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RESUMO 
 

VIEIRA, Valéria de Carvalho. A dupla atuação do jeito: operar pela indiferenciação 

de subsistemas da sociedade brasileira e atuar como alternativa de integração do 

sistema jurídico nacional.  2004. 178f. Dissertação Mestrado – Centro de Ciências 

Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife. 

 

Este trabalho se dispõe a estudar uma parte do pensamento do sociólogo Niklas 

Luhmann, mais especificamente no tocante a sua teoria acerca da formação e 

estruturação do direito positivo, no sentido de, num primeiro momento, assenhorear-

se de seus conceitos e formulações, para, em seguida, poder-se refletir sobre os 

elementos que estruturam tal concepção, que será, em seguida, contraposta, em certa 

medida, ao universo do chamado jeitinho brasileiro, expediente muito utilizado na 

dinâmica social deste país, com reflexos importantes sobre o sistema jurídico. 

O estudo da teoria de Luhmann justifica-se não apenas pelo brilho e pela ousada 

abrangência que pretende, pisando no âmbito da teoria geral dos sistemas, como 

ainda por ser vista como insuficientemente estudada nos diversos países.  O jeitinho, 

por seu turno, é estudado enquanto significativo matiz cultural situado no dia-a-dia do 

brasileiro, funcionando como um desvio do que esteja estabelecido, e, assim, tocando 

diretamente em aspectos fundamentais desenvolvidos pelo autor alemão, como, por 

exemplo, o princípio da igualdade. 

Esta dissertação propõe, assim, uma caminhada que vai desde um topo de 

complexidade teórica até se chegar ao cotidiano da prática social e jurídica em curso 

no Brasil, propiciando o destrinçar de ambos os prismas escolhidos, como ainda uma 

certa reflexão sobre seus fundamentos.  Para o desenvolvimento deste trabalho 

utilizou-se de pesquisa bibliográfica especializada.  

 

Palavras-chave: Direito – Jeito 
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ABSTRACT 

 

VIEIRA, Valéria de Carvalho. The double action of the manner: to operate by  

indifferentiation of subsystems of the brazilian society and act as alternative of 

integration of the national judiciary system  2004. 178f. Dissertation  Masters – 

Center of Law Sciences /Law College of  Recife, Federal University of Pernambuco, 

Recife. 

 

This work proposes to study part of the thought of the sociologist Niklas Luhmann, 

more specifically concerning its theory about the formation of the positive, with the 

sense, in a first moment of lying its concepts and formulations, for then to be able to 

reflect upon  the elements that shape the structure of such a conception, that will be 

afterwards, counter opposed, in some measure, to the universe of the so called 

“jeitinho brasileiro” (brazilian manner), a much used terminology in the social 

dynamics  of this country, with important reflex actions on the judiciary system. 

The study of Luhmann´s theory is justified not only by the brightness and daring 

scope that intends to tread on the field of the general theory of systems, but as well  to 

be seen  as insufficiently studied in several countries.  “O jeitinho” (the manner), on 

the other hand is studied while a meaningful  cultural  hue placed on the everyday life 

of the brazilians, playing the role of a swerve from what was previously established,  

and so, targeting  directly on essential aspects developed by the german author, such 

as the principle of equality. 

This dissertation proposes therefore , a pathway that runs from a top of theoretical 

complexity until it reaches the daily social and judiciary practice on course in Brazil, 

enabling the unraveling of both chosen prisms  and yet a certain reflection on its   

foundations.  Specialized bibliographical research was used for the develpoment of 

this work.  

 

Key words: Law – Manner 
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Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo contrapor o subsistema 

jurídico formulado pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann ao instituto do jeito, ou 

como é mais conhecido, jeitinho, reconhecendo-se que este expediente impacta o 

universo jurídico brasileiro, gerando variadas conseqüências.  

Tem-se então como objetivos específicos: primeiro, penetrar 

no intrincado universo teórico luhmanniano, com o fito de se assenhorear de alguns 

dos conceitos basilares de sua obra, delineando-se, pouco a pouco, como se estrutura 

o sistema jurídico, segundo seu pensamento, que se configura, na realidade, como 

apenas uma pequena parte da ampla e complexa teoria com que procurou explicar os 

fenômenos sociais, a partir de uma inovadora distinção entre ambiente e sistema. 1  

Em seguida, procurar-se-á destrinçar, num nível mais teórico, 

esse expediente que correntemente se apresenta na dinâmica da sociedade brasileira, 

que é o jeito. 

Esse matiz vem inserir uma nuança mais empírica ao estudo 

a ser realizado, num esforço, de certa forma, de aproximar mais da realidade 

conceitos teóricos tão valorizados pela academia.2 

                                                 
1 Para apresentar suas idéias, Luhmann quase que elaborou um dicionário de conceitos, idéias estas 
que, conforme André-Jean Arnaud, estiveram em eterno movimento, eis que não somente o sentido 
dos conceitos foi evoluindo com o desenvolvimento intelectual do autor, como ainda ele mesmo não 
cessou de os afinar para minimizar as dificuldades que de antemão visualizou em sua própria obra, 
chegando a reformulá-los conforme o caso. ARNAUD, André-Jean e LOPES Jr Dalmir (eds.). Niklas 
Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica. Traduções de Dalmir Lopes Jr, Daniele Andréa da 
Silva Manão, Flávio Elias Riche. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003. 
www.unesco.org/most/globalisation/luhmann-tm.htm. 
2 O valor excessivo ao formalismo e a falta de abordagem prática nas faculdades de direito, e também 
nas brasileiras, têm sido objeto de crítica por diversos autores: Cappelletti e Garth verificam o fato de o 
encaminhamento majoritário dos estudos jurídicos ser dado em direção às questões formais do direito, 
em detrimento da ênfase à pesquisa empírica, ou à observância das informações fornecidas pela 
realidade prática do direito, alertando eles para a necessidade de os juristas reconhecerem que as 
técnicas processuais devem servir a funções sociais, sendo uma das principais tarefas dos 
processualistas modernos expor claramente qual o impacto substantivo dos vários mecanismos de 
solução de litígios, através, inclusive, da ampliação dos estudos para outras áreas de conhecimento, 
como a política, a psicologia e a economia, e ainda as formulações propugnadas por outras culturas. 
“Mesmo recentemente, com raras exceções, o estudo jurídico também se manteve indiferente às 
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Ao fim, a idéia é a de se ter subsídios suficientes para se 

efetuar uma contraposição do jeito à implementação do direito formulado por 

Luhmann, daí se chegando a algumas conclusões.  

Para tanto, inicialmente será traçado um breve roteiro 

histórico da evolução do direito, no sentido de apresentar o caminho percorrido até se 

chegar ao contexto no qual a teoria elaborada por Luhmann emergiu.  Em seguida, 

será apresentada gradualmente a concepção do autor sobre o subsistema jurídico, até 

se chegar ao ponto em que a montagem do esquema teórico se defronta ou pode ser 

defrontada com expedientes não-programados na prática da implementação do direito 

como “uma sensata economia no emprego de recursos escassos, em especial recursos 

humanos, as condições concretas de eficácia, o estabelecimento de vínculos de troca 

derivados da questão da eficácia, e finalmente uma compreensão contratual do 

ambiente, que pode levar a correções no conteúdo das expectativas normativas.”3 

Nesse momento se tocará na atuação do jeito enquanto 

mecanismo que também contraria a aplicação do direito, visualizado sob a concepção 

luhmanniana. 

Mais adiante, será a vez de o jeito ser abordado em maior 

profundidade, tanto se tentando aclarar seu conceito, como o contrapondo a outros 

recursos que com ele coexistem e guardam afinidade, e ainda se buscando as raízes 

históricas sob as quais se fez construir essa prática. 

                                                                                                                                           
realidades do sistema judiciário. (...) O estudo era tipicamente formalista, dogmático, indiferente aos 
problemas reais do foro cível.  Sua preocupação era freqüentemente de mera exegese ou construção 
abstrata de sistemas e mesmo, quando ia além dela seu método consistia em julgar as normas de 
procedimento à base de sua validade histórica e de sua operacionalidade em situações hipotéticas.” 
CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant.  Acesso à justiça.  Porto Alegre: Safe, 1988, p.10. 
Já no tocante especificamente aos estudos jurídicos desenvolvidos já no Brasil, Keith S. Rosenn 
também aponta para a discrepância entre o direito ensinado nas faculdades e a realidade jurídica do 
país, asseverando que: “a educação jurídica brasileira tem sido basicamente formalista.  Uma 
importância quase exclusiva é dada à exegese clássica de textos legais formais.  Pouca atenção é dada 
ao exame de como as normas funcionam na prática.  O estudo jurídico tem se concentrado na 
compreensão de normas legais e tem ignorado a conduta das pessoas afetadas por essas normas.” 
ROSENN, Keith S. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.62. 
3 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1985, p. 78. 
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Ao longo dessa trajetória irão sendo pontuados os reflexos da 

atuação do jeito em relação ao direito positivado, defendendo-se a tese de que o jeito 

se configura em um desses mecanismos que contrapõem o estabelecimento do direito, 

tal como formulado por Luhmann, agindo assim em direção à manutenção da 

indiferenciação da sociedade brasileira, como ainda que auxilia na integração do 

sistema jurídico brasileiro, sendo um recurso que se coaduna à multiplicidade de 

situações que se apresentam no dia-a-dia, possibilitando uma maior intermediação 

entre o direito posto e a poderosa conjunção de forças que atua na sociedade, muito 

mais ampla do que qualquer esquema teórico, inclusive absorvendo, em parte, 

comportamentos tidos como divergentes. 

Serão ainda assinaladas alternativas para a possível melhoria 

da efetividade do direito oficial no Brasil, um país caracterizado como periférico e 

subdesenvolvido.  

A utilidade desse estudo está primeiro em se conhecer tanto o 

pensamento de Luhmann, um autor que, apesar da grandiosidade de sua obra e de ser 

tido como um dos grandes sociólogos alemães do século XX, não é ainda conhecido 

suficientemente, como também o jeitinho, recurso cotidianamente utilizado na 

dinâmica da sociedade brasileira, muito revelador de aspectos históricos que a 

caracterizam e de valores caros ao brasileiro, no sentido de se propiciar a reflexão a 

partir dos aspectos em que destoam entre si, tocando em questões tidas como 

relevantes ao mundo jurídico, tais como o princípio da igualdade, por exemplo. 

Por outro lado, o estudo, não sendo necessariamente uma 

defesa do jeito, como possa vir a parecer em algum momento, procura ampliar a 

compreensão acerca desse instituto antes de se o descartar tão prontamente quanto 

seria o previsível, por inegavelmente conter senões muitíssimo questionáveis.  

Esse esforço se dá, por algumas razões: a primeira é porque o 

jeito parece ser, com seus pontos positivos e negativos, um elemento muito 

representativo do modo de ser brasileiro, afastando-se, assim, dessa longa história de 

absorção de ditames externos pelos diversos segmentos da sociedade, incluindo-se o 
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direito, ou, por outra via, por parecer se configurar em um instrumento fomentador 

dessa incipiente identidade nacional.4 

Segundo porque nessa conjuntura atual de tanta intolerância, 

não se entrando bem no mérito dessa questão, houve que o Brasil, tendo sido palco de 

tantas mesclas culturais e de tantas desigualdades, conseguiu um patamar de 

aceitação e de tolerância para com o outro, senão exemplar, pelo menos muito 

razoável, se comparado a outros países, sendo provável que mecanismos quase 

marginais como o jeito tenham tido significativa atuação nesse sentido.  Não seria 

esse um importante ganho? 

E ainda: parece sempre ser prudente não se desconsiderar a 

força e a importância da diversidade, do absurdo, da diferença, numa palavra, da 

imperfeição da natureza humana, esta um ponto de partida deste trabalho, quando se 

formula o melhor modo que seja de separação, organização, estruturação de formas 

de controle do agir e evoluir humanos (do qual é exemplar, neste aspecto de forma de 

controle, o sistema jurídico, especialmente pela potencialidade de utilização da força).  

Primeiro porque não parece que se possa ser bem sucedido em tal empreitada, talvez 

até se possa, quem sabe, mas também pela possibilidade de que não seja isso, na 

realidade, desejável, na medida em que, no correr desse processo, investe-se contra 

esse patrimônio aparentemente indissociável do modo de ser humano, que é o de estar 

condenado a ser parcial, incompleto, imperfeito.   

Esse investimento, muitas vezes, se dá não com o intuito de 

integrá-lo, redimensioná-lo ou aperfeiçoá-lo, mas de destruí-lo, expurgá-lo, separá-lo, 

supondo-se que este melhor método seja mesmo o melhor.  Que critério poderia 

sustentá-lo unanimemente e ao longo do tempo? 5 

                                                 
4 Nas palavras de Darcy Ribeiro: “Somos povos novos ainda na luta para nos fazermos a nós mesmos 
como um gênero humano novo que nunca existiu antes. Tarefa muito mais difícil e penosa, mas 
também muito mais bela e desafiante.” RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido 
do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.454. 
5 Uma tese levantada por muitos é a de que o grande desenvolvimento de uns poucos países se deu e se 
dá à custa do não desenvolvimento ou da miséria de muitos outros (não que estes países não possam 
ter dado sua contribuição no sentido de seus insucessos), o que não impede, ainda com isso, que 
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Sobre tal questão, assim se manifestou Jung: “ingenuamente, 

esquecemos que por debaixo do nosso mundo racional jaz um outro enterrado.  Não 

sei o que a humanidade ainda terá de sofrer até que ouse reconhecê-lo.””6 

Não seria razoável que esse sistema, cada vez mais 

aperfeiçoadamente tecnológico e controlador7, contudo novamente passível de falhas 

por ser um produto do agir e do pensar desse ser imperfeito, que é o homem (ainda 

que passe a ser visualizado a partir da ótica dos sistemas, conforme Luhmann), 

deixasse uma folga para o ajeitamento, para a imperfeição tolerada, razoavelmente 

controlável, e não violentamente reprimida, inclusive aquela que um dia virá a 

elaborar-se a ponto de superá-lo, como tanto exemplifica a história? 

É evidente, contudo, a utilidade, ou melhor, a necessidade do 

desenvolvimento teórico e prático da humanidade, sob seus mais variados matizes, 

sendo admiráveis e fecundos os esforços nesse sentido, chama-se a atenção apenas, 

ou nem isso, para esse limite, ponto de partida e de chegada, o da indissociável 

imperfeição humana. 

