não cria novos 

significantes juridicamente relevantes. 

 Moore, em resposta à crítica de Joseph Raz de que, tomando a Constituição como 

tinta, poder-se-ia lê-la de modo que signifique Hamlet, argumenta com a teoria da 

interpretação moderada: “Quando temos razão para tratar algum fenômeno como texto, isso 
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não significa apenas que temos razão para tratá-lo como qualquer tipo de texto”.467 

Submetendo a asserção de Moore ao marco teórico deste trabalho, dir-se-ia que atribuir à 

Constituição o significado de Hamlet não seria um relato com grande probabilidade de ser 

vencedor, embora possa constituir-se como um relato perdedor na retórica material. 

 A tese deste capítulo é de que, para elaborar o relato da qualificação jurídica, o sujeito 

cognoscente constitui um sistema de direito positivo, no sentido da concepção expressiva das 

normas (uma dinâmica normativa em determinado tempo), no qual o termo qualificado ou 

sujeito é-o por uma autoridade reconhecer que a conduta denotada por denotação corresponde 

às notas do predicado. Sempre de acordo com um relato descritivo. Quem diz o que a lei e a 

decisão significam é o sujeito cognoscente, ao projetar, interpretando, um método sobre o 

objeto de estudos. Para tanto, elabora sentenças desta estirpe: “segundo o sistema S, uma 

conduta indivisível é ilícita”. 

 O ceticismo semântico não exorta a segurança jurídica, tampouco a infirma. 

Simplesmente não predica o caráter de verdadeiro a relato interpretativo algum. Isso não 

assume posição quanto à manutenção do status quo.468 Esta atitude epistemológica não 

implica uma filiação ao relato semântico vencedor ou perdedor. Igualmente, a falta de uma 

certeza prévia a respeito dos predicados não justifica a não sujeição às ordens das autoridades. 

Não incentiva que se inobservem atos de autoridade. O caráter jurídico de um predicado não 

reside no seu futuro e incerto conteúdo, mas no fato de decorrer de exercício da função de 

autorizar.469 Isso não significa uma ética de positivismo, explicada por Bobbio, de aceitar toda 

e qualquer ordem.470 Se não se concorda com ela, basta infirmar a autorização, dizendo que o 

predicado não emanou de uma autorização jurídica, eis que aquele sujeito, tido pelo relato 

vencedor como competente, é, sob outra visão, incompetente. Existem outros argumentos, 

sobretudo com a alteração do marco epistemológico de que parte este trabalho, pelos quais se 

pode questionar uma ordem para fins de, na retórica material, pretender vencedora a ausência 

de sujeição. 

                                                           
467 MOORE, Michael. Interpretando a interpretação. In: MARMOR, Andrei (Org.). Direito e interpretação: 
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470 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 223-
226. 



135 
 

 O controle público de linguagem faz com que certos relatos interpretativos sejam 

vistos como equivocados (ou melhor, inesperados). Muitas vezes o chamado de erro da 

decisão não passa de uma frustração de uma expectativa cognitiva sobre a semântica dos 

textos jurídicos ou sobre aquilo que são “resultados corretos”471. Tal expectativa não é 

ontologicamente correta senão um topos argumentativo por meio do qual se busca 

constranger, psicologicamente, os juízes a tal ou qual decisão. A dogmática jurídica atua 

nesse sentido, a erigir expectativas do auditório jurídico sobre as qualificações jurídicas e a 

esperar que a eficácia se curve a certos parâmetros. 

 Daí a tese deste capítulo: o sujeito cognoscente, projetando o método sobre a decisão 

criada pela aplicação da função jurídico-positiva do juiz e sobre demais textos jurídicos, logra 

construir a conduta denotada por denotação, aquela que não pode ser mais predicado de uma 

sentença monádica, e o predicado, tendo por parâmetro estático a sanção e tendo por 

parâmetro dinâmico a sucessiva cadeia de funções de autorizar da qual nasceu a classe 

regulada, para o quê o recurso à interpretação é imprescindível em cada atribuição de 

conotação e denotação às funções da norma jurídica. 

                                                           
471 HASSEMER, Winfried. Sistema jurídico e codificação: a vinculação do juiz à lei. In: HASSEMER, Winfried; 
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4.1. A confusão entre modalizar e qualificar como incoerência para um 

coercitivista: considerações sobre a tese de Hans Kelsen de que “o que não 

está proibido está permitido” e sobre a conotação de silêncio normativo 

 

 Os capítulos anteriores trataram da qualificação jurídica de conduta para que, neste, a 

dissertação conseguisse responder à problemática conotativa dos silêncios normativos. A 

ausência de predicado jurídico a uma conduta efetiva é o silêncio normativo. Elaborar, 

todavia, uma asserção de que “isto é um silêncio” parece atividade deveras árdua, se, para 

isso, for necessário interpretar todos os significantes jurídicos. Numa análise rigorosa, assim 

deve proceder o sujeito cognoscente.  

 Diante, contudo, da inviabilidade de o sujeito cognoscente interpretar todos os 

significantes, para estabelecer critérios, conotações e denotações, um caminho mais curto 

parece ser o recurso ao papel da permissão enquanto conceito jurídico fundamental. De modo 

paradoxal, a permissão negativa é utilizada por Kelsen para fundamentar a completude do 

direito – “o que não está proibido está permitido” –, enquanto é tomada, aqui, como sinônimo 

de predicado juridicamente irrelevante. Tal se justifica na asserção estática de que, sem 

sanção, não há predicado. 



137 
 

 Este capítulo, então, busca conotar o silêncio normativo a partir da crítica à tese de 

Kelsen de que “o que não está proibido está permitido” cria completude. A tese central é de 

que, superando-se a ambigüidade do significante “permissão” na teoria geral do direito, um de 

seus sentidos, o de permissão negativa, é sinônimo de “silêncio normativo”. 

O exemplo de Guibourg, Echave e Urquijo472, aqui um tanto alterado, parece ser uma 

boa forma de discutir a justificativa kelseniana para a completude. Imagine-se um conjunto de 

indivíduos que vivem da caça e da pesca na mata, sem sujeição a normas e a autoridades, à 

margem das demais tribos. Um dia, percebendo que outras tribos conseguiam atingir seus 

objetivos graças à organização, resolvem escolher um líder. Eleito, com autorização para 

estabelecer normas, enunciou o líder: “doravante, é permitido caçar nas terças e quintas”. Não 

fala mais nada. O que há são dois, e somente dois, enunciados prescritivos: a autorização do 

líder e a permissão de caçar. Perguntaram ao líder se poderiam caçar nos demais dias. Como 

resposta, o silêncio. Tais dúvidas, os súditos as devem aos axiomas “o que não está proibido 

está permitido” e “o que não está permitido está proibido”.473 

Sobre a celeuma quanto ao significado jurídico dos axiomas, os próprios autores do 

exemplo anterior lembram que já se disse que “o que não está proibido está permitido” é 

necessário, trivial e até falso.474 Qual prevalece? O sistema é necessariamente completo ou 

incompleto? Ou se trata de questão contingente? São perguntas essenciais para que se 

compreenda o papel da “permissão” no Direito e na compreensão do tema das lacunas.475 

Prima facie, sustenta-se a existência de classes de condutas irrelevantes juridicamente para, 

depois, conotá-las, em linhas mais precisas. 

É corriqueira a justificação da plenitude do direito na permissão negativa; em outras 

palavras, da ausência de proibição de uma conduta, que é o fato do sistema tudo qualificar. 

Como diz Kelsen: “ser-permitido no sentido negativo existe, se uma conduta nem é proibida 

nem imposta”.476Assim, no enunciado do líder do exemplo: se não se proíbe caçar no 

                                                           
472 ECHAVE, Delia Teresa; GUIBOURG, Ricardo A.; URQUIJO, Maria Eugenia. Lógica, proposición y 
norma. 6. ed. Buenos Aires: Saraiva, 1988, p. 155-156. 
473 Chama-se de axiomas com fulcro na “axiomática jurídica” de Eduardo Garcia Máynez (MÁYNEZ, Eduardo 
García. Introducción a la lógica jurídica. México: Fontamara, 2007, p. 215-226). 
474 ECHAVE, Delia Teresa; GUIBOURG, Ricardo A.; URQUIJO, Maria Eugenia. Lógica, proposición y 
norma. 6. ed. Buenos Aires: Saraiva, 1988, p. 153. 
475 Eis por que há três respostas que uma teoria do direito pode dar ao problema das lacunas: (i) que os sistemas 
jurídicos são incompletos; (ii) que necessariamente têm lacunas; (iii) que a questão é contingente (ATRIA, 
Fernando. et al. Lagunas en el derecho. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 15 e 35). 
476 Por todos, cf. KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 125. 
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domingo, é negativamente permitido. Tem-se a “liberdade jurídica” à qual se referem diversos 

autores.477  

Este trabalho, por outro lado, discorda dessa tese, que infere do silêncio do direito uma 

concessão jurídica à liberdade a partir do ponto de vista estritamente lógico (“o que não está 

proibido está permitido”), como denuncia Lourival Vilanova.478 Não há, propriamente, uma 

liberdade jurídica, mas condutas juridicamente livres do predicado. Sem a voz dos predicados 

há o silêncio normativo. Nesta passagem, von Wright analisa que o “o que não está proibido 

está permitido” não autoriza quaisquer inferências sobre as lacunas: 

Si lo que no está prohibido está ipso facto permitido, entonces toda acción o estado 
de cosas tiene un status jurídico: o está prohibido (y la acción o el estado de cosas 
“opouesto” es obligatorio) o está permitido. En este sentido, el ordenamiento [para 
Kelsen] es necesariamente un ordenamiento cerrado. No tiene “lagunas”. [...] Otros 
filósofos del derecho [...] sostienen que, además de cosas que están permitidas y 
prohibidas, hay también muchas cosas que no están reguladas por normas y por 
tanto carecen de status deóntico o jurídico. No están prohibidas, pero tampouco 
están (por ello) permitidas. [...] “Ausencia” es un término descriptivo. “Ausencia de 
prohibicion” [posiciona-se o autor filandes] significa que no hay norma prohibitiva, 
que no existe ninguna norma conforme a la cual una determinada cosa esté 
prohibida. [...] La cuestión de las “lagunas” del derecho no es una cuéstion de 
lógica.479 

Isso quer dizer que o fato de inexistir uma proibição ou obrigação (dever) não 

possibilita a conclusão de que há algo juridicamente regulado. A ausência de regulação não 

implica a existência de regulação. Simplesmente autoriza a conclusão, por identidade, de que 

há um silêncio normativo.  

Além desse vício de transformar, a partir de um axioma, uma ausência de regulação 

como pressuposto para uma regulação totalizadora, a qual concederia “liberdade jurídica” e 

transformaria a lacuna numa ficção,480 os axiomas “o que não está proibido está permitido” e 

“o que não está permitido está proibido”, porque tautológicos, não possibilitam a eleição 

alguma entre eles mesmos. São tautológicos porque não dizem nada de novo. Explicitam o 

óbvio, que é o princípio da identidade, de modo que o que está no conseqüente já estava 
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contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 354 e 356; VILANOVA, Lourival. Sobre o 
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ROSS, Alf. Sobre el derecho y la justicia. 2. ed. Buenos Aires: Eudeba, 1970, p. 158;  MÁYNEZ, Eduardo 
García. Introducción a la lógica jurídica. México: Fontamara, 2007, p. 192. 
478 VILANOVA, Lourival. Sobre o conceito de direito. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: 
Axis Mvndi, v. 1, 2003, p. 48. 
479 VON WRIGHT, Georg Henrik. Normas, verdad y lógica. México: Fontamara, 1997, p. 33. 
480 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 212. 
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contido no antecedente. Assim, nenhuma informação nova é trazida.481 São juízos analíticos. 