                                                                                                                                           
mesmo essas poucas ilhas de desenvolvimento guardem suas dores, suas estatísticas lamentáveis, tais 
como, grande número de suicídios, às vezes em crianças, assassinatos em série, “limpezas” étnicas etc. 
Criticando a modernidade, afirma Willis Santiago Guerra Filho que: “notem, especialmente os que 
referem ao pós-moderno como uma tese conservadora, que com assumi-lo se abre a possibilidade de 
evitar é que setores ainda não completamente modernizados da sociedade mundial, como os que se têm 
bastante em nosso País, caiam no engodo histórico, o qual conduziu os países do chamado Primeiro 
Mundo a um estágio de desenvolvimento altamente nocivo a toda humanidade.  Não devemos querer 
nos modernizar, se isso significa adorar uma organização social que isola as pessoas, oferecendo bens 
de consumo em substituição ao contato humano, à festa de estar juntos.” (grifo nosso) GUERRA 
FILHO, Willis Santiago. Autopoiese do direito na sociedade pós-moderna: introdução a uma teoria 
social sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 27. 
6 ZWEIG, Connie e ABRAMS Jeremiah (orgs.). Ao encontro da sombra: o potencial oculto do lado 
escuro da natureza humana. São Paulo: Cultrix, 1991, p. 22. 
7 Se cabe se referenciar, é significativa a quantidade de filmes americanos (que não somente dominam 
o cinema mundial, como se originam no país chamado “locomotiva do mundo”) em que o mocinho é 
alguém incriminado injustamente que tem que fugir e vencer ou superar os “tentáculos” do sistema 
repressor que se volta, com toda a força contra si, muitas vezes tendo alguns de seus altos funcionários 
(ou pessoas poderosas a ponto de manusear o sistema) envolvidos no crime em questão.  Normalmente 
a saída está em no auxílio ou no “jeito” a ser dado por um ou dois amigos, colegas de trabalho 
(normalmente policiais), que se dispõem a se colocar em risco pelo amigo, e em contatos com 
marginais, informantes, a pequena faixa de pessoas que sobrevive na periferia do sistema, que já 
esquadrinhou e organizou tão bem o modo de viver no solo americano.   
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A bibliografia especializada sobre as questões a serem abordadas 

será a principal fonte de pesquisa do presente trabalho, que se dividirá em cinco 

capítulos. 

O primeiro deles procurará explanar o pensamento de Niklas 

Luhmann sobre o direito como estrutura da sociedade, abordando-se aspectos como 

premissas para a formação do direito, conceito do direito e a ocorrência do 

comportamento divergente. 

O capítulo seguinte se dedicará ao estudo do direito positivo 

propriamente dito, ainda seguindo a linha traçada por Luhmann.  Aqui também se 

apresentará a inserção do direito na macro teoria do autor, e ainda críticas e pontos 

para aprofundamento atinentes ao conjunto teórico apresentado até então, além de 

tocar num importante momento de encontro entre a teoria até ali apresentada com 

mecanismos que de certa forma subvertem ou suavizam a implementação do direito, 

propiciando-se assim a passagem para a abordagem seguinte, que tratará do jeito. 

Desse modo, o terceiro capítulo se debruçará sobre o jeito, 

aspecto da cultura brasileira que parece interferir ou influenciar, com maior ou menor 

impacto, no desenvolvimento da atividade jurídica no Brasil, dando-lhe um contorno 

que, na prática, muitas vezes se divorcia de seus objetivos formais. 

Dando seqüência, o capítulo quarto desenvolverá alguns reflexos 

do jeito e de suas raízes sobre a dinâmica social brasileira, encerrando-se o estudo no 

quinto e último capítulo, que apresentará algumas sugestões no tocante 

especificamente ao direito brasileiro, considerando-se o que tenha sido estudado até 

então. 
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Capítulo I – O direito como estrutura da sociedade segundo Niklas Luhmann8 

 

1.1 – Contexto da teoria de Luhmann 

 

A maneira de se conceber e de se justificar o direito 

modificou-se bastante ao longo da história.  Do sagrado respeito ao costume à teoria 

dos sistemas de Niklas Luhmann, muitas foram as visões acerca do universo jurídico. 

Inicialmente, o mundo dos homens e o mundo dos deuses 

estiveram largamente entrelaçados, quando então se compreendia que a sanção ou o 

prêmio seria aplicado, entre os homens, por estas divindades.  O direito possuía, a 

essa época, um caráter sagrado.  Nesse momento de conjuntos humanos em estágio 

                                                 
8 Uma breve apresentação do professor Niklas Luhmann - Nascido em 1927, na cidade de Lüneburg, 
Alemanha, Niklas Luhmann, formou-se em Direito na Universidade de Friburgo, entre 1946 e 1949.  
Deixando para trás uma carreira anônima de funcionário público, ingressou aos trinta e três anos na 
Universidade de Harvard (1960-1961), sob o objetivo de fazer uma especialização em Administração.  
A partir daí deu início a um profícuo percurso intelectual que viria a consagrá-lo como um dos mais 
importantes autores do pensamento social alemão do século XX. 
Foi em Harvard que estabeleceu contato com o já consagrado autor Talcott Parsons, que viria a se 
tornar importante referência em sua obra, e ainda travou conhecimento com o colega futuramente 
também famoso, Jürgen Habermas.  A despeito de suas opiniões divergentes, Luhmann e Habermas 
viriam a publicar conjuntamente o livro Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, em 1971, 
cujo sucesso editorial mereceu diversas reedições nos anos seguintes. 
Depois de Harvard, Luhmann voltou a trabalhar ainda ligado à Administração Pública, no Instituto de 
Spira. Obteve o Doutorado em Ciências Sociais e Habilitação em Sociologia na Faculdade de Direito 
da Universidade de Münster. Em 1968, tornou-se professor da Universidade de Bielefeld, local onde 
veio a desenvolver grande parte de sua obra.  Faleceu em 1998. 
Estudiosos da obra de Luhmann sublinham que a divulgação dos estudos do autor e sua projeção 
internacional estão muito aquém da real importância que possui, a exemplo de João Pissarra Esteves, 
da Universidade Nova de Lisboa, (in, N. Luhmann, A improbabilidade da comunicação. Lisboa, Veja, 
1993, www.recensio.ubi.pt/modelos/documentos/documento.php3?coddoc=95,  
http:://bocc.ubi.pt/pag/esteves-pissarra-luhmann.html). Apesar disso, Niklas Luhmann vem sendo cada 
vez mais festejado como pensador social, considerando-se ainda a amplitude de sua obra, que aspira 
não somente a renovar o pensamento sociológico, como também a própria Teoria Geral dos Sistemas, 
nas suas possibilidades de aplicação a outros domínios do conhecimento, a exemplo do direito, sobre o 
qual este trabalho se debruça mais especificamente. Cf. ZYMLER, Benjamin.  Política e direito: uma 
visão autopoiética. Curitiba: Juruá, 2002, p.25.  
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tão primitivo, o direito já existia enquanto fenômeno, embora o pensamento sobre ele 

só tenha vindo a surgir com os gregos.9 

A primeira sanção organizada pelos homens e com caráter 

imanente a este mundo foi a vingança, que chegava a abarcar os parentes daquele 

considerado infrator.  O passo seguinte foi a limitação do alcance por ela perpetrado 

com a conhecida Lei de Talião (“olho por olho, dente por dente”). 

À necessidade de introdução de limite ou de proporção à 

punição, foram sendo agregadas, no transcurso do tempo, outras características que 

viriam a integrar as diversas concepções acerca do direito, a exemplo da alteridade10, 

que seria específica dos fenômenos jurídicos. 

Foram também sendo desenhadas organizações formais do 

saber jurídico, com a elaboração de leis, de códigos, de estruturas de processamento 

jurídico mais e mais sofisticadas, de modos de interpretação dos ditames legais, que 

variaram formidavelmente em seus fundamentos, ora supondo um ditame divino, ora 

atendo-se ao texto da lei, ora considerando contextos ou origens históricas, ora 

levando em conta aspectos sociais, dentre outras acomodações. 

O olhar jurídico foi procurando separar, do direito, os 

diferentes mecanismos de ordenamento e contenção do comportamento humano, 

especialmente, a religião, a moral e os bons costumes, a partir de cada vez mais 

                                                 
9 AFTALIÓN, Enrique R., VILANOVA, José, RAFO, Júlio. Introducción al derecho. 3ed. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 1999, p.189 e ss.  Uma obra que exemplifica bem essa postura grega de 
reflexão é Antígona, de Sófocles. 
10 Segundo Adeodato, a característica de alteridade “prende-se à teleologia e diz respeito ao direito 
levar sempre em consideração a pessoa do outro (alter), ao contrário as normas dotadas de identidade, 
as quais buscam o aperfeiçoamento do próprio indivíduo, isoladamente considerado.” ADEODATO, 
João Maurício Leitão Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  São Paulo: Saraiva, 
2002. De acordo com J. Ferrater Mora, desde os gregos e até o presente houve, explícita ou 
implicitamente, uma preocupação com o “problema do outro.” Citando a obra de Laín Entralgo, que 
examinou o desenvolvimento histórico dessa questão, especialmente na etapa moderna, aponta pelo 
menos seis formas básicas de formulação do “problema do outro”: a) o problema do outro no interior 
da razão solitária: Descartes; b) o outro como objeto de um eu instintivo ou sentimental: a psicologia 
inglesa; c) o outro como termo da atividade moral do eu: Kant, Fichte e Münsterberg; d) o outro na 
dialética do espírito subjetivo e na dialética da natureza: de Hegel a Marx; e) o outro como invenção 
do eu: Dilthey, Lipps e Unamuno; e f) o outro na reflexão fenomenológica. MORA, J. Ferrater. 
Dicionário de Filosofia.  Tomo III. São Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 2184. 



 19

amplas e complexas formulações teóricas.  Nesse trajeto, os próprios limites e 

condições do conhecimento humano, bem como suas possibilidades, foram 

questionados, tendo em vista que, a determinada altura, diferentes elaborações e 

correntes de pensamento se entrechocavam.11. 

Nos últimos tempos, assumiram a cena jurídica duas 

correntes principais: a dogmática, para a qual o direito se concentra no texto da lei, e 

que teve sua consagração máxima com a obra dos pandectistas, estudiosos das 

Pandectas ou Digesto Justiniano, e a antidogmática12, que abarca diversas escolas 

e/ou tendências. 

 

 

                                                 
11 Immanuel Kant é provavelmente o nome central desse momento. O “despertar” desse autor do que 
chamou “sono dogmático” ocorreu quando ele, que havia sido educado sob o racionalismo de Woff, 
entrou em contato com o ceticismo de David Hume, que considerava o conhecimento como produto da 
sensibilidade. AFTALIÓN, Enrique R., VILANOVA, José, RAFO, Júlio. Introducción al derecho. 
3ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1999, p.218.  Nas palavras de Kant: “Por que será então que ainda 
aqui não se encontrou o caminho seguro da ciência?  Acaso será ele impossível?” KANT, Immanuel. 
Crítica da razão pura. 3ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994, p.19. 
12 Sob o nome de dogmática são abarcados os estudos, que chegam até os dias atuais, desenvolvidos 
em torno da ciência do direito, sendo por vezes tida como sinônima desta.  Para a dogmática o direito 
está nos textos da lei, não sendo as normas positivas outra coisa que não as significações ou conceitos 
expressos por suas palavras, apartando-se, desse modo, de uma investigação quanto ao direito natural 
ou quanto à justiça, por exemplo.  Cumpre-se, pois, debruçar-se sobre tais significações, o que chega a 
seu ápice com a chamada jurisprudência dos conceitos.  Se o objeto próprio de estudo são os conceitos, 
a ciência jurídica há de ser uma formulação sistematizada e lógica.  Assim, a tarefa do jurista deve ser 
a de integrar em um todo não contraditório o material fornecido pelas normas positivas dadas.  Sua 
empreitada maior é a constituição jurídica mediante a qual se mostra o princípio geral unificador 
contido em um determinado conjunto de normas. Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do 
direito. 3ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p.79.  Sobre a dogmática também 
FERRAZ Jr. Tércio Sampaio.  Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. São 
Paulo: Atlas, 1994, p.85 e ss, e, ainda, ADEODATO, João Maurício Leitão. Ética e retórica: para 
uma teoria da dogmática jurídica.  São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 30/36.  
Há também as escolas chamadas de não-dogmáticas sempre defendendo que o direito não se limita às 
normas dadas pelo legislador ou autoridade determinada.  Admite-se a lei ou a norma estatal como 
fonte do direito, porém, ao lado ou acima dela, defende-se a existência de fatores naturais ou sociais 
que o jurista deve também levar em consideração.  No movimento chamado de direito livre são 
englobadas todas, ou quase todas, as escolas científicas modernas antidogmáticas.  A tese é a de que o 
intérprete, especialmente o juiz, pode e deve buscar a solução para os casos que se lhe apresentem 
além do disposto em lei, se estes assim necessitarem.  AFTALIÓN, Enrique R., VILANOVA, José, 
RAFO, Júlio. Introducción al derecho. 3ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1999, p.262 e ss. 
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Inobstante a importância da dogmática, severas críticas a ela 

são feitas, a exemplo da não discussão do que faz uma norma positiva se tornar 

norma positiva e a desconsideração dos casos de desuso da lei ou de sentenças contra 

a lei, que são deixados de lado pela dogmática por serem considerados ajurídicos.  

Critica-se também o fato de ter sido formada a partir do direito romano privado, o que 

colaborou para que o direito civil assumisse uma demasiada preponderância ante 

outros ramos do direito13.  Afirma-se ainda que, de tal forma foram erigidos dogmas, 

ao longo dessa trajetória, que poderiam ser alçados a um nível de jusnaturalismo 

superior aos direitos positivos.   

Tem-se aqui uma outra divisão importante: o jusnaturalismo, 

para a qual o direito emana de certas leis ou princípios imutáveis em todo tempo e 

lugar, a exemplo, nos dias de hoje, dos chamados direitos humanos, e o 

juspositivismo, que entende que o único direito que existe é o direito positivo, um 

direito histórico, feito pelos homens, e que varia e acordo com as alterações e 

diferenças que tem uma sociedade em relação a seu próprio passado ou a outras 

sociedades. 