Afinal, face à interdefinibilidade dos modais deônticos 482 , tomando-se O, V e P, 

respectivamente, por obrigatório, proibido e permitido, e p uma proposição referente a uma 

classe de conduta qualquer, tem-se: Pp = -O-p = -Vp, -Pp = O-p = Vp etc.  O que se diz, em 

outras palavras, é: “o que não está proibido não está proibido” (-Vp = Pp) no caso do primeiro 

axioma; e que “o que não está permitido não está permitido” (-Pp=Vp) no caso do segundo. A 

interdefinibilidade, em última análise, causa uma implicação recíproca entre “o que não está 

proibido está permitido” e “o que não está permitido está proibido”.483 Afora da lógica, há a 

inevitável presença do fator ideológico na eleição entre os axiomas. 

A ideologia reside no fato de que a regra de clausura “o que não está permitido está 

proibido”, porque tautológico, tem igual força ilocucionária e é converso do “o que não está 

proibido está permitido”. Na lógica, existem regras de inferência, de articulação de 

proposições.484 De escalonamento, não.485 Inexistem, nela, critérios de escolha. Se normas 

fossem, necessitar-se-ia de norma-de-norma (uma sobrenorma) que dirimisse o conflito. Essa 

norma-de-norma é extralógica, fruto de um ato de valoração de um sujeito que a emitiu. 

Em que pesem serem axiomas conversos, os seus respectivos significados, em certos 

contextos, possuem nítido cunho político. Norberto Bobbio faz uma análise do papel 

ideológico de tais axiomas ao relacionar “o que não está proibido está permitido” com o 

Estado que pressupõe uma liberdade que só possa ser podada mediante normas; e do “o que 

não está permitido está proibido” com o Estado socialista, o qual parte, segundo Bobbio, do 
                                                           
481 ECHAVE, Delia Teresa; GUIBOURG, Ricardo A.; URQUIJO, Maria Eugenia. Lógica, proposición y 
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Astrea, 2005, p. 55; ALCHOURRÓN, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. Introducción a la metodología de las 
ciencias jurídicas y sociales. Buenos Aires: Astrea, 2006, p. 178; BITTAR, Djalma. Relação jurídica 
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del ordenamiento juridico. 2. ed. Buenos Aires: Los Andes, 2005, p. 25-35).  
484 VON WRIGHT, Georg Henrik. Norma y acción: una investigación lógica. Madrid: Tecnos, 1970, p. 25. 
485 ECHAVE, Delia Teresa; GUIBOURG, Ricardo A.; URQUIJO, Maria Eugenia. Lógica, proposición y 
norma. 6. ed. Buenos Aires: Saraiva, 1988, p. 83. 



140 
 

pressuposto da não liberdade.486 Tamanha a problemática de escolher um dos axiomas que 

Neumann diz que a eleição dá-se por questão de conveniência.487 Daí, portanto, o primeiro 

problema da tese kelseniana, que é de ordem ideológica, ao não oferecer o critério para a 

eleição de um axioma em detrimento de outro igualmente tautológico. 

O segundo problema, que interessa mais especificamente a esta pesquisa, reside na 

transformação de um axioma em norma jurídica. Lourival Vilanova entende que o papel de “o 

que não está proibido está permitido”, em Kelsen, é de norma jurídica geral exclusiva, 

expressa ou tácita.488 Não de proposição descritiva. Assim prescreve: deve ser que, dado não-

V (p), então P(p) << Pαp= df. “Vp” ∉ Cn(α) >>.489 Logo, o não-prescrever afigurar-se-ia 

como fato jurídico, cuja eficácia seria o direito à liberdade, correlato ao dever geral de 

abstenção. Seria, assim, uma norma necessária, tanto que Kelsen diz que a estatuição de “o 

que não está proibido está permitido” pelo legislador revelar-se-ia “supérflua”.490 

Enquanto para Kelsen a estatuição de “o que não está proibido está permitido” seria 

supérflua porque ela é necessária, este trabalho entende que ela é supérflua por tratar-se de 

uma “norma primária” à qual não se liga uma norma secundária, que estipularia sanção à 

violação da permissão alheia. Exatamente pelo fato de que os predicados só existem se houver 

sanção a “liberdade jurídica” não cria completude. Não existe uma conseqüência jurídica 

sancionatória para a negação da classe de conduta permitida. Tal classe de conduta é 

indiferente, pois não está contida no valor da ilicitude ou no valor da licitude. Daí exsurge a 

incompletude do sistema de direito positivo, que significa a existência de ao menos um sujeito 

sem predicado juridicamente relevante. 491 

Essa tese parece estar presente no que Kant chama de “indiferente moral”: 
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uma ação que não é mandada nem proibida, é simplesmente permitida porque com 
relação a ela não existe lei que se imponha à liberdade (faculdade moral, direito) e 
portanto não há dever. Uma ação dessa espécie se chama moralmente [mutatis 
mutandis, juridicamente] indiferente.492  

Alf Ross diz que “estoy en liberdad de sentarme en un banco de Hyde Park. Pero esta 

libertad no sirve de nada si el banco está ocupado”.493 De forma semelhante, sustenta Lourival 

Vilanova: 

Um modal deôntico-jurídico qualquer é relacional. É um relacional não-reflexivo e 
requer um converso assimétrico. Demais, ninguém dá a si mesmo permissão, 
obrigação ou proibição. O Direito é heterônomo e não autônomo. Dada a estrutura 
lógica da relacionalidade, se se permite a um sujeito, proíbe-se correspectivamente a 
outro sujeito turbar o exercício lícito da permissão concedida. O que não quer dizer 
que o rapporto intersoggettivo, per se stesso, seja jurídico; sem norma qualificadora 
desse rapporto intersoggetivo, constitutivo de ação (ou omissão) impedível, há 
apenas possibilidade no dado-de-fato ante a norma. Quer dizer: a intersubjetividade, 
a impedibilidade, não são ainda direito. São mera relação social, de múltiplos 
conteúdos: econômico, moral, religioso, cultural.494  

Seguindo o que se fixou no capítulo segundo, o dever (lícito) é idêntico ao direito 

reflexo. O functor da relação jurídica é o “é igual a”. Um predicado poliádico cujos termos 

são o direito reflexo e o dever jurídico. O não impedir que alguém se sente num banco do 

Hyde Park é idêntico à permissão reflexa de sentar naquele banco. Dado o fato de a 

coercitividade ser ínsita ao direito, conforme definição adotada ainda no capítulo primeiro e 

explorada nos sucedâneos, tal “dever” é um não-dever: a classe de impedir que alguém se 

sente não está contida no valor da ilicitude, tampouco o não-impedir, na licitude. A classe de 

conduta, à qual correspondem inúmeras condutas efetivas, é irrelevante. Como o que se 

predica ao gênero predica-se ao elemento nele contido (instanciação universal),495 as condutas 

efetivas são irrelevantes. Há o chamado “silêncio normativo”.  

O direito serve, invariavelmente, para qualificar condutas, para o quê a sanção tem 

papel necessário.496 Ross, sobre o exemplo do Hyde Park, diz que do fato de ser irrelevante a 

conduta de não-impedir não segue a indiferença jurídica quanto à utilização de violência para 

retirar alguém de um banco da praça:  

no tengo por cierto facultad de que otros me cedan al asiento. Si la libertad de uno 
no puede ser reconciliada con la libertad de otro, habrá lucha. [...] Si estoy sentado 
en un banco, ciertamente no tengo la facultad de que otros me dejen sentar allí. Pero 

                                                           
492 KANT, Emmanuel. Doutrina do direito . São Paulo: Ícone, 1993, p. 36, grifo do autor. 
493 ROSS, Alf. Sobre el derecho y la justicia. 2. ed. Buenos Aires: Eudeba, 1970, p. 159. 
494 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 
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México: Fontamara, 1991, p. 32; VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 
3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p. 248. 



142 
 

tengo la facultad de que los demás no me ataquen, y esto tiene el resultado reflejo 
[de outra norma, a qual proíbe o constrangimento ilegal] de que (jurídicamente) no 
puedo ser sacado del banco por la fuerza. 497 

A ilicitude do “retirar à força alguém da praça” decorre da existência de uma sanção 

ligada a esta conduta por uma relação de implicação. A indiferença do “não impedir que 

alguém se sente num banco do Hyde Park” decorre da inexistência de sanção aplicável a esta 

conduta. Se o correlativo do direito reflexo de sentar no banco da praça é um não-dever, a 

liberdade é um não-direito. 498 É uma liberdade juridicamente desqualificada, um silêncio 

normativo.499 

Por óbvio, conflitos daí surgem.500 Dois sujeitos podem pretender sentar-se, ao mesmo 

tempo, no mesmo lugar – a menos que se altere o relato vencedor da física de que dois corpos 

não podem ocupar o mesmo lugar concomitantemente, o conflito é inevitável. Isso não 

autoriza o uso da violência física, que é pressuposto de sanção. Logo, uma conduta 

juridicamente má. Daí a discordância deste trabalho com a afirmação de Bobbio: “O fato de 

que a liberdade não seja protegida não torna essa situação juridicamente irrelevante, porque, 

no momento em que a liberdade de um não está protegida, está protegida a liberdade do outro 

de exercer a força [...]”.501 A ausência de uma regulação de uma classe não implica na 

revogação da classe ilícita que prevê a violência física. 

Dada a necessidade de sanção para que o impedimento de exercício de uma liberdade 

seja ilícito, a liberdade não é protegida, senão a integridade física. São classes de condutas 

distintas. Não é papel possível, tampouco necessário, do direito a promoção irrestrita da paz. 

O direito positivo, ao criar um predicado, institucionaliza um conflito possível. Assim, o 

conflito antes juridicamente irrelevante agora existe no direito, de modo que normas criam, 

neste sentido, conflitos.502 À política do direito, mediante atos de valoração de sujeitos 

competentes, incumbe transformar o indiferente em ilícito ou lícito. Um exemplo de Fernando 
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499 KELSEN, Hans. El método y los conceptos fundamentales de la teoria pura del derecho. Madrid: Réus, 
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Atria é bem sugestivo quanto à existência de conflito perante o qual o direito queda-se 

indiferente: 

no hay regla del derecho escocês que especifique donde una pareja de recién casados 
debe pasar sus vacaciones. Imaginemos que él quiere ir a Francia, pero ella quiere ir 
a Sudáfrica. Ellos tinen un conflicto de intereses, porque (imaginemos 
adicionalmente) ambos tinen que y quieren viajar juntos. Imaginemos por último 
que él la demanda, y solicita a la jueza que falle em su favor imponiéndole a ella la 
obligación de ir a Francia. ¿Qué dirá la jueza? Ella probablemente dirá que no existe 
ninguna regla aplicable, por lo que debe rechazar la demanda.503 

A ausência de sanção não faz com que só não exista uma valoração para o caso. 

Implica também na inexistência da norma jurídica, cujo pressuposto epistemológico geral é o 

dever-ser e cuja diferença específica para outras ordens normativas é a sanção organizada. A 

rigor, se o líder da tribo, naquele exemplo inicial, dissesse “doravante, é proibido caçar nas 

terças e quintas” ao invés de “doravante, é permitido caçar nas terças e quintas”, teria 

incorrido em idêntica situação sob os olhos do modelo jurídico aqui erigido: inexistiria 

qualquer predicado juridicamente relevante. Lendo tais significantes, a proibição de caçar nas 

terças e quintas é uma não-proibição. Uma permissão negativa. Um silêncio normativo. 

Afinal, a sanção é essencial para a criação de obrigações. Não é à toa que essas “normas 

permissivas” carecem, efetivamente, de interesse prático ou jurídico-prescritivo: 504 

Antes de la introducción de um sistema normativo no existen conductas permitidas, 
pero esta afirmación es meramente lingüística: solo señala el hecho de que, a falta de 
una idea de limitación, no es posible calificar su ausencia. Así, no se concibe la 
permisión sin la prohibición, como no hay silencio sin sonido, ni tio sin sobrino. 
Podríamos decir en este contexto – para usar una expressión del derecho romano – 
que antes de la primera norma todas las conductas son ingênuas. Cuando se 
introduce el sistema normativo, algunas de las conductas dejan de ser ingenuas para 
ser limitadas, y otras dejan de ser ingenuas para ser permitidas.505  

Como dizem Echave, Urquijo e Guibourg, antes do sistema todas as condutas são 

irrelevantes, já que, seguindo Tercio Sampaio, dizer que uma ausência de qualificação tenha 

status jurídico é uma contradição de termos – um silêncio normativo é, pois, um silêncio 

normativo (princípio da identidade).506 Assim, há liberdade jurídica de fazer ou não fazer o 

que não é obrigatório ou proibido se, e somente se, for correlata a uma norma secundária que 
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predique ao ato de impedir a utilização da liberdade o caráter de um mal jurídico. 507 Para 

falar com Von Wright: se a permissão combina com uma sanção àquele que a inobserva será 

um direito (reflexo), 508sem a qual é indiferente.509 Paradoxalmente, pois, ao mesmo tempo 

em que afirma a completude a partir do “o que não está proibido está permitido”, Kelsen é 

coercitivista e diz que a liberdade existe se e quando correlata a um dever, cujo 

descumprimento deve dar azo a uma sanção: 

Eu não estou juridicamente livre para fazer o que desejo se os outros não estiverem 
juridicamente obrigados a permitir que eu faça o desejo. A minha liberdade jurídica 
é sempre a sujeição de outra pessoa, o meu direito é sempre o dever jurídico de 
outrem. [...] E a lei impõe um direito [reflexo] estipulando uma sanção. [...] A lei é 
imperativa para um e, desse modo, permissiva para outro.510 

Uma tese deste capítulo, em crítica a Hans Kelsen, é de que “o que não está proibido 

está permitido” não é norma. Não tem sanção. Uma conduta permitida desta forma, como no 

exemplo de Alf Ross, dos recém casados de Fernando Atria e do líder da tribo de Echave, 

Urquijo e Guibourg, não é denotação de conotação do lícito ou do ilícito.511 As condutas 

efetivas correspondentes àquela permissão são juridicamente irrelevantes. Um silêncio 

normativo é justamente o que não está proibido, que é sinônimo de anomia.512 

Kelsen, assim, mostrou-se excessivamente formalista ao inferir de um enunciado 

tautológico regulações jurídico-positivas.513  Juízos analíticos sequer se referem à 
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experiência,514 de forma que não podem ser pautas para asserções sobre a lacuna ou para 

resolver casos efetivos.515 Que a incompletude não infirma o princípio da subcontrariedade 

(Pp v P-p), senão pressupõe-no, quando confirma a tautologia mas não lhe confere significado 

jurídico específico, quer como direito, quer como dever, 516 e que a lógica é incompetente 

para decidir se um sistema é completo ou não, afirmam-no Eugenio Bulygin e Daniel 

Mendonca: 

[...] Cuando se afirma que las normas <<Pp>> y <<-Pp>> son conjuntamente 
exhaustivas, esto no significa que todo sistema normativo necessariamente contiene 
una permissión o una prohibión de p. Sólo significa que toda regulación de la acción 
p implica necesariamente la permisión o la prohibición de p. Sería um error 
pretender inferir de allí que toda acción está siempre regulada en todo sistema 
normativo (y que, por lo tanto, todos los sistemas normativos sean completos y no 
pueden tener lagunas), justamente porque la lógica de normas nada puede decir 
sobre los hechos (existencia de normas). [...] Esas fórmulas [<<Pp v –Pp>> y <<-
(Pp & -Pp)>>] solo establecen dos condiciones que las normas han de satisfacer: 1) 
una condición mínima que toda formulación normativa há de satisfazer para 
expresar una norma (cuando una formulación normativa no permite ni prohíbe la 
acción de p, no expresa ninguna norma respecto de p), y 2) una condición para la 
consistência, es decir, una condición que toda norma ha de satisfacer para ser 
coherente (una norma que permite y a la vez prohíbe p es incoherente respecto de 
p).517  

Diante da inesgotabilidade da interpretação, pela qual uma classe tal pode ser relevante 

ou não segundo diferentes leituras, a incompletude é um dado necessário e apriorístico.518 

Como dizem Jules Coleman e Brian Leiter: “[...] Sempre será possível imaginar um caso em 

que não se aplica nenhum padrão jurídico vinculante. Assim, como sempre haverá lacunas no 

Direito, sempre haverá algum grau de indeterminação”. 519 Estabelecidos os predicados 

relevantes, ainda assim existiriá uma conduta que não se amolda a nenhum deles. 

A estratégia utilizada neste capítulo para conotar os “silêncios normativos” partiu da 

crítica à tese de Hans Kelsen segundo a qual de “o que não está proibido está permitido” 

seguem a completude e o caráter fictício da existência de lacunas. Feito isso, defendeu-se que 
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o silêncio normativo significa exatamente esta permissão, decorrente da ausência de 

proibição. O significante “permissão”, porém, é ambíguo na teoria geral do direito, de modo 

que se faz cogente, para reduzir eventuais ruídos comunicativos, delimitar com conceito de 

“permissão” está-se a operar. 

Na linguagem jurídica, o signo-permissão tem variações conceituais, entre as quais há: 

(i) o permissivo que decorre implicacionalmente (relação de subalternação) de normas 

proibidas ou obrigatórias: <<Vp=-Pp ^ P-p>> e <<Op=Pp ^ -P-p>>, respectivamente; (ii) o 

permissivo positivo (ou forte, com base na distinção originariamente proposta por von 

Wright); (iii) o permissivo como possibilidade normativa de fazer ou omitir (direito reflexo); 

e (iv) permissão negativa.  

O primeiro sentido, o de permissão como subalternação, exige o recurso ao quadro de 

oposição de proposições deônticas para melhor compreensão: 

 

Em linhas gerais, porque o trabalho usa de lógica deôntica, mas não a tem como 

objeto, sendo “O”, “V” e “P”, respectivamente, obrigatório, proibido e permitido; “p” uma 

classe de conduta qualquer; “-” o negador; “(” e “)” símbolos auxiliares; e os vetores das setas 

indicações de implicação, recíproca (dois vetores) ou não (um vetor, cuja proposição 

implicada está à frente dele), pode-se elaborar à conclusão de que: de Op e Vp 

(subalternantes) seguem, respectivamente, a Pp e P-p (subalternadas), mas não o inverso.  

Esta a subalternação deôntica: 520 (i) parte-se do axioma de subcontrariedade: Pp v P-p; 

(ii) comutam-se as proposições: P-p v Pp; (iii) por definição (tautologia), o condicional com 
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antecedente negado é o mesmo que disjunção: -P-p → Pp; (iv) e, por interdefinibilidade de 

modais, obtém-se: Op → Pp (primeira lei de subalternação deôntica: o que é obrigatório está 

permitido). A ação de consignação de pagamento é um exemplo de permissão de praticar o 

lícito. A permissão de p decorre da obrigação de p. Se é obrigatório o “pagar aluguel”, logo, 

por subalternação, é permitido pagá-lo. Esta permissão é qualificada, porquanto a conduta 

obrigada é lícita, cuja negação é pressuposto de sanção. A respeito, Eduardo García Máynez 

fala em direito (fundado) subjetivo de cumprir o dever:521 

De modo similar, constrói-se a segunda lei de subalternação deôntica: (i) partindo do 

mesmo axioma: Pp v P-p; (ii) utiliza-se, sem comutar, a definição do condicional: -Pp → P-p; 

e, novamente por interdefinibilidade, chega-se à lei: Vp → P-p (o que é proibido está 

permitido omitir). As conclusões quanto à primeira lei, acima tratada, valem igualmente para 

a segunda lei da subalternação deôntica. 

 O segundo sentido de permissão é o de positiva, também conhecida como permissão 

forte, 522 que é propriamente uma função normativa. Evitando-se entrar no debate se a função 

de permitir é redutível à de derrogar, 523 ela tem a função de oferecer contornos ao aspecto 

material, pessoal e espacial do predicado, enquanto a função de derrogar atua sobre o aspecto 

temporal.524  

 Quando o Código Penal enuncia “é permitido matar em legítima defesa”, não cria um 

significante cujo significado é uma norma, mas uma função específica, cujo papel é aumentar 

os critérios da conotação de homicídio e, com isso, diminuir a denotação deste significante. 

Quanto maiores são as exigências para pertencer a uma classe, menor a quantidade de 

elementos nela estará. Há um número maior de “homens” do que de “homens calvos”. A 

permissão positiva é a função de, criando novos critérios da conotação do predicado, delimitá-

lo. As “isenções”, no direito tributário, e as “excludentes de ilicitude”, no penal, são 

permissões neste segundo sentido. Cabe, porém, dizer que há uma diferença entre delimitação 
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jurídica . 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 68 e 71; KALINOWSKI, Georges. Lógica de las normas y 
lógica deóntica. 2. ed. México: Fontamara, 1996, p. 70-71. 
521  MÁYNEZ, Eduardo García. Introducción a la lógica jurídica. México: Fontamara, 2007, p. 220; 
MÁYNEZ, Eduardo García. Filosofía del derecho. 17. ed. México: Porrúa, 2009, p. 256. 
522 ALCHOURRÓN, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas 
y sociales. Buenos Aires: Astrea, 2006, p. 177, 184 e 188. 
523 BULYGIN, Eugenio; KELSEN, Hans; WALTER, Robert. Validez y eficacia del derecho. Buenos Aires: 
Astrea, 2005, p. 54. Cf. BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: 
Ícone, 1995, p. 187. 
524 BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. 4. ed. Bauru: EDIPRO, 2008, p. 126.; VILANOVA, 
Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p. 247, grifo do 
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de uma autorização, cuja violação deve dar azo à anulabilidade (caso da 

“inconstitucionalidade”), e a delimitação do predicado erigida pela permissão positiva, uma 

vez que não se violam tais premissões. Ninguém “tem” o dever de morrer, no caso de atuação 

de outrem em caso de legítima defesa. 525 O que há é o atendimento ao critério delimitado 

(fulano não matou em legítima defesa, e.g.), o que faz com que a conduta efetiva seja 

qualificada: é ilícita. 