Coube a Hans Kelsen promover uma espécie de purificação 

do direito positivo afastando seu objeto de análise da política, da moral, da justiça e 

de toda ideologia, além de separá-lo da ciência natural e da sociologia jurídica.  O 

resíduo é o que viria a compor a idéia de ciência jurídica, que nada teria a ver com a 

conduta humana e sim com o prescrito juridicamente. 

A obra deste autor produziu um maior esclarecimento sobre 

uma série de pontos importantes relativos ao universo jurídico, tais como, a estrutura 

da norma, a teoria do ordenamento jurídico, o direito subjetivo etc.14 

                                                 
13  Embora se observe, mais recentemente, um movimento de redimensionamento dos ramos jurídicos, 
no qual tem se notado uma tendência de proeminência do direito constitucional e de concomitante 
recolocação do âmbito civilista, que passa a ser cada vez mais lido a partir do que esteja disposto 
constitucionalmente. 
14 Para Aftalión, Kelsen realizou um aporte valiosíssimo para o conhecimento jurídico ao pôr a 
descoberto o instrumento conceitual do jurista. AFTALIÓN, Enrique R., VILANOVA, José, RAFO, 
Júlio. Introducción al derecho. 3ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1999, p.305. 
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Com o tempo, Kelsen, que houvera iniciado seu pensamento 

partindo de uma visão eminentemente lógica e racional do direito, acaba vindo a 

desembocar em um fechado irracionalismo que nega a possibilidade de aplicar ao 

direito os princípios ou regras da lógica, não obstante sua preocupação em impedir 

que se faça um uso abusivo da ciência do direito, por poder ser utilizada como capa 

de opiniões puramente pessoais e de tendências ideológicas.15 

Há diversas teorias que diferem desse caminho positivista, a 

exemplo de Gustav Radbruch, que, num retorno ao jusnaturalismo, propõe a natureza 

das coisas como o fundamento da progressiva transformação de uma relação vital em 

uma relação jurídica e desta em uma instituição jurídica, que se deriva não do direito, 

mas dos costumes, tradições ou das relações vitais.  De acordo com este autor, em 

consonância com o pensamento de Stammler, a filosofia do direito é, como 

contemplação valorativa do direito, a teoria do direito justo.16 

Também a teoria crítica diverge do viés positivista, ao 

entender que o direito é um produto social, dado a partir de uma situação concreta e 

histórica, na qual há setores hegemônicos da sociedade frente a outros setores sociais 

ou classes que estão submetidos à autoridade ou dominação dos primeiros, 

perpetuando-os no poder. 

Esta vertente abre espaço à formulação do uso alternativo do 

direito vigente, ou seja, o uso das normas jurídicas do direito positivo que, a priori, 

                                                 
15 Inobstante a “constante preocupação de “desideologizar” a ação social do pensamento dogmático, 
emprestando ao direito um conteúdo eminentemente técnico e fazendo com que o sistema jurídico e 
suas normas, elaborados a partir desta ou daquela ideologia, passem a funcionar o mais possivelmente 
desvinculados de seus pontos de partida, reduzindo ao mínimo o inevitável pano de fundo ideológico”, 
resta assente, conforme Adeodato, o fato de que “o conteúdo ideológico atravessa toda a estrutura da 
dogmática por estar contido no próprio dogma.” ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e 
retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  São Paulo: Saraiva, 2002, p.34/35. 
16 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Trad. L. Cabral de Moncada. 6ed. Coimbra: Armênio 
Amado, 1997, p.47. 
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teriam sido geradas para manter o sistema de dominação, como mecanismo para 

questioná-lo e limitá-lo perante o caso concreto.17 

O estudo do direito alternativo guarda certa consonância com 

a análise que se propõe ser feita neste trabalho, na medida em que estuda também, em 

bases teóricas, formulações jurídicas dissonantes, em maior ou menor escala, dentro 

ou fora do direito positivado, oficializado. 

O jeito, ou jeitinho brasileiro, como é mais conhecido, objeto 

de nossa análise mais à frente, apesar de não ser uma formulação jurídica, um modo 

de direito como parecem ser os diversos conceitos em torno do direito alternativo18, é 

um recurso muito presente no dia-a-dia da cultura brasileira, atuando numa zona 

cinzenta que vai desde rasgos de bom senso até a periferia da corrupção, e que altera 

ou pode alterar o resultado prático jurídico, fazendo, muitas vezes, com que este 

destoe do que havia previamente sido disposto em lei ou, no linguajar de Luhmann, 

da expectativa que havia sido gerada pelo direito em vigor, fruto de seleção prévia 

entre as alternativas outrora disponíveis, realizadas no interior de seu próprio sistema.  

Chega-se então ao contexto propriamente dito da teoria de 

Luhmann: esse momento em que o direito, tendo passado por um maior detalhamento 

e sofisticação de seu arcabouço conceitual, insere-se na tendência de ter depurado o 

seu conteúdo, em relação a demais conjuntos de regras.19 

                                                 
17 Um alerta que se faz à utilização do direito alternativo é que pode atuar contra a legitimação do 
direito como um todo, podendo levá-lo a uma tendência de desintegração (fenômeno denominado de 
entropia). ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática 
jurídica.  São Paulo: Saraiva, 2002, p. 136. 
18 Sobre os conceitos de direito alternativo veja-se o capítulo sexto do livro Ética e retórica: para uma 
teoria da dogmática jurídica, de João Maurício Leitão Adeodato, especialmente pp. 119/124. Idem, p 
113 e ss. 
19 “As diversas tentativas para separar o moral do jurídico ou o religioso do político, na era moderna, 
isolando-os de suas bases éticas comuns, objetivam apoiar a emergente autonomia do Estado através 
de uma instrumentalização do direito.  O importante de se fixar aqui é que essa separação só é possível 
como artifício metodológico e pragmático, não expressa qualquer “realidade em si”, ontológica, que 
pudesse vir a ser erigida em paradigma científico.  Querer desvincular a todo custo o direito e a política 
de seus aspectos éticos, a troco de um cientificismo asséptico ou de um progressismo pragmático e 
duvidoso, trai a tradição milenar da palavra ética na cultura que, bem ou mal, é a herança da cultura 
brasileira.” Idem, p. 186. 
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Como visto, tendo-se partido de sociedades muito 

indiferenciadas, buscou-se proceder, especialmente com a modernidade, à separação 

de alguns dos múltiplos universos ou subsistemas nos quais o homem se vê inserido, 

uns dos outros.  Mais especificamente: religião, moral, costumes, direito, conjuntos 

normativos norteadores do convívio humano, sob diferentes vieses, que antes se 

emaranhavam entre si, passaram a ser, com o correr do tempo, tornados 

individualmente mais conscientes, caracterizados e qualificados, ao menos no nível 

da reflexão.20 

Tenha-se aqui que esses estudos, embora por vezes possam 

perseguir a universalidade do fenômeno jurídico, têm sua prática mais acurada restrita 

a uns poucos países.21  

Na realidade, ainda hoje a maioria dos povos permanece 

implementando muito mais a indiferenciação que a diferenciação, em escalonada 

gradação, subsistindo, então, concomitantemente, desde tribos indígenas, até os mais 

racionais e diferenciados países ditos de primeiro mundo (Alemanha, França, Estados 

Unidos etc.), passando por níveis intermediários como o de países de terceiro mundo, 

dentre os quais o Brasil.22 

                                                 
20 Nas palavras de Adeodato: “ Observe-se que uma das principais preocupações dos juristas tem sido 
a de diferenciar nitidamente o objeto de suas pesquisas dos demais objetos de conhecimento, não só 
pelo caráter legitimamente científico mas também pela notória utilidade operacional de tal 
diferenciação.  Luhmann vê no fato da “nítida diferenciação funcional entre os diversos subsistemas 
sociais” a principal característica das sociedades modernas.” Idem, p.34. 
21 A teoria de sistemas sociais autopoiéticos (entre os quais se insere o direito) elabora uma estrutura 
conceitual a ser aplicada no estudo de sociedades específicas, que alcançam uma condição histórica 
particular, a qual inclui a característica democrática de suas instituições políticas e o predomínio de 
valores econômicos capitalistas. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autopoiese do direito na 
sociedade pós-moderna: introdução a uma teoria social sistêmica. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1997, p. 87. 
22 A capacidade de diferenciação é um dos fatores que mais opera no sentido de fazer uma sociedade 
chegar à chamada modernidade, cujo conceito, conforme Adeodato, é qualitativo, na medida em que 
independe do fluxo histórico para que uma sociedade seja considerada enquanto tal, ou seja, não basta 
pertencer ao século XX para ser moderno, mas deve a dita sociedade cumprir alguns pressupostos tidos 
como mínimos necessários no sentido de adquirir tal classificação, a exemplo da mencionada 
diferenciação.  A modernidade, continua, necessariamente não será alcançada por toda e qualquer 
sociedade, que pode elaborar outras formas de solução de seus problemas. ADEODATO, João 
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Mesmo em países de primeiro mundo parece haver um certo 

grau de indiferenciação entre os sistemas que os compõem, como se abstrai da 

pesquisa realizada por Cappelletti e Garth23, voltada primordialmente para países 

tidos como desenvolvidos, nos quais, entretanto, observa-se a influência do potencial 

econômico das partes no resultado jurídico da contenda, que, já reconhecida, passou 

por sucessivas “ondas” de tentativas de minimização de tal impacto (tais como: 

assistência judiciária para os pobres, representação de interesses difusos etc.), as 

quais, contudo, não parecem ter sido suficientes para debelar o problema, se é que 

pode ser debelado. 

Note-se, contudo, que a proposta de Luhmann parece não se 

ater à oposição entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou a um critério geo-

político, na medida em que o autor concebe uma única sociedade mundial, na qual se 

observa que alguns subsistemas, como o econômico, ultrapassam os limites 

territoriais, de modo que a diferença na distribuição da democracia estaria em toda 

parte, e, assim, os conceitos de centro e periferia coexistiriam também em toda e 

qualquer parte.24 

O transcurso da história jurídica propiciou a elaboração de 

diferentes concepções que se sucederam, avançaram e recuaram, na tentativa de 

identificar o objeto jurídico, bem como seu fundamento e sua forma de perpetuidade 

no tempo.25 

                                                                                                                                           
Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  São Paulo: Saraiva, 2002, 
pp. 299/300. 
23 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant.  Acesso à justiça.  Porto Alegre: Safe, 1988, passim. 
24 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autopoiese do direito na sociedade pós-moderna: introdução a 
uma teoria social sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pp. 88/89. 
25 Para Adeodato, “a dogmática jurídica consiste justamente na sistematização e no manejo das regras 
que garantem que esses processos de revisão e atualização permanecerão dentro dos limites fixados 
pelas próprias normas jurídicas, estabelecendo modos interpretativos e integradores para adaptação da 
norma ao fato.”  E prossegue: “...a dogmática se garante contra a mutabilidade das relações de fato 
através de seu próprio distanciamento deste suposto fático, o que lhe fornece um novo campo de ação, 
por assim dizer, auto-determinável.  Em lugar de funcionar como uma prisão, o dogma jurídico e seus 
processos integradores específicos formam a ponte para uma nova realidade, ou seja, a dogmática 
jurídica não se limita a copiar e repetir a norma que lhe é imposta, apenas depende da existência prévia 
desta norma para interpretar sua própria vinculação.” Ela estabelece a conexão entre o dogma e a 
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A teoria de Luhmann coaduna-se com esse instante de maior 

possibilidade de diferenciação desses conjuntos de normas, ora delimitados como 

sistemas, imaginando-se a possibilidade ideal26 de um auto-controle individual por 

cada um deles próprios, não somente por conterem um elemento que os qualifica 

perante os demais, como ainda por elaborarem mecanismos conscientes de 

“conversa” ou comunicação de uns com os outros, quando assim se tornar necessário 

ou conveniente. 

De acordo com Adeodato, “Niklas Luhmann pode ser 

incluído na chamada escola funcionalista da sociologia contemporânea, inspirada 

principalmente em Durkheim; para ele, a sociedade é, basicamente, um sistema de 

redução da complexidade e controle da contingência inerentes ao mundo 

circundante.”27 

Alain Touraine situa a teoria de Luhmann como um reforço 

ao momento em que a destruição do ego, da sociedade e da religião iniciada por 

Nietzsche e Freud parece ter chegado a seu termo, na medida em que Luhmann 

descarta as idéias de ator e de sujeito, centralizando a análise sobre o próprio sistema 

e sobre a diferenciação crescente dos subsistemas para os quais os outros são um 

mero meio ambiente, da mesma forma que vida social não é mais que o meio 

ambiente do sistema político.28 

Como teoria exemplar dessa tendência de diferenciação, 

além, claro, do fôlego do pensamento desse autor,29 é que nos voltaremos para 

                                                                                                                                           
realidade fática através da generalização abstrata para absorção da contingência. ADEODATO, João 
Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  São Paulo: Saraiva, 2002, 
pp. 31/33. 
26 No sentido de Max Weber. WEBER, Max. Economia y sociedad. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1999, pp. 07/09. 
27 ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  São 
Paulo: Saraiva, 2002, p.62. 
28 TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. 6ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999, p.197. 
29 Para Guerra Filho, a obra de Luhmann “trata-se de uma “superteoria”, e de uma superteoria 
especialmente impressionante.  Isso porque ela, ao mesmo tempo em que reconhece a possibilidade (e 
validade) de outras descrições da realidade por ela estudada, levante a pretensão universalizante de 
abranger, para além de sua própria teorização, aquelas que a ela se opõem, que dela são diferentes, 
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compreender um pouco dessa concepção jurídica luhmanniana, a fim de, mais 

adiante, confrontá-la, como mencionado, com o instituto do jeito. 

O jeito, inobstante as diferentes perspectivas sob as quais se 

possa visualizá-lo, procurará ser apresentado exatamente como um elemento que 

reconhecida e singularmente impacta o universo jurídico, especialmente no caso de 

países como o Brasil, tido como subdesenvolvido30 e, também, menos diferenciado. 

Mais que isso: a tese a ser defendida é exatamente a de que o 

jeito, não obstante seus reveses ou sua peculiaridade em operar pela indiferenciação 

dos sistemas, é eficaz ou útil, enquanto alternativa de integração do sistema jurídico, 

tal como posto atualmente na sociedade brasileira, chegando a colaborar para a 

expressão da identidade nacional31, além de aliviar as tensões da sociedade, ao atuar 

por um transcurso menos abrupto de sua dinâmica, dentre outras conseqüências. 