Nesse sentido, Kelsen sustenta que, no pressuposto da proposição jurídica, devem ser 

colocadas as permissões positivas como exceções do ilícito:  

“Tal sucede, por exemplo, quando uma norma proíbe, de forma genérica, o emprego 
da força por um indivíduo contra outro, e uma norma particular o permite em caso 
de legítima defesa. [...] A segunda norma, através da qual o domínio de validade da 
primeira é limitado, é uma norma não-autônoma. Aquela apenas faz sentido em 
combinação com esta. Ambas foram uma unidade”.526 

Daí a pergunta de Neumann: para quê, afinal, valorar negativamente todos os 

assassinatos se somente alguns merecem sê-lo?527 A permissão positiva funciona como uma 

cláusula excepcional, que, sempre junto com a “regra”, delimita o âmbito de valoração. Tal 

cláusula é expressa por Tercio Sampaio da seguinte maneira: “é permitido, porém, que”.528 

Qualquer permissão que não a positiva não é uma função normativa: não é, pois, um 

conceito jurídico fundamental.529 Vale pontuar, por fim, que a strong permission não é 

sinônimo de permissão “expressa”, isto é, prevista em significante.530 Toda função normativa 

jurídico-positiva resulta de um ato de interpretação de textos legais. Se, na interpretação-

produto, certa permissão referida num texto não delimitar o predicado, não será positiva. Um 

exemplo já fornecido é o do líder da tribo: ele expressamente permite. Como poderia também 

expressamente proibir. Não criará, em ambas as hipóteses, uma função normativa, como 

também não inserirá nenhuma classe nos apriorísticos predicados da licitude e da ilicitude. A 

“permissão” e a eventual “proibição” de caçar, enunciadas pelo líder, não passam de 

autênticos silêncios normativos. 

                                                           
525  PHILIPPS, Lothar. Teoria das normas. In: HASSEMER, Winfried; KAUFMANN, Arthur (Orgs.). 
Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2002, p. 359. 
526 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 17 e 62. 
527 NEUMANN, Ulfrid. Lógica jurídica. In: HASSEMER, Winfried; KAUFMANN, Arthur (Orgs.). Introdução 
à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 
345. 
528 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação normativa. 
4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65. 
529 BULYGIN, Eugenio; KELSEN, Hans; WALTER, Robert. Validez y eficacia del derecho. Buenos Aires: 
Astrea, 2005, p. 54. 
530 ALCHOURRÓN, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. Permisos y normas permisivas. In: ______. Análisis 
logico y derecho. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 217-220. 
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O terceiro sentido de permissão é o de direito reflexo, o qual não é, como já se 

sustentou no capítulo segundo, um conceito jurídico fundamental. O direito reflexo é idêntico 

ao dever. Apenas o viés de análise muda: ao invés de imperativo, o atributivo. O direito civil 

fornece um exemplo: a permissão de receber o carro dentro de um negócio jurídico de compra 

e venda não é indiferente, já que lhe é lícito receber, o que significa a mesma coisa de dizer 

que o vendedor deve entregá-lo, sob pena de sanção. É pressuposto de um ato de coação o 

inadimplemento somado ao firmamento do negócio jurídico. Hans Kelsen não destoa desse 

entendimento: 

Que o direito de um pressupõe o dever de outro é especialmente claro quando o 
direito refere-se a determinada conduta de outrem. Eu ter o direito a que certo 
homem me pague certa quantia de dinheiro implica necessariamente que é seu dever 
pagar-me Todo direito verdadeiro, que não for simples liberdade negativa em 
relação a um dever, é composto de um dever para com o outro ou vários outros.531 

A criação da sanção justifica a existência dos predicados. O direito reflexo não é 

conceito jurídico fundamental, mas é uma forma de olhar o lícito, que é espécie do predicado. 

Exatamente por não ser fundamental e por ser redutível ao conceito de lícito, o qual, por sua 

vez, é mera negação do ilícito, é desnecessário enunciar, num texto legal, os direitos reflexos 

pretendidos.532 Sob a visão coercitivista aqui exposta, uma redação que priorize a fixação de 

sanções e seus pressupostos parece evitar maiores debates quanto à existência de 

conseqüências jurídicas de certas condutas. Ainda se discute, hodiernamente, qual a 

conseqüência para a instituição financeira que se recusa a atender ao cliente em certo 

intervalo de tempo. A técnica vencedora de redação legal, consagrada ao menos em tratados 

de direitos humanos e cláusulas pétreas, prefere conferir “(pseudo)direitos reflexos” a criar 

classes juridicamente relevantes.  

O quarto e último de “permissão” na teoria do direito é o negativo, do qual se falou 

neste item quando da análise da asserção de Hans Kelsen de acordo com a qual “o que não 

está proibido está permitido”. Como já dito, tais permissões são os silêncios normativos e, 

pois, (pseudos)direitos ou (pseuda)liberdade jurídica. Enunciá-los não os tornam relevantes, 

tal qual no já enfrentado caso do líder da tribo. Tercio Sampaio Ferraz Jr. enfrenta essa 

questão: 

Assim, quando o editor normativo usa a expressão “permitir” o faz apenas para 
descrever o fato de que uma ação não está nem proibida nem é obrigatória, portanto, 
que não há norma sobre aquela ação. [...] Afora o caso de exceção [sentido de 
permissão positiva], o legislador, segundo Ross, para permitir simplesmente se cala 
(norma permissiva independente seria ausência de norma). Entre as normas 

                                                           
531 KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 271. 
532 ROSS, Alf. Sobre el derecho y la justicia. 2. ed. Buenos Aires: Eudeba, 1970, p. 128. 
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permissivas independentes [sentido de permissão negativa] costumam-se incluir as 
declarações de direitos humanos constantes nas modernas Constituições. [...] Não se 
poderia dizer que o sentido prescritivo destas permissões (por exemplo, declaração 
de direitos) decorresse de certas proibições de interferência de terceiros (por 
exemplo, garantias constitucionais), pois derivadas são estas e não aquelas e querer 
dizer que as declarações imperam por causa das garantias é inverter a relação.533 

Em outras palavras, há obrigações porque há sanções; e não há sanções porque há 

“garantias” ou “direitos humanos”: isso seria petição de princípio – inversão da relação.534 

Daí por que os “direitos humanos”, em geral, são condutas irrelevantes juridicamente: não são 

direitos reflexos, pois não se imputam sanções ao descumprimento do dever correlato – 

sequer existe dever;535 nem permissão positiva, porque não se excepciona o predicado; e, 

tampouco, uma permissão subalterna, porquanto não há obrigação de algo (e, via de 

conseqüência, permissão desse algo) nem proibição de algo (e, por conseguinte, permissão de 

não-fazer esse algo). O (pseudo)direito reflexo de ter um trabalho digno ou de ser feliz é uma 

classe juridicamente irrelevante. Um silêncio enunciado em tratados, que agrada àquele que 

prefere conselhos a ordens. 

 

4.2. Lacuna como opção jurídico-positiva que autoriza a integração, que é a 

criação de um predicado para o caso: a insatisfatoriedade do silêncio 

normativo como diferença específica entre a lacuna e o silêncio eloquente 

 

A interpretação dos significantes jurídicos leva o sujeito cognoscente à conclusão, v.g., 

de que a conduta efetiva tal não tem qualificação jurídica, eis que o seu predicado não está 

contido no valor da ilicitude ou licitude. É o que se chamou, no item anterior, de silêncio 

normativo. Silêncio não é ausência de texto, como parece entender a Bíblia, quando prescreve 

“a não ir além do que está escrito”.536 É, porém, ausência de predicado, que é conceito 

                                                           
533 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação normativa. 
4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 59-61, grifo do autor. 
534 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 157; 
MÁYNEZ, Eduardo García. Filosofía del derecho. 17. ed. México: Porrúa, 2009, p. 358. 
535 Prossegue o professor da USP: “Os pseudodireitos correspondem, num certo sentido, à chamada situação de 
‘tolerância’, caso em que [...] há norma permissiva impondo simetria, mas não há norma de obrigação impedindo 
interferências que impeçam a assunção da simetria. Por exemplo, uma norma constitucional garante o direito ao 
trabalho, mas não há nenhuma norma que obrigue a um terceiro a dar trabalho a quem quer exercer o seu direito” 
(FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação normativa. 4. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 90). 
536

 Coríntios 4: 6. 
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deveras mais abstrato. Silêncio não está na lei ou no direito,537  mas numa asserção 

interpretativa de que certa conduta efetiva queda-se neutra sob o prisma do valor jurídico.  

Eduardo García Máynez diz que lacuna pressupõe o esgotamento das “possibilidades 

hermenêuticas”. 538 A existência de lacuna, que é a única espécie de silêncio normativo cujo 

efeito é a possibilidade jurídica de integrar, depende de uma opção jurídico-positiva. É 

contingente. A possibilidade de integrar, que á criação de um novo predicado, remete à idéia 

de função de autorizar. Como a dinâmica jurídica estabelece, toda criação de função 

normativa é uma aplicação de uma autorização. E autorizações não são presumidas, tampouco 

são categóricas. Embora não tenham sanção (são “normas” não-autônomas), elas, para 

existirem, necessitam de um pressuposto,539 ao qual se imputa a aptidão para criar novas 

funções, respeitados certos limites, cuja inobservância deve dar azo à anulabilidade do 

produto, segundo o crivo de um órgão. 

Kelsen sustenta a necessidade de um órgão jurídico-positivo para colmatar lacuna:  

A interpretação simplesmente cognoscitiva da ciência jurídica também é, portanto, 
incapaz de colmatar as pretensas lacunas do Direito. O preenchimento da chamada 
lacuna do Direito é uma função criadora do Direito que somente pode ser realizada 
por um órgão do mesmo; e esta função não é realizada pela via da interpretação do 
Direito vigente.540 

As condições ou pressupostos desta competência para integrar fornecem a diferença 

específica entre os silêncios normativos. Cuida-se de uma dicotomia operacional, porquanto 

uma espécie de silêncio, a lacuna, possibilita a integração; a outra espécie, chamada de 

silêncio eloqüente, não. A existência da função de autorizar da integração, como dito, depende 

de uma interpretação de certos significantes segundo o relato de um sujeito cognoscente. O 

artigo 4º da antiga “Lei de Introdução ao Código Civil”, hoje “Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro”, faz as vezes destes significantes. São as conhecidas “normas gerais 
                                                           
537 COSSIO, Carlos. La plenitud del ordenamiento juridico. 2. ed. Buenos Aires: Los Andes, 2005, p. 42. 
538 MÁYNEZ, Eduardo García. Lógica del raciocino jurídico. México: Fontamara, 2004, p. 36. Proposta 
diferente tem Paulo de Barros, para quem “o recurso integrativo é um estágio da interpretação”, o último, e não 
posterior à indiferença jurídica (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário . 21. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 97-99). Para o autor paulista, “a linguagem do direito positivo é um campo referto de 
imprecisões, redundâncias e erros técnicos”, cuja descrição, no âmbito nomoempírico que é a ciência, não possui 
as lacunas e contradições, que são “deficiências” do direito positivo (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de 
direito tributário . 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 11 e 254). Nessa esteira está Aurora Tomazini de 
Carvalho: “[...] o intérprete não declara o sentido existente, mas o constrói de acordo com suas vivências 
linguísticas. E aquilo que a teoria tradicional denomina “integração”, para nós, está contida na complexidade do 
processo interpretativo. As lacunas, neste contexto, são problemas hermenêuticos enfrentados pelo intérprete 
quando da aplicação do direito” (CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o 
constructivismo lógico-semântico. São Paulo: Noeses, 2009, p. 469). 
539 GAMA, Tácio Lacerda. Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: 
Noeses, 2009, p. 276 
540 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 395; KELSEN, Hans. 
Jurisdição Constitucional. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 42. 
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inclusivas”, aludidas por Bobbio, 541 pelas quais, ante um silêncio, um órgão cria o predicado 

para o caso, segundo certos meios de integração542 ou com ampla liberdade. 543 Sem a 

existência de tal norma “não-autônoma” toda criação de novo predicado deve ser anulada, 

porquanto produto de enunciação incompetente. Ela é condição per quam da integração.544  

Não cabe falar, face à ausência de tal norma, em lacuna de segundo grau, quer porque 

seria necessária uma (também inexistente) metanorma geral inclusiva, gerando um círculo 

vicioso,545 quer porque não há lacunas em autorizações, já que o silêncio normativo diz 

respeito ao predicado – função de regular delimitada pela de permitir positivamente e pela 

função de derrogar. Não há lacunas “técnicas”, aquelas supostamente aplicáveis a normas de 

produção,546 como já se fixou no capítulo segundo. 