 

1.2 – Premissas para a formação do direito segundo Niklas Luhmann 

 

                                                                                                                                           
postulando que já sempre uma unidade das diferenças, de duas interfaces.” GUERRA FILHO, Willis 
Santiago. Autopoiese do direito na sociedade pós-moderna: introdução a uma teoria social 
sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 39. Já para Adeodato, a originalidade de 
Luhmann em relação às proposições das escolas modernas antecedentes está em que nem o autor 
recorre a uma decisão última que fundamente a série de outras decisões inferiores, nem também coloca 
o problema da legitimidade no mesmo plano do da efetividade do ordenado, além do fato de o autor 
aplicar a teoria dos sistemas à realidade social e ao problema específico da legitimidade. 
ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  São 
Paulo: Saraiva, 2002, p.75. 
30 A despeito de esse conceito de subdesenvolvimento poder indicar uma etapa transitória em que os 
países passariam a um estágio evolutivo superior, quando seriam denominados desenvolvidos, há 
análises que apontam no sentido contrário, afirmando não apenas que o subdesenvolvimento não é 
mais transitório do que outros parâmetros de organização social, nem é mera etapa a ser cumprida, 
como ainda que o mundo subdesenvolvido opera segundo uma realidade específica e sem precedentes. 
Idem, p.143. 
31 Pergunta Darcy Ribeiro o “que é o Brasil entre os povos contemporâneos?”, para adiante dizer “Nós, 
brasileiros, nesse quadro, somos um povo em ser, impedido de sê-lo.  Um povo mestiço na carne e no 
espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado.  Nela fomos feitos e ainda continuamos 
nos fazendo.  Essa massa de nativos  oriundos da mestiçagem viveu por séculos sem consciência de si, 
afundada na ninguendade. Um povo, até hoje, em ser, na dura busca de seu destino.” RIBEIRO, Darcy. 
O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, pp. 
452/453. 
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Neste primeiro momento de abordagem da teoria de 

Luhmann, a tentativa é a de se apresentar parte do arcabouço conceitual manuseado 

pelo autor, bem como de se ir detalhando, parcial e paulatinamente, a sua construção 

teórica, sempre se atentando para o universo jurídico por ele formulado.  

A seqüente contraposição dessa teoria ao jeito se orienta, 

como dito, não apenas pelo jeito vir se configurar em um mecanismo que opera pela 

indiferenciação dos sistemas, na medida em que faz com o que o disposto em lei não 

venha a ser cumprido tal qual prescrito, diante do caso concreto, mas também por se 

estruturar como um expediente que se impõe ao mundo não pela via teórica, mas pela 

pujança da prática, da construção histórica, da alternativa pela sobrevivência, e que, 

inobstante, provavelmente, um certo caráter marginal, pode acabar por cobrir espaços 

deixados a nu pela sistemática oficial brasileira, implementando alternativas de 

solução aos problemas expostos no dia-a-dia, se não melhores, pelo menos, muitas 

vezes, mais coadunadas ao pensamento ou ao modo de ser realmente brasileiro.32 

A utilidade ou eficácia que possa ser atribuída ao jeito, 

contudo, não soluciona ou necessariamente impacta a tentativa ou necessidade de se 

elaborar um sistema jurídico que não somente abarque a complexidade das 

sociedades atuais, como ainda consiga ser, ao mesmo tempo, aceito e respeitado, e 

mais, capaz de proceder às mudanças e atualizações necessárias a sua sobrevivência 

enquanto sistema, o qual, supostamente, pretende funcionar como ferramenta que 

viabiliza o convívio social, em padrões cada vez mais aperfeiçoados. 

Por enquanto, porém, debrucemo-nos sobre o pensamento de 

Niklas Luhmann. 

                                                 
32 Para Adeodato: “mormente em países periféricos, o jurista deve ser capaz de perceber as soluções 
que eventualmente se efetivam à revelia dos órgãos estatais, assim como verificar e criticar a 
inoperância destes na solução de determinados problemas, observar o papel da violência na vida 
jurídica e até, se for o caso, revelar sua perplexidade, abandonando axiomas de plenitude apriorística.” 
ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 47. 



 28

De acordo com este autor33, o homem vive em um mundo 

composto pelos sentidos, que proporciona uma enorme multiplicidade de possíveis 

experiências e ações, a qual se contrapõe a sua limitada potencialidade de perceber, 

assimilar a informação e agir atual e conscientemente.  Assim, cada experiência 

concreta tem um significado que remete a diversas outras possibilidades, em muito 

maior número do que podem vir a ser realizadas, além do fato de que as 

possibilidades apontadas para as outras experiências podem se referir a algo 

inexistente, inatingível ou que, depois de tomadas providências no sentido de alcançá-

la, pode não estar mais lá quando se chegar, destoando, assim, do que se tinha como 

esperado. 

Aqui já se apresentam dois importantes conceitos utilizados 

pelo autor34: a) complexidade: que significa que sempre existem mais possibilidades 

do que se pode realizar, e, desse modo, há que ser feita pelo homem uma forçosa 

seleção entre elas; e b) contingência: que é o fato de que as possibilidades indicadas 

para as demais experiências podem ser diferentes das esperadas, ou seja, há sempre o 

perigo de desapontamento e a necessidade de se assumir riscos. 

A partir dessa situação básica começam a se desenvolver 

estruturas que propiciarão a respectiva assimilação da experiência, capazes de 

absorver e controlar o duplo problema representado pela complexidade e pela 

contingência.  Ou seja: é enfeixado um grupo de premissas da experimentação e do 

comportamento, que possibilita um bom resultado seletivo, atingindo certa 

estabilidade frente a desapontamentos.  São os sistemas. 

Assim, os sistemas mantêm sua identidade a partir de seu 

repertório ou conjunto de alternativas escolhidas como desejáveis dentre as inúmeras 

que a complexidade do mundo circundante oferece, bem como de sua estrutura ou 

conjunto de regras que garantem os sistemas contra a possibilidade de ocorrência de 

                                                 
33 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p.45. 
34Idem, pp.45/46. 
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alternativas que não sejam aquelas integrantes do repertório, previamente 

selecionadas.35 

Por exemplo: há um assassinato.  O entendimento é de que 

este tipo de comportamento deva ser coibido.  No intuito de evitar sua repetição pode-

se: prender o assassino, açoitá-lo, encaminhá-lo para tratamento médico e 

psicológico, fazê-lo desenvolver trabalhos comunitários, matá-lo, não castigá-lo pela 

aceitação de suas justificativas, dentre outras possibilidades (complexidade).  Há que 

se abraçar uma ou algumas delas.  Não se garante, contudo, que tal(is) escolha(s) 

leve(m) ao resultado desejado, ou que qualquer outra das possibilidades, se tivesse 

sido escolhida, não o realize com maior eficiência (contingência).  Contudo, uma 

escolha é feita e passa a integrar o sistema. 

A partir de seu repertório e de sua estrutura é que cada 

sistema individualmente tem condições de impedir a ingerência de outros sistemas a 

sua revelia36, o que não significa isolamento, apenas a perspectiva de cada sistema 

agir segundo suas próprias decisões.   

Isso remete àquele viés de indiferenciação versus 

diferenciação, que trata da distinção a ser feita entre os sistemas, por exemplo, da 

religião, da moral, do costume e do direito, que se expressa no fato de algo poder ser 

legal, mas contrapor um ditame religioso ou moral, ou mesmo um costume 

estabelecido. 

Seleciona-se, exemplificativamente, um grupo de ações a 

serem coibidas, montando-se uma estrutura de processamento, no intuito de se 

alcançar um certo nível de estabilidade frente aos possíveis desapontamentos.  No 

interior desse sistema, será possível se realizar experimentações, efetuar escolhas 

continuadas ao longo do tempo, e elaborar técnicas de abstração de regras que vão se 

                                                 
35 ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  São 
Paulo: Saraiva, 2002, p.63. 
36 Um exemplo: conforme Adeodato: “o subsistema das boas relações, por exemplo, baseado no amor 
e na amizade, não pode interferir no procedimento judicial, sob pena de comprometer a função 
legitimadora deste.” Idem, p.65. 
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confirmando tanto como úteis, quanto capazes de perpetuar o funcionamento do 

próprio sistema. 

Algumas questões importantes já se apresentam, 

especialmente quando se visualiza o espaço jurídico, tais como, a estruturação de 

abstrações, de modo a comportar uma diversidade cada vez maior de situações 

concretas, e a elaboração de mecanismos que propiciem a perpetuação do 

funcionamento do próprio sistema, dada a dinâmica da sociedade que, a todo o 

momento, apresenta novos conflitos, cada vez mais complexos e especializados, e 

ainda a necessidade de se fazer uma constante revisão e atualização dos preceitos 

legais abraçados por uma sociedade.  

Um exemplo da estruturação de abstrações está nos 

princípios salvaguardados constitucionalmente, formulados para abarcar sobre si uma 

infinidade de situações a serem tornadas concretas. 

Já quanto à perpetuação do funcionamento do próprio 

sistema tem-se a figura dos tribunais constitucionais, responsáveis, dentre outras 

coisas, por fazer certas adaptações da lei ante a faceta peculiar apresentada pelo caso 

concreto. 

Por fim, diante da necessidade de revisão e de atualização 

dos preceitos de uma sociedade, torna-se essencial o procedimento das eleições, na 

medida em que serve para filtrar as vontades e para absorver os protestos pulsantes no 

seio da sociedade e que fazem parte de sua particular dinâmica.37 

Outra questão a se vislumbrar é a aceitação, pela 

comunidade, das escolhas e decisões envolvidas.38 

                                                 
37 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento.  Brasília: Ed Unb, 1980, pp. 131/141. 
38 Conforme Adeodato, “o problema com essa normatização contrafática das expectativas a respeito de 
acontecimentos futuros, no exemplo do sistema jurídico, no sistema político e em outros subsistemas, 
está em como se obter dos destinatários das normas uma aceitação tácita de decisões que ainda não 
ocorreram e cujo conteúdo específico é – por conseguinte – indeterminado.” ADEODATO, João 
Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  São Paulo: Saraiva, 2002, 
p.63. 
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A solução que Luhmann dará a este problema, 

modernamente chamado de legitimidade, é que esta legitimidade, ou legitimação, 

como preferirá chamar, será alcançada a partir de uma série de interações 

antecipadamente organizadas em subsistemas de comunicação específicos: os 

procedimentos.39 

As formas comprovadas de seleção relativamente imunes a 

desapontamentos surgem como o sentido, que, para Luhmann,  

“patrocina o encadeamento das expectativas, regula a 
passagem de uma expectativa a outra, a assimilação de 
experiências e desapontamentos no contexto das 
expectativas, a possibilidade de substituição de antigas por 
novas expectativas, e também o alcance da revogação da 
cadeia de expectativas no caso de desapontamentos, assim 
como o tipo e o tempo necessário das possibilidades de 
assimilação daí resultantes.” 40 
 
Identificações de sentido estão em um nível mais alto de 

abstração, são sínteses de muitas expectativas, concretizáveis e particularizáveis 

conforme as necessidades.  Exemplifica-se com os símbolos, palavras, normas, 

coisas, eventos, ou seja, uma mesa, uma melodia, um processo, dentre outros. 

A complexidade e a contingência de outras possibilidades, 

por sua vez, estão estruturalmente imobilizadas como “o mundo”. 

Nesse mundo, existem, além de mim, enquanto fonte de 

expectativas de que as coisas se dêem dessa ou daquela forma, e de inúmeras 

possibilidades e sentidos, outros homens que, da mesma forma que eu, são fontes da 

experimentação e da ação originais.  Com isso, surge um elemento perturbador, ao 

tempo em que se constitui plenamente a complexidade e a contingência.  As 

possibilidades apresentadas por outros homens também se apresentam a mim, 

                                                 
39 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Brasília: Ed. Unb, 1980, p.31 e ss. 
40 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, pp. 46 e 96/97. 
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tornando-se também minhas possibilidades.  Só assim, segundo o autor, tem sentido, 

por exemplo, a defesa da propriedade. 

Amplia-se então enormemente a minha gama de percepção e 

de possibilidades, eis que passo a poder manusear as possibilidades elaboradas pela 

experimentação alheia.  Ocorre, entretanto, que aumentam também a possibilidade de 

desapontamento e os riscos pela elevação da contingência simples do campo de 

percepção ao patamar da dupla (eu e o outro) contingência social.  Isto é: a minha 

própria experiência é garantida pelo fato de eu reconhecer as perspectivas de outro 

como possivelmente minhas, tornando então o outro igual a mim, possuindo assim 

liberdade e capacidade de experimentação tal qual eu mesmo possuo.   

Do mesmo modo que para mim, o mundo é, para o outro, 

complexo e contingente e também ele pode errar, enganar-se e enganar-me.  Se de um 

lado posso absorver as perspectivas alheias, de outro, vai se assomando sua 

inconfiabilidade.  Surgem então as expectativas de comportamento, que Luhmann41 

define como “a intencionalidade que aponta para o futuro do fluxo da 

experimentação, que procura sempre conteúdos cambiantes, e que experimenta a 

realidade através de seu câmbio.” 

Essas expectativas muito possivelmente podem vir a ser 

frustradas, eis que o comportamento do outro não pode ser tido como fato 

determinado, devendo ser expectável em sua seletividade (ou seja, dentre as várias 

opções disponíveis, espera-se que ele escolha uma específica), sendo esta, por seu 

turno, comandada pelas estruturas de expectativas do outro.   

Para que venham a ser encontradas soluções integráveis, 

confiáveis, é necessário que se tenha não somente expectativas sobre o 

comportamento, mas sobre as próprias expectativas do outro.  Nas palavras de 

Luhmann42: “Para o controle de uma complexão de interações sociais não é apenas 

necessário que cada um experimente, mas também que cada um possa ter uma 

                                                 
41 Idem, pp.96/97. 
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expectativa sobre a expectativa que o outro tem dele.”  É sob as condições da dupla 

contingência que, segundo o autor43,  

“todo experimentar e todo agir social possui uma dupla 
relevância: uma, ao nível das expectativas imediatas de 
comportamento, na satisfação ou no desapontamento daquilo 
que se espera do outro; a outra, em termos de avaliação do 
significado do comportamento próprio em relação à 
expectativa do outro.”   
 

É exatamente nesse setor de integração entre esses dois 

planos que deve se localizar a função do normativo, a exemplo do direito. 

Quando se consegue ter expectativas sobre as expectativas de 

outros, forma-se uma espécie de esquema básico de convivência que evita 

ajustamentos e composições que vão se tornando previsíveis, evitando-se, assim, 

verbalizações desnecessárias, além dos problemas de entendimento mútuo que podem 

ser propiciados pelas deficiências da linguagem44.  A necessidade de comunicação 

então se direciona para outros blocos de assuntos, conflituosos ou não.  Por exemplo: 

Uma pessoa é apresentada, pela primeira vez, a outra.  O que se espera é um 

cumprimento, e não um soco, xingamento ou silêncio. Essa expectativa já está 

estabelecida.  Ou, noutro exemplo de expectativa consagrada: “todo mundo é 

inocente até que se prove o contrário”. 

O grau e a forma como alguém participa desses ajustamentos 

vêm a caracterizá-lo como integrante ou não de certo grupo, determinando seu status 

social e sua capacidade de impor-se perante os demais.  A estrutura de expectativas 

                                                                                                                                           
42 Idem, pp.47/48. 
43 Idem, p.48. 
44 A deficiência da linguagem é sentida em diversas esferas: “A contradição que se mostra tão 
enigmática em face do pensamento usual provém do fato de termos de utilizar a linguagem para 
comunicar nossas experiências íntimas, as quais, em sua própria natureza, transcendem a lingüística.” 
ou “Os problemas da linguagem, aqui, são efetivamente sérios.  Desejamos de alguma forma falar 
acerca da estrutura dos átomos... Mas não podemos falar sobre os átomos utilizando a linguagem 
usual.”, frases ditas respectivamente por  D.T. Suzuki e W. Heisenberg, e citadas por CAPRA, Fritjof.  
O tao da física: um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental. São Paulo: Cultrix, 1983, 
p.42. 
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torna-se mais fundamental do que a eventual ocorrência de uma contradição, o que 

poderá conduzir a mudanças. 

Segundo Luhmann45,  

“a função da complexidade dessas estruturas é a de 
aumentar a complexidade dos sistemas físicos e sociais, 
aumentar o âmbito da experiência e da ação expectáveis de 
forma a adequar-se a um mundo complexo, com múltiplas 
situações e exigências instáveis.  Com isso, no entanto, 
sobrecarrega-se a capacidade, factualmente determinada, de 
estabelecimento de orientações congruentes.” 
 

No dia-a-dia, porém, as pessoas não têm como acompanhar 

concreta e conscientemente todas essas estruturas de expectativas, muito menos 

mundo a fora, pelas mais variadas razões: desinteresse, cansaço, distração, entre 

outras.  No máximo, e ainda assim parcialmente, em pequenos grupos constantes de 

pessoas como família, amigos...  Assim, vai se tornando necessário o soerguimento 

de mecanismos de redução das possibilidades, de simplificações, na busca de 

orientação, que precisam estar imunizados contra o risco do erro, exercendo, dessa 

maneira, uma função estruturalizante mesmo quando interpretam equivocadamente a 

realidade ou as expectativas sobre ela.  

Os sistemas sociais procuram promover a estabilização de 

expectativas objetivas e em vigor, a partir das quais as pessoas se orientam, e que 

podem ser verbalizadas tanto sob a forma do “dever ser”, como podem estar ligadas a 

determinações qualitativas, a limites da ação, a regras de cuidado etc.  O que é 

fundamental é que se proceda a uma simplificação através de uma redução de 

possibilidades que possa se tornar generalizante. Como exemplo: A placa informa:  

Restaurante: horário de atendimento das 18 às 23h.  Há aqui uma redução das 

possibilidades de horário de fornecimento de refeição, que se torna generalizada à 

universalidade do público. 

                                                 
45 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p.50. 
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De acordo com Luhmann46,  

“a função de tais sínteses regulativas do sentido não é 
captada plenamente se partirmos, e essa é a compreensão 
predominante, apenas da visão da expectativa 
comportamental, e em decorrência concentrarmo-nos na 
questão da garantia do comportamento conforme as 
expectativas.  Essa função tem seu centro de gravidade no 
plano reflexivo de expectativa sobre expectativas, criando 
aqui segurança em termos de expectativas, à qual se segue, 
apenas secundariamente, a segurança sobre o 
comportamento próprio e a previsibilidade do 
comportamento alheio.  É muito importante, para a 
compreensão do direito, ter uma visão clara dessa diferença.  
Isso porque a segurança na expectativa sobre expectativas, 
seja ela alcançada por meio de estratégias puramente 
psíquicas ou por normas sociais, é uma base imprescindível 
de todas as interações e muito mais importante que a 
segurança na satisfação de expectativas”. 
 

Assinale-se aqui a ênfase do autor à importância quanto à 

segurança na expectativa das expectativas, “base imprescindível de todas as 

interações”, contra o quê irá frontalmente atuar o jeito, na medida em que 

efetivamente torna inseguro o resultado prescrito pela legislação para aquele caso 

específico tal como: automóvel transitando sem a documentação devida: multa de 

“x”, podendo assim vir a frustrar a expectativa que se tivesse diante de tal situação, 

por atender a um argumento ou ação não aceita pela lei.  Indo mais além, tem-se que 

uma conseqüência do uso do jeito nesta circunstância seria sua atuação pela mescla 

do sistema jurídico como outros sistemas, tal como, o das boas relações, por exemplo, 

operando pela indiferenciação da sociedade brasileira. 

Para Adeodato, as estratégias de legitimação do direito que 

são adotadas pelas sociedades diferenciadas, ocasionadas a partir de procedimentos 

juridicamente organizados, que contam com a supremacia das fontes estatais do 

direito em detrimento de outras, bem como com a pretensão de monopólio por parte 

                                                 
46  Idem, pp.52/53. 
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do estado, na produção de decisões normativas, não correspondem à realidade dos 

chamados países periféricos, que se mostram incapazes de promover sua autopoiese, 

ou seja, o  

“processo de auto-referência em que cada subsistema, 
justamente por diferenciar-se dos demais através de suas 
próprias regras e estratégias para decisão dos conflitos, cria 
condições de independência em relação à própria sociedade 
e aos demais subsistemas sociais, todos postos como mundo 
circundante”, sendo assim denominados de alopoiéticos.47 
 

Assim, ainda que se perceba de logo a possível instabilidade 

que expedientes como o jeito podem causar em uma determinada sociedade, observa-

se que muitas sociedades conseguem se desenvolver e se perpetuar em tal ambiente, 

característico de determinados países, geralmente localizados na periferia do sistema. 

Luhmann aceita que sínteses ou combinações de 

comportamento que não tenham uma origem determinada como uma lei, ou seja, 

baseadas num acerto anônimo, funcionam como uma fórmula simbólica para a 

integração de expectativas concretas, embora entenda que seja por períodos 

geralmente curtos. 

O direcionamento a partir de regras dispensa a orientação 

advinda de expectativas, além de absorver, ou pelo menos reduzir, os riscos de erro 

da expectativa, isso porque se entende que, se alguém divergir da regra, age 

erradamente, o que pode se tornar punível, como o prevê o direito.   

Vê-se então como uma diferença básica que, no caso das 

estruturas normativas mais simples, a divergência do que tenha sido combinado é 

mais facilmente assimilável, se for o caso, enquanto que, quando são estabelecidas 

regras, essa flexibilidade é bem mais restrita, não podendo ser realizada a qualquer 

momento, embora tenham que ser inclusas possibilidades de modificação das regras 

                                                 
47 ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  São 
Paulo: Saraiva, 2002, pp. 101/102. 
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no interior da própria estrutura, dado o vigor da dinâmica social e a multiplicidade de 

opções que está disponibilizada no mundo, e que parece se ampliar dia-a-dia. 

A função da estrutura é, assim, o fortalecimento da 

seletividade, à proporção em que possibilita a dupla seletividade.  Surge no processo 

de comunicação, na medida em que se parte de suposições em comum, e se sedimenta 

como expectável um recorte mais delimitado das possibilidades.   

Contudo, sempre está presente o perigo de desapontamento, 

o qual, quando ocorre, dá margem ao aparecimento de novas alternativas, entre as 

quais novamente se procederá a uma seleção.  Ou seja: o desapontamento pode levar 

à formação de normas, por meio de uma normatização a posteriori e assim pode 

surgir direito a partir de desapontamentos. 

Desse modo, conclui Luhmann48, a racionalização de 

estruturas abrange a dosagem da relação entre uma complexidade sustentável e a 

carga suportável de desapontamentos, devendo assim ser as estruturas consistentes, 

de um lado, e susceptíveis a desapontamentos, de outro, o que força à aceitação de 

riscos. 

Ocorrendo a decepção, pode-se: ou adaptar as expectativas 

que se tenha anteriormente à nova realidade que se apresenta, ou, ao contrário, pode-

se insistir em manter as expectativas, a despeito da transgressão ocorrida.  É como o 

autor distingue respectivamente expectativas cognitivas de expectativas normativas.  

Assim, as expectativas cognitivas se caracterizam por uma disposição, consciente ou 

não, de assimilação, em termos de aprendizado, enquanto que as normativas, de outra 

forma, possuem a determinação em não assimilar os desapontamentos. 

Normas, portanto, “são expectativas de comportamento 

estabilizadas em termos contrafáticos”49, ou seja, subsistem independentemente de 

virem a ser contrariadas, ante uma situação qualquer, mantendo, desse modo, a 

                                                 
48LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p.55. 
49Idem, p.56. 
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incondicionabilidade de sua vigência.  É onde se situa, segundo o autor, o “dever 

ser”: na expectativa dessa vigência contrafática.   

Conclui então que:  

“com a crescente complexidade da sociedade crescem 
também os riscos estruturais, que têm que ser prevenidos 
através de uma maior diferenciação entre as expectativas 
cognitivas e das normativas.  A separação entre ser e dever 
ser, ou entre verdade e direito, não é estrutura do mundo 
dada a priori, mas uma aquisição da evolução.”50 
 

No estágio de indiferenciação entre expectativas cognitivas e 

normativas o autor51 aponta algumas características como: a satisfação da expectativa 

pode ser tão óbvia que não se leva a sério a transgressão, não havendo muitas vezes 

empenho para se conduzir o transgressor ao bom caminho, podendo inclusive vir a 

ser taxado de anormal, infantil, maluco etc.  Além disso, o processo de normalização 

ou de implementação das normas leva em conta a individualidade casuística, sem 

necessariamente virem a ser estabelecidas perspectivas para o futuro.  E ainda: não há 

tipificação ou denominação da norma ou do desvio que seja cometido como no caso 

de roubo, estelionato, sonegação fiscal etc.  

Até certo nível, as expectativas podem ser muito evidentes, 

de modo que os riscos de que não venham a ser cumpridas não são tão altos.  Ocorre 

que possibilidades há, muitas, que não são tão claras assim, o que concorre para o 

aumento do risco de não virem a ser implementadas pelo conjunto das pessoas. 

A separação entre expectativas cognitivas e expectativas 

normativas viabiliza que esse risco seja deslocado para o interior da estrutura de 

expectativas, onde pode ser vislumbrado conscientemente, e então controlado por 

meio de projeções no futuro, do levantamento de hipóteses, de experimentação, 

possibilitando assim serem montadas estratégias de minimização de riscos. 

                                                 
50 Idem, p.58. 
51 Idem, pp.61/62. 
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No caso das expectativas cognitivas, devem ser elaboradas 

medidas que permitam a real e rápida assimilação de situações de desapontamento.  

Já quando o desapontamento se dá ante expectativas normativas, torna-se necessária a 

demonstração de que a expectativa em cheque pode e deve ser sustentada. 

Como já dito, há, conforme o autor, possibilidades de 

assimilação de desapontamentos no bojo de expectativas normativas, especialmente 

quando ocorrem repetidamente, havendo, assim, limites à resistência dessas 

expectativas.  A minimização do risco é obtida por meio da introdução encoberta da 

possibilidade do comportamento oposto, admitindo-se assim uma contradição, a qual, 

entretanto, permanece latente.   

A isso se acrescenta que algumas normas permitem, por si 

mesmas, certa elasticidade, certos procedimentos adaptativos como, por exemplo, a 

legislação através da jurisprudência, podendo alinhavar-se uma assimilação 

legitimada.  Uma conseqüência, segundo o autor52, que pode ser atingida com esse 

tipo de estratégia, e que parece ser mais digerível pelos sociólogos do que pelos 

demais estudiosos do direito, é o equilíbrio institucional, o que se obtém na medida 

em que, a despeito da admissão de contradições, de possibilidades contrárias 

funcionalmente equivalentes, mantém-se o cerne original norteador do 

comportamento. 

A expectabilidade das expectativas alheias, conclui, é uma 

sólida conquista ao longo do convívio humano, na medida em que permite a 

composição de expectativas especializadas ao estilo normativo e que podem vir a ser 

mantidas, mesmo em casos de desapontamentos. 

Luhmann53 vislumbra quatro possibilidades de composição 

entre expectativas cognitivas e normativas: João pode esperar cognitivamente que 

José tenha expectativas cognitivas, ou normativas, e João pode esperar 

normativamente que José tenha expectativas cognitivas, ou normativas.  Contudo, diz 

                                                 
52 Idem, p.64. 
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ele, ainda não se estudou o suficiente todas essas alternativas, mostrando ainda que, 

como o tempo, a expectativa que era cognitiva pode se tornar normativa, a exemplo 

da conduta que antes era entendida como legal e que a partir de determinado 

momento passa a ser criminalizada. 

O que é proposto é o abandono da fundamentação do direito 

a partir da hierarquização de fontes54, por uma fundamentação a partir de processos 

reflexivos da expectativa das expectativas, que permitem uma diferenciação entre 

expectativas cognitivas e expectativas normativas. 