Num primeiro momento, pode parecer que, em função da norma geral inclusiva, todo 

silêncio seria uma lacuna, pois deveria ser integrado. A interpretação do significante 

isoladamente pode sugerir isso, mas parece não subsistir ante a existência de certos obstáculos 

procedimentais para algumas demandas: a chamada “impossibilidade jurídica do pedido”. 

Sem a lacuna, não há outra conseqüência senão a absolvição do acusado,547 porque, em 

abstrato, sua conduta é irrelevante e não deve ser integrada. Kelsen diz que, sem autorização, 

qualquer “colmatação” buscará fundamento de validade no princípio da coisa julgada: 

A comprovação de que o ordenamento jurídico contém uma tal autorização, 
expressamente ou implicitamente, é com certeza imprescindível do ponto de vista de 
um Positivismo Jurídico conseqüente. Sem tal comprovação pode-se fundamentar 

                                                           
541 Cf., por todos, BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Unb, 1995, p. 136. 
542 DANTAS, Aldemiro; MALFATTI, Alexandre David. Lacunas do ordenamento jurídico. Barueri: Manole, 
2005, p. 61. 
543 Cf. KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 287. Cf. 
RECASENS SICHES, Luis. Introducción al estudio del derecho. 15. ed. México: Editoral Porrúa, 2006, p. 
206; ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 10. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2008, p. 307; CAMARGO, Elizeu Amaral; 
544 VILANOVA, Lourival. Proteção jurisdicional dos direitos numa sociedade em desenvolvimento. In: ______. 
Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: Axis Mvndi, v. 2, 2003, p. 466. Cf. VILANOVA, Lourival. As 
estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p. 221; COELHO. Fabio 
Ulhoa. Roteiro de lógica jurídica. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 79. 
545 Cf. DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 4 e 60 
546 KELSEN, Hans. El método y los conceptos fundamentales de la teoria pura del derecho. Madrid: Réus, 
2009, p. 86-87. 
547 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 468; KELSEN, 
Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 211; RECASENS 
SICHES, Luis. Introducción al estudio del derecho. 15. ed. México: Editoral Porrúa, 2006, p. 205, ;  
RECASENS SICHES, Luis. Tratado general de filosofia del derecho. 18. ed. México: Editoral Porrúa, 2006, 
p. 32; VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 
2005, p. 217-218. 
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uma decisão judicial que “supre lacunas” apenas com base no princípio da coisa 
julgada.548 

Assim, se o (pseudo)“juiz” regula, sem autorização ou ante um silêncio eloqüente, o 

não regulado ou altera regulação, a sua decisão não corresponderá à função normativa geral 

alguma, mas estará, diante da eficácia da função introduzida, no sistema enquanto não 

anulada. Terá presunção de validade. É a interpretação deste trabalho à tese de Kelsen de que 

certas normas individuais têm fundamento de validade no “princípio da coisa julgada”. 

 Em suma, ante o silêncio eloqüente, há incompetência: impossibilidade jurídica do 

pedido. É deveras estranho sustentar que, sob os mais triviais silêncios normativos, haveria 

integração, como percebe Fernando Atria: 

Sería ciertamienta extraño pensar que toda conducta no regulada constituye una 
laguna normativa. Hay infinitas conductas no reguladas por el derecho, que nadie 
qualificaria como laguna. [...] Las lagunas en el derecho y los casos jurídicamente 
irrelevantes tendrían en común el hecho de carecer de regulación normativa, y la 
única diferencia entre ellas no sería descriptiva, sino de natureza evaluativa.549  

Na absolvição (ou, no direito brasileiro, em caso de impossibilidade jurídica do 

pedido), o juiz não dá continuidade ao procedimento porque a qualificação pleiteada inexiste 

e nem deve existir (silêncio eloqüente). E não porque aplica uma “norma geral exclusiva” (“o 

que não está proibido está permitido”), uma vez que não é norma e, destarte, não está no 

sistema.550 Simbolicamente, assim se sintetiza o silêncio normativo: Pαp= df. “Vp” ∉ Cn(α). 

No exemplo já citado de Fernando Atria, a respeito dos recém casados, o juiz não cria 

um predicado (isto é, não integra) pleiteado pela esposa, segundo o qual a recusa do marido 

de ir para o lugar por ela designado na lua de mel deveria ser transformada em conduta ilícita. 

Ele, juiz, mantém a indiferença do predicado, sob o entendimento de que os pressupostos para 

a integração não foram atendidos. Silêncio houve. O que faltou foi exatamente a diferença 

específica entre a lacuna e o silêncio normativo. Este trabalho sugere que a diferença é 

exatamente a insatisfatoriedade do silêncio normativo. 

Assim, a competência para integrar é consequência de um fato jurídico complexo551, 

resultado da aplicação dos critérios “silêncio jurídico insatisfatório”.552 Eis a lei lógica do 

                                                           
548 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 170. Cf., na 
mesma obra, p. 146 e 147; VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. 
São Paulo: Noeses, 2005, p. 218.. 
549 ATRIA, Fernando. et al. Lagunas en el derecho. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 83 e 97. 
550 ALCHOURRÓN, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas 
y sociales. Buenos Aires: Astrea, 2006, p. 215. 
551 Sê-lo-á quando contiver “múltiples elementos y condiciones” (RECASENS SICHES, Luis. Introducción al 
estudio del derecho. 15. ed. México: Editoral Porrúa, 2006, p. 126). Cf. MIRANDA, Pontes de. Tratado de 
direito privado . 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, t. i, p. 93. 
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modus ponens 553: {[(p → q) . -p] → -q}, isto é, se não for o antecedente (silêncio 

insatisfatório), não será o conseqüente (competência para integrar). Usa-se o argumentum a 

contrario,554 já que a implicação entre os termos é recíproca.555 Como esta dissertação 

preocupa-se também com a diferença entre os silêncios, é necessário, para além da análise 

sintática dos efeitos da lacuna, uma proposta semântica a respeito da “diferença específica”, 

que é a insatisfatoriedade da indiferença jurídica.  

Na definição de algo, como já se disse sobre o predicado monádico, sempre se recorre, 

segundo antiga lição de Aristóteles, ao gênero próximo e à diferença específica. O gênero 

próximo (ausência de regulação) foi exposto, que é a inexistência de predicado para uma 

conduta efetiva, o que se confunde com a permissão negativa. A diferença específica, que é 

posterior ao gênero mas anterior às espécies de silêncios, tem que ser escolhida, do contrário 

não se conseguirá diferençar duas, e pelo menos duas, espécies.556 A escolha de um critério é 

necessária porque a dicotomia tem relevância prática, pois tão-somente em relação a uma 

espécie de silêncio normativo, a lacuna, há a possibilidade de integrar. 

Se se pressupõe que a indiferença jurídica é a falta de um predicado jurídico a uma 

conduta efetiva, e se se tem presente que o insatisfatório não é a regulação, mas a sua 

ausência, então deve-se concluir que o insatisfatório é a não-existência de um ato de vontade 

que deveria existir no direito.557 Quer-se uma norma, quer-se uma qualificação jurídica, quer-

se uma regulação jurídica. O órgão autorizado para criar predicados deveria ter valorado uma 

classe, mas não o fez. A pauta necessariamente extrajurídica, que é contingente, sobre o que 

deve ser regulado é o parâmetro utilizado pelo sujeito cognoscente. Não há possibilidade de 

pretender-se uma interpretação propriamente jurídica sobre qualquer significante.558 Logo, 

                                                                                                                                                                                     
552 Não interessam, para os fins deste trabalho, limitações feitas por cada direito positivo, i.e., aumento da 
riqueza conotativa (número de notas) e, por conseguinte, diminuição da denotação, como, por exemplo, a 
“proibição” (rectius: limitação da hipótese da regra estrutural) de integração no âmbito penal e tributário 
brasileiros: “se, e somente se, for silêncio insatisfatório satisfatória, exceto em matéria penal e tributária, deve 
ser a competência de integrar”.  
553 ECHAVE, Delia Teresa; GUIBOURG, Ricardo A.; URQUIJO, Maria Eugenia. Lógica, proposición y 
norma. 6. ed. Buenos Aires: Saraiva, 1988, p. 93;104; DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 176-177. 
554 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 
2005, p. 240. Cf. CASTRO JÚNIOR, Torquato da Silva. A pragmática das nulidades e a teoria do ato 
jurídico inexistente. São Paulo: Noeses, 2009, p. 97-139. 
555 KLUG, Ulrich. Lógica jurídica . Bogotá: Temis, 1990, p. 36. 
556 Cf. ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 420, 144b. 
557 A justiça e a injustiça são do ato cujo sentido é a norma (KELSEN, Hans. O problema da justiça. 4. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 9 e 170); no caso de lacuna, de um ato não existente (omissão específica), mas 
que deveria existir. 
558 Cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 394; VILANOVA, 
Lourival. Níveis de linguagem em Kelsen. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: Axis Mvndi, 



155 
 

sobre a “insatisfatoriedade de silêncio”. Não existem interpretações “puras”. Como os 

significados não estão nos textos, variáveis sobre as quais não é possível um controle prévio, 

como a mundivisão do intérprete, fazem-se presentes.559 

Ao adjetivar-se de não-satisfatória a ausência de regulamentação, toma-se posição, 

valora-se. A pauta do que deve ser regulado, portanto, não passa da diferença entre o que 

qualifica o direito para aquilo que ele deveria, sob o ponto de vista de outra ordem (política), 

regular.560 Quaisquer questionamentos de uma valoração – e, acrescente-se, de uma ausência 

de valoração – pressupõe outra pauta de valores que não aquela sobre a qual se fala. 561 

Bobbio explica: 

[...] como a valoração de um comportamento se funda numa norma, podemos 
acrescentar: o direito estatal-legislativo se tornou o critério único e exclusivo para a 
valoração do comportamento social do homem. [...] Para criticar a valoração dos 
comportamentos humanos feita por um ordenamento, é necessário que exista um 
outro ordenamento, isto é, um outro critério de valoração com base no qual se faça 
tal crítica.562 

Em verdade, o insatisfatório é imediatamente o ato e, mediatamente, o conteúdo do 

dever-ser: o valor justiça não se projeta sobre o dever-ser, antes o ser, domínio no qual estão 

os atos que produzem predicados. Valora-se negativamente a inércia daquele que, jurídico-

positivamente, poderia criar uma classe juridicamente relevante, mas não o fez. Tal qual diz 

Kelsen: “Como a realidade que é valorada, a valoração moral do Direito positivo refere-se 

imediatamente aos atos produtores das normas e só mediatamente refere-se às normas postas 

por esses atos”.563 As lições de Karl Engisch são semelhantes:  

[...] Uma lacuna é uma incompletude insatisfatória no seio de um todo. [...] As 
lacunas são deficiências do Direito Positivo (do Direito legislado ou do Direito 

                                                                                                                                                                                     

v. 2, 2003, p. 237; COSSIO, Carlos. La plenitud del ordenamiento juridico. 2. ed. Buenos Aires: Los Andes, 
2005, p. 200. 
559 STONE, Martin. Focalizando o direito: o que a interpretação jurídica não é. In: MARMOR, Andrei (Org.). 
Direito e interpretação: ensaios de filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 94-95; 
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008, p. 
187; DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 292-294; COELHO, Luiz 
Fernando. Positivismo e neutralidade ideológica em Kelsen. In: PRADO, Luiz Regis; KARAM, Munir (Orgs.). 
Estudos de filosofia do direito: uma visão integral da obra de Hans Kelsen. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1985, p. 48 e 65. 
560 KELSEN, Hans. El método y los conceptos fundamentales de la teoria pura del derecho. Madrid: Réus, 
2009, p. 85. Cf., por todos, KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005, p. 214; BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Unb, 1995, p. 141. 
561 DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 70.  
562 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 226. 
563 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 406. Cf. DINIZ, Maria 
Helena. A ciência jurídica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 44; KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 94; LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 525-526; KAUFMANN, Arthur. A problemática da filosofia do direito 
ao longo da história. In: HASSEMER, Winfried; KAUFMANN, Arthur (Orgs.). Introdução à filosofia do 
direito e à teoria do direito contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 163.  
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Consuetudinário), apreensíveis como faltas ou falhas de conteúdo de 
regulamentação jurídica para determinadas situações de facto em que é de esperar 
essa regulamentação e em que tais falhas postulam e admitem a sua remoção através 
duma decisão judicial jurídico-integradora. [...] Não nos é lícito presumir pura e 
simplesmente uma determinada regulamentação, antes, temos que sentir a sua 
falta,se queremos apresentar a não-existência como uma lacuna.564 

O juízo sobre se a anomia é insatisfatória ou não, além de ser influenciada por 

conteúdo de outras ordens, é estruturalmente pautado na analogia: segundo um sujeito 

cognoscente, tal classe não regulada é semelhante àquele que já é regulada juridicamente ou 

que é pauta de uma determinada proposta de política jurídica, logo deve ser regulada. Antes 

de um meio de integração, a analogia, quando confirmado o juízo valorativo de 

semelhança,565  serve como estrutura de raciocínio que embasa a escolha pela lacuna 

(argumento a simili) ao invés da eleição do silêncio eloquente (argumento a contrario).566 Alf 

Ross diz que o segredo da técnica de argumentação por analogia reside justamente na 

inexistência de critério prévio que indique quando se usará a analogia ou o a contrario.567 

A intepretação extensiva não se confunde com o juízo analógico: enquanto aquela, 

após a interpretação de um significante, elege, em meio à ambigüidade, o conceito com a 

menor quantidade de critérios e, logo, com o maior número de elementos, a analogia atesta 

que um elemento ou classe comparado não está compreendido em nenhuma classe ante a qual 

se faz a comparação. Depois disso é que é feito juízo de semelhança. 

A escolha de um significado entre tantos para a “insatisfatoriedade” do silêncio é 

matéria de dogmática jurídica, fora já, propriamente, da teoria geral do direito. Como se 

busca, aqui, realizar o objetivo dogmático de oferecer uma retórica estratégica que auxilie o 

jurista praticante no seu mister, entende-se que um sentido aparentemente útil para 

“insatisfatoriedade” é aquele com o qual parecem operar, pragmaticamente, os utentes da 

língua: está nos efeitos. 

 O pano de fundo sobre os fins é antigo: trata-se da dicotomia (e disputa) entre justiça e 

segurança. A realização da primeira com a integração, frustrando as expectativas conotativas 

e denotativas que os juristas entendem como vencedoras, vem do imperativo de que, no caso 

concreto, se o fim-justiça for superior ao fim-segurança, deve-se preferir o superior e buscar o 

meio de se lhe atingir. A integração é um desses meios.  

                                                           
564 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 10. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2008, p. 276 e 279-280, grifo do autor. 
565 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 
2005, p. 233. 
566 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Unb, 1995, p. 136-137. 
567 ROSS, Alf. Sobre el derecho y la justicia. 2. ed. Buenos Aires: Eudeba, 1970, p. 147 
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 Então, para além da conotação de lacuna como silêncio insatisfatório, esta dissertação 

propõe a conotação de insatisfatório com base na relação meio e fim. Escolhido o fim 

superior, já se sabe qual o meio preferível:568 se a integração ou não. Aristóteles diz que a 

escolha deve ser feita quando o seu efeito é mais relevante, pois, por exemplo, é mais 

relevante a ausência de sofrimento na idade avançada do que na juventude, já que o não sofrer 

é mais desejável na velhice.569No caso das espécies de silêncio, se a não-surpresa do 

jurisdicionado parece alternativa melhor do que satisfazer uma pretensão do autor que não 

encontra, a princípio, guarida no sistema jurídico, melhor concluir pelo raciocínio a contrario, 

ou seja, pelo silêncio eloqüente. 

 De dicotomias, porém, os juristas não têm como fugir: para tudo há uma. São os 

consensos parciais que, sancionando quem deles foge, criam expectativas de conotações e de 

denotações.  Criam, por assim dizer, as pautas de julgamento, donde se sobressai a função 

social da dogmática jurídica a que alude Tercio Sampaio. Num primeiro plano, depois de 

adotar várias premissas, projetando-as, o jurista denotará um silêncio normativo, 

posicionando-se ante a dicotomia: regulação ou anomia. Num segundo plano, decidirá se a 

anomia é satisfatória ou insatisfatória, para o quê recorrerá à outra dicotomia: justiça e 

segurança. 

 Esta, portanto, a proposta conotativa que este trabalho faz dos silêncios normativos, 

que não será pormenorizada por questão metodológica – a preocupação central é de fazer uma 

retórica estratégica a partir da teoria geral do direito. Não poderá a dissertação, além disso, 

denotar os silêncios, uma vez que a pesquisa não envolve análise de casos, tampouco 

pretende, superando a retórica da vagueza estrategicamente utilizada aqui quanto aos 

“silêncios normativos”, engessar o sentido da insatisfatoriedade. Mas alguns limites da 

denotação de “silêncios normativos” podem ser fornecidos por exclusão, como se fará no 

capítulo conclusivo. 

                                                           
568 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 302, 117a. 
569 ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 303, 117a. 
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5.1. Integração como qualificação jurídica de uma conduta efetiva à qual 

não era predicado um valor jurídico, chamada de lacuna, cuja integração 

não confere completude ao sistema 

 

Desde que se tornaram lugares-comuns o direito como sistema e a separação entre ser 

e dever ser, sobretudo na transição do século XIX para o XX,570  com a tendência 

neokantiana,571 a completude da ordem jurídica revelou-se uma implicação do conceito de 

sistema. Isto é, concebiam-se três condições necessárias na conotação de “sistema”: unidade, 

coerência e completude.572 E o sistema compreendia a totalidade dos predicados jurídicos, 

como num legalismo da École de l’Exégèse,573 que contribuiu para a completude tornar-se o 

que Norberto Bobbio chamou de “coração do coração” do positivismo574. A vedação ao “non 

liquet”, comum em diversos sistemas jurídicos, vinham neste sentido: a nenhum juiz era dado 

                                                           
570 Cf. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Unb, 1995, p. 19-20; DINIZ, 
Maria Helena. As lacunas no direito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 6-19. 
571 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Conceito de sistema no direito: uma investigação histórica a partir da 
obra jusfilosófica de Emil Lask. São Paulo: Revista dos Tribunais/Universidade de São Paulo, 1976, p. 7-8. 
572 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 198. 
573 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Conceito de sistema no direito: uma investigação histórica a partir da 
obra jusfilosófica de Emil Lask. São Paulo: Revista dos Tribunais/Universidade de São Paulo, 1976, p. 31-36. 
574 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 207. 
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abster-se de julgar, porque para tudo haveria um predicado jurídico prévio e 

pertencente ao sistema. 

A proposta de lacuna como a ausência insatisfatória de um predicado jurídico altera o 

papel ideológico do discurso sobre “lacuna” ou “completude”: antes um discurso em prol da 

segurança, em nome da “liberdade”, para o quê a retórica da completude do direito exercia 

papel decisivo e, ante códigos extensos, lacuna seria mera “ausência de texto”; agora como 

algo que, ao autorizar a criação de um predicado antes inexistente, traz equidade em 

detrimento de segurança, isto é, uma voz para o caso ao invés da manutenção do silêncio. 

Falar em ausência de predicado é mais vago do que falar em inexistência de texto. A vagueza 

traz insegurança. E a sensação de segurança também diminui pois condutas antes irrelevantes 

podem ser valoradas, de acordo com os critérios criados pelo próprio julgador. Com efeito, o 

juiz atua, concomitantemente, como criador jurídico-positivo do predicado e do sujeito. 

Tamanha a relevância deste poder para juridicizar aquilo que, aos olhos de muitos, deveria ser 

regulado, mas não foi, que Recasens Siches diz que, se inexistissem lacunas, abrir-se-iam as 

portas para a anarquia. 575 Sensações de injustiça, tão perigosas à manutenção da eficácia do 

direito, são rapidamente desfeitas: se não há norma a respeito de uso de bicicletas no parque 

público, e alguém resolve pedalar, parece não haver outra saída senão absolver. Mas e se, 

deixando de lado a bicicleta, resolve-se trazer um elefante?576 

A segurança contra a atuação deste legislador casuístico reside nos limites semânticos 

do próprio termo “silêncio”, de modo que, ante uma conduta para a qual há um predicado 

jurídico, não se terá autorização para integrar. Trata-se de limites fornecidos pela conotação à 

denotação de lacunas. A insegurança advém da imprevisibilidade de qual classe será criada.577 

Respondido o problema conotativo dos silêncios normativos, pode-se, agora, esboçar 

outras conclusões, já de ordem denotativa, a respeito se certas condutas são ou não 

juridicamente irrelevantes. Se há ou não valoração. Sendo a lacuna uma espécie de silêncio 

que autoriza a integração, cuja diferença específica é o caráter insatisfatório, pode-se dizer 

que sobre certos casos não há falar-se em integração. 