Em obra mais recente55, Luhmann dedica um capítulo à 

reflexão sobre contradições e conflitos, no qual, após pontuar o que teoricamente já 

havia sido formulado sobre o tema, procura afunilar o que efetivamente deva ser 

considerado como contraditório. Numa observação mais próxima, afirma o autor que 

o que é contraditório é na realidade já determinado, pois, se assim não fosse, não 

poderia se estabelecer como contradição, servindo para pôr em questão uma já 

estabelecida determinação de sentido, eis que as contradições são latentes a toda 

experiência de sentido, na medida em que todo sentido se refere a qualquer coisa que 

seja possível, e, assim, também a sentidos opostos ou inconsistentes.56 

                                                                                                                                           
53Idem, pp.64/65. 
54 Fontes do direito, conforme explica Bobbio, “são aqueles fatos ou aqueles atos aos quais um 
determinado ordenamento jurídico atribui a competência ou a capacidade de produzir normas jurídicas. 
(Falamos de fatos ou de atos segundo os quais os eventos a que o direito se refere são acontecimentos 
em relação aos quais se prescinde da consideração do elemento subjetivo – conhecimento e vontade – 
próprio do agir humano, ou são comportamentos humanos que abrangem tal elemento subjetivo; com 
referência aos fatos falamos de competência, com referência aos atos falamos de capacidade.)” 
BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, 
p.161. Para Sílvio de Salva Venosa, a expressão “fontes do direito” tem dois sentidos: origem histórica 
ou diferentes modos de realização do direito.  Neste último, seriam os processos ou meios em 
decorrência dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, ou seja, 
detentoras de vigência e eficácia.  Como exemplos de fontes do direito brasileiro, ter-se-ia a lei, a 
analogia, os costumes, os princípios gerais, dentre outros, como a doutrina ou a eqüidade. VENOSA, 
Sílvio de Salva. Direito civil. 3ed. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 35/36. 
55 LUHMANN, Niklas.  Social systems.  Stanford: Stanford University Press, 1995, pp. 357/404. 
56Idem, p.362. 
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A abordagem das contradições e conflitos se relaciona à 

ampla formulação do autor no tocante à composição dos sistemas, abaixo 

representada57: 

Sistemas 

 

Máquinas          Organismos          Sistemas sociais         Sistemas psíquicos 

 

Interações                      Organizações                      Sociedades 

 

A tese que defende é a de que os sistemas têm a habilidade 

de estabelecer relações com eles próprios e de diferenciar estas relações das relações 

com seus ambientes, sendo então entendidos como sistemas auto-referenciais.  Ou 

seja: um sistema não apenas é capaz de identificar o que o distingue dos demais, e 

assim de auto-observar-se, como ainda é capaz de interagir tanto com outros sistemas, 

sem perder sua característica, como com o ambiente onde esteja inserido, em níveis 

de relação diferenciados.  Essas relações se dão por meio de comunicações. 

O direito, como a moral, a religião e outros sistemas, está 

categorizado como um sistema social. 

Segundo o autor, “sistemas sociais existem como sistemas de 

comunicação; por conseguinte, eles criam contradições através da comunicação de 

rejeições.”  E mais: “contradições em sistemas sociais existem exclusivamente 

enquanto comunicação”, devendo ser aquelas entendidas como um aspecto de sua 

auto-referência e não como uma intrusão de fora, sínteses constituídas dentro do 

sistema.58 

Para Luhmann, sistemas complexos requerem um alto grau 

de instabilidade no sentido de propiciar uma reação progressiva para eles mesmos e 

                                                 
57 Idem, p. 02. 
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seus meio-ambientes, num movimento de constante renovação da segurança das 

expectativas postas pelo exame do que acontece e que possa informar pela 

continuidade ou pela mudança da estrutura de expectativas.  E afirma:  

“porque as contradições habilitam mas não compelem a 
eliminação de desvios, elas têm qualidades que promovem o 
desenvolvimento de um sistema imunológico.  Um sistema 
imunológico deve ser compatível com a auto-reprodução sob 
condições de mudança.  Não é apenas um mecanismo para 
correção de desvios e restabelecimento do status quo ante; 
deve manusear esta função seletivamente, nomeadamente, 
deve ser capaz também de aceitar mudanças úteis.” 59 
 
Prossegue argumentando que o sistema legal serve como 

sistema imunológico da sociedade. 

Como explica Guerra Filho, o sistema jurídico, de acordo 

com a teoria de Luhmann, integra o sistema imunológico das sociedades, 

imunizando-as de conflitos existentes entre seus membros, surgidos já em outros 

sistemas sociais, tais como o político, econômico etc., o que não é feito pela negação 

dos conflitos, isto é, contra os conflitos, mas sim com os conflitos, tal qual os 

sistemas vivos se imunizam das doenças com seus germes.   

“Para tanto, a complexidade da realidade social, com sua 
extrema contingência, é reduzida pela construção de uma 
“para-realidade”, codificada a partir do esquematismo 
binário “Direito/não-Direito (ou “lícito/ilícito” – 
Echt/Unrecht), onde se prevê os conflitos que são conflitos 
para o direito e se oferece as soluções que são conformes ao 
Direito.” 60 

                                                                                                                                           
58 Numa tradução livre de: “Social systems exist as communication systems; therefore they create 
contradictions by communicating rejection.” E “contradictions in social systems exist exclusively as 
communication”.  Idem, p.364. 
59 Numa tradução livre de: “Because contradictions enable but not compel the elimination of 
deviations, they have qualities that promote the development of an immune system.  An immune 
system must be compatible with self-reproduction under changing conditions. It is not simply a 
mechanism for correcting deviations and re-establishing the status quo ante; it must manage this 
function selectively, namely, must be able also to accept useful changes.” Idem, pp.367/369 e 374. 
60 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autopoiese do direito na sociedade pós-moderna: introdução a 
uma teoria social sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pp. 63/64. 
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O desenvolvimento do direito se daria pela reação deste 

apenas a seus próprios impulsos, ainda que estimulado por “irritações” oriundas do 

ambiente social, na medida em que mesmo as mais fortes pressões somente serão 

consideradas e elaboradas juridicamente a partir do modo como aparecem nas “telas” 

internas, nas quais se projetam as construções jurídicas da realidade. 

Não obstante esse processamento interno do direito, o 

sistema jurídico realiza seu acoplamento estrutural com outros sistemas, no qual 

manteria contato com esses outros sistemas com o fito de cumprir a necessidade de 

coordenação destes no sentido do cumprimento da função comum de reduzir a 

complexidade do meio social, quando cada sistema, respectivamente, “neutralizaria” 

seu campo de atuação.  Guerra Filho visualiza a Constituição como a grande 

responsável pelo acoplamento estrutural entre os sistemas jurídico e político.61 

Já o conflito é a autonomização operativa de uma contradição 

através da comunicação.  Desse modo, o conflito existe quando expectativas são 

comunicadas e a não aceitação da comunicação é comunicada de volta.  Eles 

possibilitam o condicionamento de eventos imunizantes. 

 

1.3 - Processamento de desapontamentos 

 

Pelo que se viu até aqui, já se pode adivinhar a importância 

da constituição de estruturas seletivas de expectativas, que reduzam a complexidade e 

a contingência existentes no mundo. 

A intensidade da eventual ocorrência do desapontamento é 

apreendida, de acordo com o autor62, pela força da reação, eis que o desapontamento 

sempre estimula a atividade, muitas vezes alcançando a seara emocional, quando não, 

orgânica. 

                                                 
61 Idem, pp. 70/71. 
62 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p.67. 
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Novamente a elaboração de expectativas, de normas 

jurídicas, por exemplo, torna-se importante na medida em que pode suplantar atitudes 

eventualmente desastrosas por parte do desapontado, que viriam a depor contra ele 

próprio ou a gerar novas decepções e instabilidades.  A pessoa que tem expectativas, 

que espera algo, há que ser preparada para lidar com uma realidade discrepante, 

inclusive munindo-se de apetrechos ou mecanismos para tanto.  Assim, fazem parte 

da estabilização das estruturas a canalização e o arrefecimento de tais 

desapontamentos. 

Luhmann assevera que  

“a distinção convencional entre norma e sanção encobre 
essa relação elementar da consolidação de expectativas com 
o processamento de desapontamentos.  Não basta definir 
determinadas normas, p. ex. jurídicas, por meio da ameaça 
de sanções, mas é necessário considerar-se que a 
experimentação normativa só se constitui a partir da 
precisão de possíveis comportamentos no caso de 
desapontamentos.  É preciso que seja determinável se, e 
quando, será possível manter as expectativas frente a 
desapontamentos.”63 
 

A expectativa é pelo menos inicialmente mantida mesmo 

ante a ocorrência do desapontamento, até porque é base para o comportamento 

subseqüente, servindo também como referência para o desapontado. 

Diversos posicionamentos podem ocorrer ante a verificação 

da transgressão: um deles é simplesmente ignorá-la, o que tem em vista não os fatos, 

mas a norma.  Esse ignorar protege a norma contra informações discrepantes que a 

questionam e protege também o desapontado da obrigação de reagir.  Afirma 

Luhmann64 que essa proteção está baseada na circunstância de as normas se 

enraizarem em comunicações, e não em fatos. 

                                                 
63Idem, pp. 67/68. 
64 Idem, p.68. 
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Se o desvio vier a merecer atenção, monta-se então uma 

outra forma de lidar, concluindo-se aqui que, o mero fato de se considerar o ocorrido 

como um desvio, já serve para confirmar a norma, eis que não era a expectativa que 

estava equivocada, mas foi a ação tomada quem errou, podendo assim haver uma 

imputação.   

O autor65 discorda do entendimento dos juristas que tendem a 

interpretar essa imputação como uma capacidade da vítima, de modo que a seleção 

pareça como sendo determinada pela própria vítima e não a partir da expectativa, 

promovendo assim o isolamento, a individualização, a personalização do 

acontecimento, concomitantemente fornecendo uma explicação do desapontamento, 

cuja causa é localizada no comportamento do divergente, o que serve para acomodá-

lo no mundo.   

Por sua vez, uma expectativa freqüentemente desapontada, 

sem que se manifeste ou seja explicada, acaba por perder sua força até se tornar 

amplamente desacreditada.  O momento seguinte é a pressão para que seja tomada 

uma decisão quanto a ela: ou é mantida, ou é abandonada. 

Algumas das explicações dadas se situam no universo do 

sobrenatural, tal como feitiçaria, castigo de Deus etc.  Outro tipo se refere às 

intenções malignas do transgressor, a sua culpa.  E ainda: a frustrações de infância, ao 

complexo de inferioridade que possua, à classe social que ocupe, a forças 

circunstanciais etc.  Ao nível de estereótipos negativos, explica-se a ocorrência da 

decepção por elementos como a “burocracia”, os “políticos”, a “juventude de hoje”, 

os “capitalistas” etc. 

O acontecimento desapontador é assim apartado como algo 

irregular ou negativo, baseando-se a explicação eventualmente ofertada nas fontes 

sociais de plausibilidade que rejam a determinada comunidade, não sendo, portanto, 

                                                 
65 Idem, p.69. 
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arbitrária, e sim moldada previamente em concordância com dados do sistema social 

abrangente. 

O autor observa66, no tocante aos ordenamentos jurídicos 

modernos, que a explicação científica dos comportamentos decepcionantes tem 

alguns limites que são intransponíveis.  Ainda que esse tipo de explicação seja 

universalmente praticável por possibilitar o estabelecimento de vinculações de 

quaisquer comportamentos a causas sociais ou psíquicas, não controláveis pelo ator, 

no âmbito normativo, ela é limitada, sendo permitida apenas em casos extremos, 

sendo que normalmente é substituída pela ficção da suposição da culpa individual. 

Entre a explicação e a reação interpõe-se a verbalização da 

explicação, o que, em muitos casos, é suficiente para amenizar o impacto da decepção 

ocorrida.  É onde a argumentação toma lugar através de justificativas, 

esclarecimentos etc., tentando-se assim superar o lapso entre a norma e o 

comportamento pela neutralização simbólica do desvio.  Quando tais estratégias ou 

tentativas de entendimento não surtem o efeito necessário, lança-se mão do recurso da 

sanção, embora, lembre o autor, não deixe de existir uma série de outras 

possibilidades de processamento do desapontamento de expectativa, tais como, a 

utilização de mecanismos não-verbais ou a consideração do ator como não englobável 

pela norma. 

A escolha do comportamento apropriado é determinada, 

segundo Luhmann67, pelo potencial de ação do desapontado, por sua capacidade de 

dominar seu próprio temperamento e retardar a reação, pelo status da norma no 

interior da estrutura de expectativas, as constantes que atuam na situação, dentre 

muitos outros fatores.   

A imensa quantidade de possibilidades de adaptação 

concorre para a superprodução de normas, havendo muito mais projeções normativas 

relativamente estáveis, resistentes, incluindo-se ainda as contradições, do que o 

                                                 
66Idem, p.70. 
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sistema social tem condições de integrar e, assim, transformar em direito, o que, 

entretanto, contribui para seu desenvolvimento, dada a sua tendência em ampliar as 

possibilidades de expectativas, que seriam reduzidas pela estrutura seletiva formada 

pelo direito. 

 

1.4 - Institucionalização 

 

O passo seguinte é o trabalho no sentido de perenizar as 

eventuais escolhas que venham a ser efetuadas, em termos de expectativas, 

possibilitando-as estruturalmente, por exemplo pela diferenciação de papéis, tais 

como o do juiz, do advogado defensor etc. 

O quadro que se abre agora transcende a relação de mútua 

expectativa que possa existir entre João e José, ou seja, o primeiro espera uma 

determinada ação do outro que também tem sua expectativa em relação àquele, o que 

se configura numa relação social e numa situação sistemática permanente, embora os 

sujeitos possam multiplamente variar entre si.   

A essa relação básica, agrega-se agora a figura do terceiro, 

que segue ao lado enquanto tal relação se estabelece, ocupado com seus próprios 

afazeres, mas que, a qualquer momento, pode ser atraído a participar dos 

acontecimentos através de julgamentos e ações.  Não se trata, portanto, de um 

espectador, possivelmente coadjuvante, concretamente captável, com disposições que 

podem variar a partir da situação concreta, mas sim de desconhecidos, anônimos cuja 

suposta opinião torna-se fator de sustentação da instituição. 

Conforme Luhmann68:  

“É exatamente a indeterminação, o anonimato, a 
imprevisibilidade e a incógnita de terceiros relevantes que 
garante a confiabilidade e a homogeneidade das instituições.  
Ela se baseia na neutralização de todas as referências que 

                                                                                                                                           
67Idem, p. 75. 
68Idem, p.84. 
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levam a que determinados terceiros possam ter outras 
expectativas que as esperadas.” 
 

A atenção do terceiro precisa ser atraída, motivada a se 

pronunciar quanto à questão que esteja em andamento, eis que, de acordo com o 

autor69, a atenção consciente é escassa, ainda mais em um mundo tão complexo.  Por 

isso, uma solução encontrada foi a instituição de papéis profissionais de terceiros não 

participantes da relação, como no caso dos juízes.  