                                                           
575 RECASENS SICHES, Luis. Introducción al estudio del derecho. 15. ed. México: Editoral Porrúa, 2006, p. 
206.  
576 Cf. ATRIA, Fernando. et al. Lagunas en el derecho. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 42. 
577 Cf. KELSEN, Hans. A democracia. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 269; MACCORMICK, Neil. 
Retórica e o estado de direito. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. xv. 



160 
 

Se se pressupõe que é necessária a indiferença para existirem lacunas, conclui-se que 

são errôneas quaisquer ilações de sua existência em face de condutas lícitas ou ilícitas.578 

Sempre com a ressalva de que o erro é uma contradição de relatos de um sujeito cognoscente: 

ele diz que p, no sistema de direito positivo SDP, é ilícito e, apesar disso, diz que deve ocorrer 

a integração. Tal erro aplica-se, inclusive, àquelas hipóteses em que o sujeito, embora 

reconheça que a classe regulada é p, busca delimitá-la noutro relato, cingindo-a a uma 

espécie. Por exemplo, segundo o relato r¹ do sujeito cognoscente S, é ilícita a conduta de 

“subtrair coisa alheia móvel”. Ao mesmo tempo, S produz o autorrelato r²: “se, e somente se, 

substrair coisa alheia móvel de valor alto será ilícito”. Deveras, a classe de conduta no r² é 

espécie da classe r¹. No r², acabou S por transformar em lícito o que era, no r¹, ilícito: 

“subtrair coisa alheia móvel de valor não-alto”. Trata-se de classe de conduta regulada, 

segundo r¹, cuja alteração de conteúdo não pode, coerentemente, ser justificada na existência 

de um silêncio normativo. A regulação do gênero implica na da espécie: se é ilícito derrubar 

árvores, derrubar palmeiras também sê-lo-á. 

Eventual proceder desta forma, com a alteração de regulações, faz com que a função 

criada pelo exercício da função de autorizar deva ser, por outro exercício, anulada, e assim 

sucessivamente até atingir-se aquele órgão contra o qual nenhum processo de anulação pode 

ser deduzido. O erro alheio, como o do juiz, é-o porque um sujeito cognoscente assim o disse: 

o predicado era “subtrair coisa alheia móvel”, e o tribunal considerou-o “subtrair coisa alheia 

móvel de alto valor”, de sorte que julgou lícita a conduta de João de subtrair uma galinha de 

seu vizinho. Ao alterar regulação geral sem autorização para tanto, errou. O erro próprio, por 

um lado, é uma contradição: existência concomitante de relatos exarados pelo mesmo sujeito 

com valências opostas, sejam eles internos, sejam externos. O erro alheio, que é a segunda e 

última hipótese de erro, é, todavia, a incompatibilidade dos autorrelatos vencedores do sujeito 

cognoscente com o relato de outro sujeito. Por sua vez, o que é o “relato de outro sujeito” não 

                                                           
578 Neste particular, discorda-se de Hans Kelsen: ao tomar como premissa “o que não está proibido está 
permitido” na qualidade de norma jurídica, a conclusão necessariamente será diferente. “Lacuna no sentido de 
inaplicabilidade lógica do Direito vigente tampouco existe num caso [a permissão negativa] como no outro 
[proibição]” (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 274). Cf. 
KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 169; KELSEN, Hans. 
Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 214-215; KELSEN, Hans. El 
método y los conceptos fundamentales de la teoria pura del derecho. Madrid: Réus, 2009, p. 88-89. 
Resumindo a posição do mestre de Viena: “Lo que induce al legislador a tal extremo es la idea de que, en ciertas 
situaciones no previstas por él, aplicar aquela norma podría ser inconveniente o injusto. Por ello autoriza, en tal 
hipótesis, a substituir dicha norma por otra que, según el órgano jurisdiccional, se adapta mejor a las 
peculiaridades del asunto que trata de resolver” (MÁYNEZ, Eduardo García. Filosofía del derecho. México: 
Porrúa, 2009, p. 231). 
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é algo externo, mas uma construção lingüística (um relato sobre outro relato) do sujeito 

cognoscente. 

 Eis um limite dos silêncios normativos: não pode, num discurso coerente, funcionar 

como justificativa de uma alteração de classes de conduta já contidas em predicados. Lacunas 

de lege ferenda inexistem.579 São demandas políticas, não silêncios normativos, para alterar o 

regulado. À pergunta: “por que não são casos de lacuna o abortar o feto anencéfalo e o matar 

o pai que se encontra em estágio vegetativo?” deve-se responder: tal classe de conduta é uma 

espécie (denotação por conotação) do ilícito. Exceptuá-la não é integrar.580  

A conduta objeto da exceção ou permissão positiva de lege ferenda é, de lege lata, 

anulável. 581 Criar uma permissão positiva significa delimitar o predicado, e delimitação é 

uma espécie de alteração do regulado. Qualquer mínima alteração na norma N¹ muda a 

própria norma e, assim, o sistema, cuja sucessão é o ordenamento jurídico. Hans Kelsen 

critica a teoria segundo a qual a alteração do conteúdo da norma jurídica não a altera:  

Conforme à teoria aqui discutida, continua a valer a primeira norma com o conteúdo 
parcialmente modificado. Descreve-se o processo que se realiza no âmbito da norma 
por analogia com a modificação parcial de um objeto corpóreo que mantém sua 
identidade; assim como, acaso uma casa, que tem no seu frontispício seis janelas, 
altera-se, ao se fazerem duas novas janelas na fachada, ou taparem-se duas das 
janelas já existentes, apesar disso a casa modificada permanece a mesma. Mas essa 
analogia não procede. Não se pode modificar norma jurídica assim como um objeto 
físico.582 

Interpretados os significantes e construídos os predicados, a pretensão de um juiz de, 

enquanto sujeito cognoscente, alterá-los não é julgar conforme à pauta autodeterminada pelo 
                                                           
579 Maria Helena Diniz (DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 84-85) 
chama as (pseudo) “lacunas de lege ferenda” de “lacunas políticas” ou “não-autênticas”; Ricardo Guibourg, de 
“lagunas axiológicas o valorativas” (GUIBOURG, Ricardo. Teoría general del derecho. Buenos Aires: La Ley, 
2003, p. 138). Tácio Lacerda Gama, “de lacunas ideológicas” (GAMA, Tácio Lacerda. Competência 
Tributária:  fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: Noeses, 2009, p. 154). Karl Engisch, de 
“lacuna político-jurídica”, “lacuna crítica”, “lacuna imprópria”, “de uma lacuna do ponto de vista de um futuro 
Direito mais perfeito” (ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 10. ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2008, p. 281), Norberto Bobbio, de lacunas de iure condendo (BOBBIO, Norberto. Teoria 
do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Unb, 1995, p. 140). Alchourrón e Bulygin assim explicam-nas: “[...] 
laguna axiológica es algo que se predica (es una propriedad) de un caso. Este concepto es, además, relativo a un 
sistema normativo, a un Universo de Acciones y también a una hipótesis de relevancia. [...] Para la existencia de 
una laguna axiológica es necesario que el caso tenha una solución. [...] Se exige la existencia de una propriedad 
que debe ser relevante de acuerdo con un determinado criterio axiológico (hipótesis de relevancia)” 
(ALCHOURRÓN, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y 
sociales. Buenos Aires: Astrea, 2006, p. 158-159). Isso reflete a existência de um juízo subjetivo (justiça e 
injustiça), que incidem em atos de vontade (KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p. 203). Cf., ainda, KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
1986, p. 235; KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 
66-67.  
580 Cf., em sentido contrário: CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o 
constructivismo lógico-semântico. São Paulo: Noeses, 2009, p. 472.  
581 ATRIA, Fernando. et al. Lagunas en el derecho. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 84. 
582 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 142-143. 
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próprio julgador: é julgar o próprio predicado.583 Lourival Vilanova prescreve que, se se 

pretender fazer descrições, a postura adequada é o relativismo axiológico – aqui sinônimo de 

ceticismo quanto à existência de conteúdos cujo valor seja correto.584 Portanto, mediante 

raciocínio integrativo, não se transformam predicados jurídicos em permissões negativas 

(silêncios normativos). A lacuna não autoriza, por exemplo, uma criação de permissão 

positiva ou outras regulações sobre onde já há qualificação. Lacuna faz o contrário: autoriza a 

criação de um predicado para o caso antes inexistente. Para tanto, a existência de um silêncio 

insatisfatório é condição suficiente e necessária para que exista autorização de criar um 

predicado antes inexistente, uma paradoxal competência de criar uma função geral (abstrata 

ou conotativa) como se individualizada fosse. Segundo Lourival Vilanova, o ordenamento 

ordena ao juiz proceder como se legislador fosse, mas sem o poder de dispor de regra geral.585  

O paradoxo é resolvido à luz dos contornos da autorização de integrar. O predicado 

destina-se ao caso sub judice, de forma que o aspecto pessoal do predicado deve englobar só 

os litigantes. A própria integração só qualifica, mediante o novo predicado p, a conduta p¹, 

mas, no sistema, não existe o predicado que contenha os aspectos material, espacial e 

temporal de p com aspecto pessoal ilimitado. São condutas diferentes. Embora duas classes 

coincidam nos aspectos material, espacial e temporal, a diferença do aspecto pessoal faz com 

que se possa dizer, numa linguagem mais direta, que o predicado integrado só se aplica ao 

caso. Condutas efetivas de outras pessoas que não os litigantes, exatamente por não 

corresponderem ao aspecto pessoal do predicado integrado, continuaram irrelevantes. 

                                                           
583 VILANOVA, Lourival. O poder de julgar e a norma. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: 
Axis Mvndi, v. 1, 2003, p. 359. 
584 VILANOVA, Lourival. Fundamentos do estado de direito. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São 
Paulo: Axis Mvndi, v. 1, 2003, p. 428; VILANOVA, Lourival. Sobre o conceito de direito. In: ______. Escritos 
jurídicos e filosóficos. São Paulo: Axis Mvndi, v. 1, 2003, p. 34. 
585 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 
2005, p. 217-219;  MACHADO NETO, A. L.. Compêndio de introdução à ciência do direito. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1988, p. 143; KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, 
p. 271; RECASENS SICHES, Luis. Introducción al estudio del derecho. 15. ed. México: Editoral Porrúa, 
2006, p. 154-155; VILANOVA, Lourival. Proteção jurisdicional dos direitos numa sociedade em 
desenvolvimento. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: Axis Mvndi, v. 2, 2003, p. 497; 
MÁYNEZ, Eduardo García. Introducción al estudio del derecho. 60. ed. México: Porrúa, 2008, p.129; 
ALCHOURRÓN, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y 
sociales. Buenos Aires: Astrea, 2006, p. 223; MÁYNEZ, Eduardo García. Algunos aspectos de la doctrina 
kelseniana: exposición y crítica. México: Porrúa, 1978, p. 134; ALCHOURRÓN, Carlos E.; BULYGIN, 
Eugenio. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Buenos Aires: Astrea, 2006, p. 
223; MÁYNEZ, Eduardo García. Algunos aspectos de la doctrina kelseniana: exposición y crítica. México: 
Porrúa, 1978, p. 134; COSSIO, Carlos. La plenitud del ordenamiento juridico. 2. ed. Buenos Aires: Los 
Andes, 2005, p. 201; VILANOVA, Lourival. Dimensão política nas funções do Supremo Tribunal Federal. In: 
______. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: Axis Mvndi, v. 1,2003, p. 395; DINIZ, Maria Helena. As 
lacunas no direito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 79; RECASENS SICHES, Luis. Tratado general de 
filosofia del derecho. 18. ed. México: Editoral Porrúa, 2006, p. 328. 
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Retomando o exemplo do líder da tribo, com a integração o predicado deverá ficar assim: “o 

fato de o litigante tal caçar nas terças e quintas é ilícito”, de modo que a conduta efetiva deste 

litigante é qualificada, imputando-se-lhe a sanção. Daí se vê que o critério pessoal do 

predicado faz com que outras condutas efetivas de caçar nas terças e quintas continuem sem 

predicado juridicamente relevante. O silêncio permanece no sistema, ao menos quanto àquela 

classe de conduta cujo aspecto pessoal é irrestrito. 