O fato da escassez de atenção remete também, no sentido da 

integração das expectativas, à possibilidade de consenso.  O problema, porém, é: 

quem, concretamente, está participando na formação do consenso? 

Na prática, conclui o autor,  

“a institucionalização de expectativas sobre expectativas só 
poderá estar voltada para o melhor aproveitamento de um 
mínimo de experiências simultâneas e sinônimas, 
distribuindo-as igualmente entre os significados e os 
momentos socialmente relevantes, tornando o consenso 
expectável e ativável caso necessário, mas principalmente 
expandindo as predisposições do consenso, de tal forma que 
o “consenso social geral” só precise ser coberto pela 
experiência atual de algumas pessoas, em alguns sentidos e 
em alguns momentos.” 70 
 

Assim, a função das instituições está menos na criação do 

consenso e mais na economia dele, atuando este mais como pressuposto no momento 

antecipado da expectativa sobre expectativas, do que propriamente vindo a ser 

expresso numa situação de fato, o que facilita a rapidez na comunicação entre as 

pessoas e o respectivo desenvolvimento de relações. 

A capacidade limitada de atenção é o ponto de partida para a 

institucionalização, cuja característica está “em uma distribuição tangível de encargos 

e riscos comportamentais, que tornam provável a manutenção de uma redução social 

                                                 
69idem, p.79. 
70Idem, p.80. 
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vivenciada e que dão chances previsivelmente melhores a certas projeções 

normativas”.71  Quem possuir expectativas contrárias à instituição terá que suportar o 

peso de uma auto-evidência presumida e todo o incômodo que isso possa causar, 

visto que irá de encontro a expectativa claramente assumida pelos demais, além de ter 

que se responsabilizar pela argumentação e explicações. 

Tem-se então que as instituições se fundamentam não na 

concordância em si de determináveis manifestações de opiniões, mas sim no sucesso 

ao superestimá-las, tendo sua continuidade assegurada na vigência da suposição de 

que quase todos concordam.  A confiança em suas expectativas se baseia na 

assimilação de hipóteses improvisadas que não foram apropriadamente refutadas, no 

descobrimento de suas implicações e de outras possibilidades, na manutenção em 

latente da maior parte dos desvios e na dilatação das chances fáticas do consenso.  

Dessa forma, embora as instituições tenham certa base de sustentação, vê-se que sua 

homogeneidade é, na realidade, amplamente fictícia e bastante susceptível a 

alterações pelo impacto de opiniões conjuntas contrárias72. 

A multiplicidade de possibilidades existente no mundo e a 

inconsistência de soluções definitivas operam, de um lado, pela perda de 

credibilidade da pretensão normativa das instituições sociais, e, de outro, introduzem 

um importante elemento necessário à formulação de opiniões, que é a política, com 

seus porta-vozes e representantes. A política é também muito importante no processo 

de legitimação do direito. 

No caso do direito, a fórmula encontrada para lidar com tais 

circunstâncias foi a diferenciação de papéis especiais, como o do juiz, e de sistemas 

parciais com poder decisório sobre o direito, de efeito vinculativo em termos sociais 

globais (grupos de juristas).  A essa altura já se torna necessário o recurso à abstração, 

à qual o sentido recorre de modo a viabilizar a constância de expectativas, não tendo 

como se referir a todas as expectativas possíveis. 

                                                 
71 Idem, p.81. 
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Como já mencionado, Luhmann73 discorda da tentativa de se 

apoiar a consistência do direito na busca, por todos os meios disponibilizados pela 

lógica, no sentido da ausência de contradições.  Para ele, isso nem é uma garantia 

necessária, nem alcançável, nem suficiente, mas somente um filtro valioso que separa 

a massa das contradições imagináveis e torna o resto passível de decisões. 

Outro aspecto importante a ser elaborado está no grau de 

concretude que uma expectativa deva ter, isto é, o que será necessário para uma 

expectativa, por exemplo, deixar de ser cognitiva e passar a ser considerada 

normativa.  Também ao nível de estruturas essa elaboração há que ser realizada no 

intuito de a elas se atribuir um determinado grau de concretividade, o que, no direito, 

é especialmente importante pela possibilidade de coerção e uso da força física. 

Diante dessa questão entre abstração e concretude, 

Luhmann74 admite a necessidade de um grau mínimo de abstração do contexto das 

expectativas, como também um grau correspondente de indiferença, embora realce os 

perigos que um processamento demasiadamente abstrato das experiências possa 

causar, chegando, em última análise, à incapacidade de engajar-se ao meio-ambiente 

de forma adequada. 

Tal realce pode ser direcionado para a adoção de 

procedimentos sistematizadores que vêm sendo incorporados à dogmática tradicional, 

a exemplo da institucionalização de elementos do mundo real, dotados de alta 

instabilidade como as fórmulas aparentemente axiológicas, porém sem conteúdo 

preciso, tais como, os princípios, a boa-fé, o bem comum, entre outros, que podem 

operar pela autodesintegração do sistema jurídico (entropia), em prejuízo de sua luta 

contra a contingência.75 

                                                                                                                                           
72Idem, pp.84/85. 
73Idem, p.97. 
74Idem, p. 99. 
75 ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  São 
Paulo: Saraiva, 2002, p.37/38. 
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De acordo com Luhmann76, as expectativas comportamentais 

podem se referir: a) a pessoas concretas, quando leva em conta as características 

pessoais e individuais da pessoa, b) a determinados papéis, tais como o de juiz, guia 

etc., aqui já se exercendo um certo grau de abstração, c) a programas, nome dado por 

ele a fins e normas quando tenham suas condições de aplicabilidade especificadas, ou 

d) a determinados valores. 

O autor define papéis como “feixes de expectativas, 

limitados em seu volume por sua exeqüibilidade, mas não vinculados a uma 

determinada pessoa, podendo ser assumidos por diferentes atores, possivelmente 

alternando-se.” 77 

Os programas possuem um grau ainda maior de abstração 

que os papéis, representando uma expectativa especificada por uma regra decisória 

verbalmente fixada, cuja aplicação é garantida por uma institucionalização.  Assim, 

os programas servem para apoiar tanto decisões, quanto expectativas.  

Intencionalmente podem fixar determinadas condições e conseqüências para a ação 

esperada e condicionalmente definem determinadas causas como desencadeadoras de 

determinadas ações através de sistema tipo se isso/então aquilo. 

Mais abstratos ainda são os valores, os quais são definidos 

como “julgamentos sobre a preferibilidade das ações”78, e que possuem uma 

complexidade muito indeterminada em relação à ação permitida, de modo que pode 

viabilizar uma larga possibilidade de consenso, ao tempo em que pode conter uma 

série de contradições.   

Nas palavras do autor:  

“os valores são formulados tão abstratamente que a relação 
recíproca entre os diferentes valores não pode ser 
estabelecida em termos constantes.  Podemos 
institucionalizar e generalizar abstratamente somente as 

                                                 
76LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, pp.99/101. 
77Idem, p.101. 
78 Idem, p.103. 
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próprias posições valorativas, mas não as relações entre 
elas.  Não existe um “sistema de valores” ou “hierarquias de 
valores”.  Daí os valores, em si mesmos, não poderem 
justificar qualquer ação correspondente nem merecerem 
uma consideração incondicional em qualquer programa.  
Sua urgência sempre depende do grau em que outros valores 
também estejam sendo afetados, e do próprio grau do seu 
cumprimento  É exatamente por isso que são necessários os 
programas estruturados, que tornam a ação correta 
expectável e optável.”79 
 

Diante de sociedades complexas, e cada vez mais complexas, 

observa-se paralelamente a necessidade de ampliação do uso de premissas cada vez 

mais abstratas80 das expectativas, no intuito de se permitir e legitimar estruturalmente 

possibilidades mais amplas de expectativas e comportamentos. 

Todos esses planos do sentido se pressupõem e se 

condicionam mutuamente, participando da formação das expectativas.  Aqui, por 

exemplo, a institucionalização de valores se torna condição prévia para o 

desenvolvimento e interpretação de programas, como, de outro lado, dependem os 

valores, para serem institucionalizados, da existência de programas.   

O autor81, todavia, propõe uma separação entre os diferentes 

planos, no sentido de poder se criar uma variabilidade relativamente independente 

entre eles, ou seja, a mudança de um dos planos poder não promover necessariamente 

a alteração de outro.   

A justificativa está no fato de que o desenvolvimento da 

sociedade indica por uma maior diferenciação dos diversos planos do sentido, o que 

                                                 
79 Em termos práticos, os valores seriam insuficientemente exclusivos para permitirem uma formação 
de normas instrutivas e uma orientação comportamental prática, embora sejam muito 
institucionalizáveis. Idem, p.104.   
80 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios Constitucionais. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1999, 
pp. 51 e ss. Vide também SARMENTO, Daniel.  A ponderação de interesses na Constituição 
Federal.  Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000, passim. 
81 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 105. 
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proporciona o aumento da complexidade e da flexibilidade do universo das estruturas 

de expectativas.  

Luhmann82 observa que, no atual estágio da sociedade, o 

centro de gravidade da formação da estruturas sociais parece se deslocar em direção 

dos planos dos papéis e programas, aonde, aliás, situa-se o direito, tendo em vista que 

as pessoas seriam identificações muito concretas e os valores, de outro lado, muito 

abstratas.  

Não obstante o entendimento proposto pelo autor, tem-se 

visto ultimamente, em especial no âmbito do Direito Constitucional, primeiramente o 

recurso ao uso dos chamados princípios, tal como o da dignidade humana, contido no 

artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal brasileira de 1988, dentre muitos outros, 

como elenca o professor Walter Claudius Rothenburg, em seu Princípios 

Constitucionais, além dos casos de choque entre valores resguardados por diferentes 

princípios, a priori entendidos como de mesma estatura.83 

 

1.5 - O conceito luhmanniano de direito  

 

Tem-se até o presente momento que, em um mundo 

altamente complexo e contingente, o comportamento social exige a realização de 

reduções que possibilitem expectativas comportamentais recíprocas e que sejam 

orientadas a partir das expectativas sobre tais expectativas.   

Essas estruturas de expectativas podem se perenizar no 

tempo contra desapontamentos por meio da normatização (dimensão temporal), o que 

pressupõe a diferenciação entre expectativas cognitivas, que se dispõem à 

assimilação, e expectativas normativas, menos afeitas a assimilações, além da 

formulação de mecanismos capazes de processar frustrações.  No âmbito social, essas 

                                                 
82Idem, p. 107. 
83 BRASIL. Código Civil. 18ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p.679. e ROTHENBURG, Walter Claudius. 
Princípios Constitucionais. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1999, pp. 51 e ss 
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estruturas de expectativas podem ser institucionalizadas (dimensão social), através do 

consenso esperado a partir de terceiros obtido segundo processos institucionalizantes, 

sendo fixadas externamente, na prática, por meio de um sentido idêntico, compondo 

uma inter-relação de confirmações e limitações recíprocas (dimensão prática), o que 

exige uma diferenciação dos diversos planos de abstração (pessoas, papéis, 

programas e valores). 

O passo seguinte pretende a generalização das expectativas, 

necessária ao processo de redução de possibilidades, e cuja função é viabilizar, 

conforme Luhmann84, uma indiferença inofensiva. 

Ocorre que a generalização não se desenvolve 

homogeneamente nas três dimensões das estruturas de expectativas (temporal, social 

e prática), ao contrário, cada uma pode conduzir a diferentes encaminhamentos: no 

âmbito temporal há muitas possibilidades de explicação e de processamento dos 

eventuais desapontamentos; na dimensão social, tem-se que o processo de 

institucionalização possui muitas variantes a depender dos expectadores e de suas 

expectativas; por fim, a formação prática de sentido pode adaptar-se às necessidades, 

tanto no tocante ao conteúdo como em nível de abstrações, sem permanecer preso à 

lógica do ser mundano.  Por essa razão discorda o autor da existência de uma verdade 

natural, entendendo que exatamente pela existência de tais incongruências é que o 

direito compõe sua função social.85 

O direito constituiria uma estrutura social na medida em que 

é capaz de produzir uma congruência seletiva, funcionando, assim, como um alívio 

para as expectativas, pela disponibilidade de caminhos congruentemente 

generalizados, significando uma eficiente indiferença inofensiva contra outras 

possibilidades, o que opera para reduzir sensivelmente o risco da expectativa 

                                                 
84LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p.110. 
85Idem, pp.110/114. 
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contrafática, embora isso não elimine a possibilidade de expectativas e ações 

divergentes. 

Desse modo, o direito é concebido de modo funcional e 

seletivo e não sob o manto do “dever ser” ou por incluir a possibilidade de sanção 

estatal, embora tais aspectos possam nele ser incluídos.  Sua maior obrigação está em 

selecionar expectativas, o que eventualmente pode implicar na imposição de 

determinados comportamentos. 

De acordo com Luhmann86,  

“em sociedades mais desenvolvidas a correção de uma 
norma só pode ser documentada através da normatização 
também das formas de processamento das frustrações, 
através de sanções ou de garantias para a imposição de 
expectativas, pois é apenas por meio da intenção e da 
tentativa de impor-se a expectativa que o consenso 
subentendido pode ser convincentemente demonstrado a 
terceiros.” 
 

A sanção, não obstante outras formas de processamento de 

frustrações, é o meio mais expressivo e institucionalmente privilegiado de 

manutenção de normas, possuindo a vantagem de poder ser continuada, repetida e 

intensificada se houver fracassos.  Refere-se, contudo, somente à dimensão temporal. 

O direito se comporia então dos mecanismos sanção, 

processo (enquanto forma de institucionalização) e programas decisórios, na medida 

em que a um marido, por exemplo, caiba esta ou aquela obrigação jurídica, não 

comportando ao universo jurídico toda a gama de expectativas colocadas ao papel de 

marido. 

As expectativas generalizadas pelo direito são sempre 

comportamentais, no que se distingue de outras estruturas sociais como a ciência, a 

economia etc., e normativas, sendo uma conquista evolutiva, obtida através de um 

                                                 
86Idem, p. 116. 



 56

longo desenvolvimento histórico, e cujo motor é a crescente complexidade da 

sociedade que, segundo Luhmann,  

“torna mais sensível a discrepância nas diversas dimensões 
da generalização, exigindo em conseqüência uma atuação 
mais eficiente no sentido da generalização congruente, ou 
seja, da seletividade mais rigorosa, levando com isso a um 
grau mais elevado de sua especialização nessa função”87. 
 