A tese de que não há lacunas porque há juízes586 ignora a delimitação do aspecto 

pessoal do predicado criado pela integração. Seria o mesmo que afirmar que roupas não 

podem ter buracos porque o alfaiate pode consertá-las.587 Pelo exposto, uma importante tese 

desta dissertação para sustentar que a lacuna autoriza a integração somente do silêncio e que, 

ainda, abarca, no aspecto pessoal, só os litigantes reside na necessidade de sanção para a 

criação dos predicados. De modo que a teoria da lacuna como ficção588 afigura-se como 

contradição para um coercitivista. Isso se deve à imprescindibilidade de uma teoria 

coercitivista, que toma a sanção como condição de existência do predicado, para falar-se em 

incompletude da ordem jurídica. Um termo leva ao outro, numa implicação recíproca: se se 

acorda que sanção é propriedade da norma, necessariamente se deve concluir que a ordem 

jurídica é incompleta; e se se sustenta que a ordem é incompleta, necessariamente se deve 

concluir que a sanção é propriedade da norma.  

Sem o valor jurídico, instaurado pela sanção, os dados-de-fato permanecem 

indiferentes jurídicos, como domínio meramente factual, causal e sem predicado axiológico. 

Donde sobressai a incompletude no direito: ausência de status deôntico a certas condutas. Do 

caráter sancionatório, elemento conotativo a que dá azo a definição do direito, resulta a 

inexistência de uma “norma de clausura”: a classe de sobrenível do lícito, dentro da qual estão 

contidas classes de condutas, é a negação da classe do ilícito. Pressupõe-na, pois. Existem 

regulações porque há sanções, de modo que a proposição conversa é petição de princípio. E a 

permissão negativa, antes de ser justificativa para a completude, fundamenta a incompletude. 

Manuseando uma norma abstrata, construída pelo sujeito cognoscente, percebem-se 

classes de condutas, uma das quais está contida na classe de sobrenível “ilicitude”, ao passo 

que a outra, na “licitude”. O lícito nada mais é do que a negação, por meio de um operador 

                                                           
586 MÁYNEZ, Eduardo García. Introducción al estudio del derecho. 60. ed. México: Porrúa, 2008, p. 360 
587 ALCHOURRÓN, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas 
y sociales. Buenos Aires: Astrea, 2006, p.182. 
588 Ficção de ausência de premissa maior, diz Kelsen (KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 212).  
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monádico anteposto à proposição que conota a conduta ilícita, do pressuposto da sanção. Sem 

sanção, exsurge o silêncio normativo, eis que a classe permitida negativamente não é 

valorada.  

Sem a sanção, a conduta p, o não-p (dever) e a permissão que lhe é correlata (direito 

reflexo) tornam-se irrelevantes para o direito. Saem do subconjunto lícito. Tampouco 

permanecem no ilícito. Ambos se exigem mutuamente, qual um maniqueísmo: o mal 

pressupõe o bem – o eterno problema da teodicéia. Com exclusão de terceiras possibilidades, 

o valor é distinto do contravalor.589  

A conduta, ao não pertencer quer à classe da licitude, quer à classe da ilicitude, não 

infirma a lei do terceiro excluído, segundo a qual ou uma conduta é lícita, ou ilícita. 590 Isso 

porque o irrelevante decorre de uma dicotomia anterior, que divide dois conjuntos 

complementares: todas as condutas irrelevantes e o das relevantes juridicamente.591 O que 

foge dos dois conjuntos complementares não é jurídico ou antijurídico, senão ajurídico: 

Romano chama a esfera extrajurídica de esfera daquilo que não é nem lícito nem 
ilícito. À primeira vista, esta formulação pareceria contrariar a lógica, visto que o 
lícito e o ilícito são duas categorias contraditórias que conjuntamente compreendem 
todas as ações e portanto tertium non datur. Tal fórmula, porém, é aceitável se for 
compreendido no sentido de que os atos não regulados pelas normas jurídicas não 
pertencem à esfera das ações das quais se pode predicar que são lícitas ou ilícitas. 
Para dar um exemplo, até o branco e o não-branco são duas categorias 
contraditórias, em relação às quais não é possível dizer de uma coisa colorida que 
não é branca, nem não-branca, embora eu possa dizer de um triangula que ele não é 
nem branco, nem não-branco, querendo com isto dizer que o triângulo não pertence 
à categoria das coisas coloridas. Do mesmo modo posso dizer dos atos não 
regulados pelo direito que não são nem lícitos, nem ilícitos para indicar que 
pertencem à esfera do juridicamente irrelevante, isto é, à esfera das ações não-
suscetíveis de receber uma qualificação jurídica.592 

A asserção de que algo é um silêncio normativo, quer satisfatório (silêncio eloqüente), 

quer insatisfatório (lacuna), é tarefa que está além da teoria do direito. Exige, entre a asserção 

e a pressuposição da epistemologia, a interpretação. Aí reside, principalmente, a contingência 

das descrições sobre a “realidade” jurídica. Se se assume, sob um viés retórico, que não é 

acessível ou que não existe nada além de linguagem, parece coerente concluir que a tal 

contingência não se dá por erros de percepção, mas por, inexoravelmente, o dado descrito 

                                                           
589 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Mexico: Editorial Herder, 2006, p. 42. 
590 VILANOVA, Lourival. Teoria da norma fundamental. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São 
Paulo: IBET, v. 1, 2003, p. 336; VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 
3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p. 198. 
591 RECASENS SICHES, Luis. Introducción al estúdio Del derecho. 15. ed. México: Editorial Porruá, p. 116, 
2006; VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 
p. 203. 
592 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 208-
209. 
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existir se, e somente se, relatado. O ato lingüístico produtor do relato dá ensejo, 

concomitantemente, àquilo a que se refere o relato. 

Partindo-se dos mesmos significantes e suportes probatórios, podem ocorrer, sem 

exaurir todas as possibilidades, as seguintes situações. Para um sujeito cognoscente, uma 

classe de condutas x é ilícita, e uma conduta x¹ nele está contida. Para outro, a classe de 

condutas x é ilícita, mas a conduta em voga é a y¹, que não está contida em x, mas classe 

irrelevante y, de modo que, juridicizando a anomia insatisfatória, qualifica-a de lícita ou 

ilícita, mediante a inserção do predicado y num valor juridicamente relevante, para o quê a 

sanção tem papel imprescindível. Para um terceiro, ceteris paribus, a classe de condutas x é 

irrelevante juridicamente, e a conduta x¹, nele contida, não sofre qualificação jurídica e nem 

pode sofrer, dada a satisfatoriedade do silêncio. Não há um critério para resolver o conflito, 

mesmo que, no exemplo, todos os três sujeitos aceitem, in totum, certo modelo de 

epistemologia jurídica. 

 

 

5.2. Resumo de conteúdo das teses da dissertação: os passos da retórica 

estratégica dos silêncios normativos 

 

 Em resumo, esta dissertação pode ser sintetizada nas seguintes teses, cada qual de um 

capítulo, as quais pormenorizam as três teses centrais, referentes à filosofia, à teoria geral do 

direito, à lógica jurídica e à hermenêutica, consignadas na introdução.  

 A primeira tese sustenta que, partindo do marco retórico eleito na introdução, as 

variáveis do predicado monádico, no âmbito do qual ocorre a qualificação, são eleitas 

arbitrariamente. Toda justificativa de um relato é uma metajustificativa, que funciona ora 

como retórica estratégica ao buscar interferir na retórica material, ora como retórica material, 

quando se funda em uma metametajustificativa. A opinião epistemológica fundante do logos 

da retórica estratégica dos silêncios normativos aqui proposta é a regra técnica de que, sem 

definição, não há objeto. 

 A segunda tese reside na limitação dos predicados jurídicos a dois, e somente dois, que 

são o lícito e o ilícito, tendo por condição estática de existência a sanção; por dinâmica, o 
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exercício da função de autorizar; e por epistemológica, que é constitutiva de todas as demais, 

o relato do sujeito cognoscente. 

 A terceira tese funda-se na referibilidade dos predicados axiológicos para concluir que 

somente uma conduta efetiva, aquela que é denotada por denotação, é qualificada, sempre aos 

olhos do sujeito cognoscente que projeta um esquema epistemológico, produzindo retóricas 

materiais de relatos interpretativos conotativos e denotativos, aos quais não se pode predicar, 

ante o ceticismo semântico, o valor de verdade. 

 A quarta toma o fundamento da tese kelseniana para a completude: “o que não está 

proibido está permitido” para defender a incompletude. Responde à problemática conotativa 

dos silêncios normativos, igualando-os à permissão negativa. Sustenta que a diferença 

específica entre os silêncios normativos é a satisfatoriedade da ausência de regulação: se 

insatisfatória, é lacuna, o que confere autorização para integração; se não, é silêncio 

eloqüente. O pensar por efeitos – se é mais vantajoso sotopor a segurança à justiça – parece 

ser uma pauta para discutir a denotação da “insatisfatoriedade”.  

 Por fim, esta conclusão buscou, além de retomar tais teses, responder, no item anterior, 

à problemática denotativa dos silêncios normativos, quando advogou que, caso se aceitem os 

sucessivos relatos fixados e se pretenda coerência, a presente retórica estratégica não poderá 

funcionar para, na retórica material, pretender vencedora uma “integração de uma regulação” 

(contradição em termos). 

Por tudo isso se pode dizer que o bem, o lícito, pressupõe o mal, o ilícito. O não-

jurídico nem é bem nem mal. Foge à imanência da bivalência do predicado jurídico. 

Transformando-o em mal, constrói-se logicamente o bem. Integra-se. O julgar do ser humano 

cria predicados constantemente e descria-os. Colore e descolore. Mas há e sempre haverá o 

preto e branco, o figurativamente sem cor. Parafraseando Wittgenstein: “os objectos são 

incolores”.593 De um lado, o silêncio normativo é o preto e o branco, que não precisa de outra 

cor. De outro, é o incolor que reclama uma cor. Mas uma cor criada somente para aquele 

desenho efetivo. 

                                                           
593 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado lógico-filosófico e investigações filosóficas. 3. ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 33. “A adiaforia [...] consiste na convicção de que as coisas são por natureza 
indiferentes às pessoas” (ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 
4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 405). 
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