Essa aparente separação estanque entre expectativas 

normativas e expectativas cognitivas parece ser reavaliada por Luhmann mais 

adiante, na obra Sistemas Sociais, quando visualiza uma certa interpenetração entre 

ambas, na qual nem o direito é imutável, como visto, nem a ciência, um repositório de 

expectativas cognitivas, possuindo também estrutura normativa.88 

 

1.6 - Comportamento divergente 

 

Estruturas de expectativas estão expostas, como mencionado, 

a desapontamentos, o que é especialmente válido no tocante às expectativas 

normativas, tendo em vista que estas significam um forte processo de redução de 

possibilidades.   

Não somente o comportamento divergente causa frustrações, 

a própria identificação de pessoas com expectativas diferentes das estabelecidas opera 

                                                 
87Idem, p. 122. 
88 “Também o direito não seria absolutamente imutável, já que para realizar sua função social 
adequadamente tem que, ao mesmo tempo, preservar a integridade do sistema social, evitando 
mudanças excessivas, e viabilizar as transformações necessárias para evitar sua estagnação – e, 
conseqüentemente, seu fim.  É por isso que para cumprir sua função normativa dispõe de uma estrutura 
cognitiva, a qual o permite dar conta, por exemplo, do constante descumprimento de suas normas, ao 
que poderá reagir não só insistindo em sua aplicação mas também revogando-a e/ou editando outra, ou 
mesmo todo um conjunto de outras (exemplo recente no país, o Código do Consumidor – Lei 
8.078/90), solucionando problemas e, ao mesmo tempo, criando vários outros, potenciais, pelo simples 
aumento de normas.” Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autopoiese do direito na sociedade pós-
moderna: introdução a uma teoria social sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pp. 
64/65. 
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nesse sentido, na medida em que a expectativa de um representa a frustração de outro, 

o que acaba por tornar o próprio direito controverso. 

Um grau significativo de integração entre as diversas 

expectativas é possibilitado pelo mecanismo de institucionalização delas, no qual se 

concede diversas chances de realização das diferentes expectativas, embora não seja 

interrompida a superprodução de normas. 

Os integrantes do universo jurídico, diante da inevitável 

possibilidade de desapontamento, têm que procurar um futuro comum na relação 

entre estrutura e tempo.  Diz Luhmann89 que 

“sistemas de ação conduzem processos através de suas 
estruturas em direção a um futuro em aberto.  As estruturas 
orientam escolhas sem lhes retirar o caráter de opção, ou 
seja, sem destruir a possibilidade, em princípio, de uma 
seleção diferente.  É apenas o tempo, e não a escolha que 
destrói a chance de realização de outras possibilidades, 
tornando os eventos fatos do passado e portanto inalteráveis, 
retirando-lhes a possibilidade de ter outra configuração.  A 
manutenção da possibilidade em princípio de uma outra 
opção ocorre ao manter-se o futuro em aberto, exigindo 
assim a sustentação de um futuro não limitado, a sustentação 
da contingência do mundo.” 
 

O comportamento divergente, sob a ótica do autor, integra a 

estrutura do sistema tanto quanto o comportamento conforme, sendo visto como um 

correlato normal de tais estruturas, uma conseqüência de decisões estruturais do 

sistema social, o qual, com isso, e através disso, torna-se variável.  Assim, o 

comportamento divergente não estabelece um confronto entre sistema e ambiente, 

mas uma diferenciação interna do próprio sistema. 

Argumenta que, na atualidade, é desnecessária a 

comprovação de que o comportamento divergente é socialmente provocado, apoiado 

por processos sociais, e obedece a regras passíveis de pesquisa do comportamento 

                                                 
89LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 133. 
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social.  Não é, desse modo, explicável apenas como um impulso maligno, o que 

corrobora para o questionamento das contradições estruturais nos próprios sistemas 

sociais. Em certos aspectos, afirma90, o comportamento divergente é até útil ao 

estimular a revitalização do sentimento normativo ou a confirmação da ordem vigente 

como fonte de inovações do sistema social.  Somente no interior dos limites 

garantidos pelo sistema é que se pode predispor o processamento das expectativas 

normativas segundo a disjunção entre o comportamento conforme e o divergente, 

inclusive separando-se expectativas cognitivas e normativas. 

Fazendo um breve histórico sobre o comportamento 

divergente, o autor91 primeiro focaliza sociedades mais simples nas quais não há a 

possibilidade de experimentação.  Os desvios são algo que escapa à ordem e não há 

como se institucionalizar um futuro em aberto.  Com o pensamento clássico grego, 

veio a instituição ético-política, cujo enfoque está no homem enquanto ser humano, 

detentor da linguagem e da capacidade de diferenciar bem e mal.  Nesse momento, o 

juramento já simboliza a capacidade de se incluir o futuro no direito.  A Ética 

dedicou-se a elaborar uma exegese e uma fundamentação da preferência pelo bem, 

sendo a ação divergente geralmente condenável. 

Com a tradição judaico-cristã, desenvolveu-se a noção de 

culpa individual92, tida como uma possível explicação de comportamentos 

divergentes, o que não somente aperfeiçoou os mecanismos de imputação ou dos 

meios de motivação, como também possibilitou a redenção ou um fim das 

conseqüências do desvio, o que, em momentos anteriores, não era possível, 

traduzindo-se o desapontamento em penas perpétuas ou até de geração pós-geração. 

De certa forma, parece que, hoje em dia, o universo jurídico 

tradicional tem concluído que a culpa não tem sido suficiente para a concretização do 

                                                 
90Idem, p. 139. 
91Idem, pp. 134/136. 
92 Nas palavras de Luhmann: “O deslocamento do motivo da pena para “dentro”, enquanto culpa, 
simboliza concomitantemente que é necessária uma neutralização dos papéis e dos interesses sociais e 
um isolamento dos fatores causais externos.” Idem, p. 136. 
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direito, visto que tem havido uma certa diminuição da necessidade de conceituação de 

culpa como premissa essencial à responsabilização, como flagrantemente pode-se 

observar, por exemplo, nos campos civil e ambiental.  A dita responsabilidade 

objetiva, que remete à possibilidade de responsabilização apenas pela ocorrência do 

dano, sem haver necessidade de comprovação da culpa, tem ampliado cada vez mais 

seus espaços no âmbito jurídico. 

Em termos gerais, conclui Luhmann, as concepções do 

comportamento divergente, que chama de pré-sociológicas, permanecem vinculadas 

“a uma estrutura de preferências prescrita de antemão, que 
é interpretada a partir da essencialidade da diferença entre 
a boa ação (esperada normativamente) e a má ação 
(frustrante), sem porém problematizá-la enquanto estrutura.  
Na medida em que se parte da unidade do dever ser jurídico, 
sem discriminá-la dimensional e funcionalmente, existe 
apenas uma possibilidade para a negação do direito: a 
ilegalidade.”93 
 

A abordagem sociológica do comportamento divergente, à 

qual o autor dá ênfase e cujos estudos vêm levantando diferentes possibilidades, 

serviria para mostrar que somente na situação de expectativas comportamentais 

congruentemente generalizadas é que é possível alcançar-se um patamar compatível 

de univocidade na classificação dos desvios como divergência e na atribuição de 

culpa, só assim podendo se compor uma “rede de controle social”.94 

Torna-se tão importante essa alternativa entre 

comportamento conforme e comportamento divergente no interior de um sistema 

social, apartada do âmbito da moralidade e acompanhada pela preferência à 

conformidade, que representa algo como uma visão interna da seletividade, na qual a 

opção que se faz é entre um comportamento conforme e um comportamento 

divergente.  A contingência moral da boa ou má ação opera pelo obscurecimento da 

                                                 
93Idem, p. 137. 
94Idem, p. 139. 
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escolha estrutural de possibilidades dos sistemas sociais, não se buscando mais o que 

funda a benignidade ou a maldade desta ou daquela escolha. 

A título de exemplo ilustrativo, tenha-se o caso de um 

empregador multado porque a fiscalização chegou num momento em que seu 

empregado tenha tirado o capacete de segurança por uma razão qualquer.  Aqui está 

afastada a culpa do empregador pelo ato de seu empregado, constituindo-se um caso 

de responsabilidade objetiva, diante do qual o sistema optou por assinalar que ter 

empregados em serviço sem equipamento de segurança é ilegal e punível, ou seja, é 

um comportamento divergente.  Quando ocorre o chamado caso concreto, nem 

sempre se vai mais questionar o porquê de tal seleção, mas tão-somente aplicar-se a 

penalidade, enquadrar-se o empregador como réu, infrator, marginal à lei.  Supondo-

se que tal regra tenha se constituído pela constatação de que o trabalhador é a parte 

frágil da relação empregador/empregado, ou que em geral o trabalhador tem menos 

instrução e/ou capacidade para fazer escolhas necessárias à manutenção de sua vida, 

entre outras possibilidades de justificação, é bastante visível a possibilidade de, num 

futuro adiante, poder-se imaginar, por exemplo, que passou a existir uma relação de 

equivalência de poder entre empregado e empregador, ou que o empregado passou a 

ter conhecimento suficiente para ele próprio se interessar em usar tais equipamentos, 

ou outra possibilidade qualquer, quando poderia ser deslocado para este o ônus por 

sua não-utilização. 

Por outro lado, afirma Luhmann95 que “o comportamento 

divergente só pode ocorrer ocasionalmente, e apesar de todas as justificativas não 

estabelece uma estrutura de expectativas congruentemente generalizada, tendo que 

derivar sua auto-interpretação a partir da ordem dominante.” 

Ante essa afirmativa, e tendo em vista a multiplicidade que 

constitui o Brasil, mencionam-se os estudos do professor Boaventura de Souza 

                                                 
95Idem, p. 142. 
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Santos96, sobre a denominada Pasárgada, favela localizada no Rio de Janeiro, na qual, 

segundo este autor, subsiste um direito não oficial, em certas prescrições 

sistematicamente divergente do direito oficializado. 

Diante de tudo isso, entende Luhmann que o 

desenvolvimento do direito não pode ser visualizado como um progresso no sentido 

de a virtude ou a razão virem a ser melhor realizadas na prática, ou na eliminação dos 

comportamentos tidos como divergentes, ou seja, no sentido de ir se produzindo uma 

aproximação de ideais que, independentemente da correspondente estrutura social, 

sempre vigoraram, mas, de outra forma, que deve ser concebido em conjunto com as 

modificações estruturais no âmbito do próprio sistema social. 

Suas conclusões atingem, assim, a relação entre estrutura e 

tempo, compreendendo-a como possível de ser concebida como variável, no sentido 

evolutivo, na medida em que diverge do pensamento de que estrutura é a constância 

de padrões comportamentais e que a questão do tempo, portanto, só pode ser colocada 

como mudança da estrutura, considerando que os sistemas de ação são estruturados 

por intermédio de entrelaçamentos de expectativas e não através de normas ou 

constantes estruturais.  E desse modo: “a possibilidade de diferenciação entre futuro e 

passado e o grau de incerteza que uma sociedade pode sustentar, discutir e 

institucionalizar dependem do grau de incerteza que suas estruturas podem 

absorver.”97 

Ter-se tudo como possível ou como assimilável num futuro 

imprevisível e variado é uma perspectiva insuportável, por isso a necessidade de 

intermediação das expectativas normativas.  Segundo o autor, uma sociedade 

complexa, que se altera rapidamente, necessita “formar mecanismos que possam 

descobrir, também através no comportamento divergente, a chance de novas 

estruturas, ou seja, estruturas que não se deixam enganar pela aparência ilegal ou até 

                                                 
96 SANTOS, Boaventura de Souza. O discurso e o poder: ensaio sobre a sociologia da retórica 
jurídica. Porto Alegre: Fabris, 1988, passim. 
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imoral do novo, estando em condições de absorvê-lo e assimilá-lo sem indignar-se.”98  

Tendo assim que dispor de um lugar para a normatividade também das expectativas 

contrárias à norma e possuir capacidade para o processamento de frustrações. 

 

1.7 - O desenvolvimento do direito e da sociedade 

 

Inicialmente o autor concebe a sociedade como um sistema 

social que se mostra capaz de manter relações constantes entre as ações, apesar de 

inserida em um ambiente altamente complexo e contingente, o que obtém pela 

capacidade de produzir e organizar uma seletividade de forma que seja captada a alta 

complexidade a ser reduzida a bases de ação que sejam passíveis de decisão.   

A sociedade é aquele “sistema social cuja estrutura regula as 

últimas reduções básicas, às quais os outros sistemas sociais podem referir-se.”99 Ela 

transforma o indeterminado em uma complexidade determinável para outros 

sistemas, de certa forma desafogando esses sistemas parciais. 

O autor100 distingue os sistemas parciais segundo o critério 

de diferenciação segmentária, quando são formados diversos sistemas iguais ou 

semelhantes tipo famílias, tribos etc., ou de diferenciação funcional, na qual os 

sistemas parciais são formados no intuito de exercerem funções e resolverem 

problemas especiais e específicos, tais como a política, a economia etc., podendo 

visualizar o ambiente de forma mais abstrata.   

Existem ainda as diferenciações segundo o centro e a 

periferia, nas quais os sistemas parciais são desiguais em relação ao princípio de 

                                                                                                                                           
97LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 144. 
98Idem, p. 146. 
99Idem, p. 168. 
100 Idem, p. 176. 
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formação, utilizando por vezes o critério territorial, e as que se dão por estratificação, 

nas quais há uma desigualdade acima/abaixo, por exemplo, nobreza/súditos.101 

Tanto mais complexo seja um sistema, tanto mais poderá ser 

complexo o ambiente no qual é capaz de orientar-se coerentemente.  Sua 

complexidade é fundamentalmente regulada por sua própria estrutura, ou seja, pela 

capacidade de seleção prévia dos possíveis estados que pode assumir em relação ao 

seu ambiente. 

Também afirma Luhmann102, baseado em estudos recentes de 

teoria sociológica dos sistemas, que o sistema social, enquanto sistema estruturado de 

ações relacionadas entre si através dos sentidos, exclui o homem concreto, 

diferentemente do que se pensava anteriormente, aduzindo que o homem vive como 

um organismo comandado por um sistema psíquico, que é a personalidade, e que as 

possibilidades estruturalmente permitidas a esse sistema psíquico-orgânico não são 

idênticas às possibilidades da sociedade enquanto sistema social.  

Assim, a legalidade das relações entre os homens resulta 

muito mais dos problemas relativos à complexidade e contingência a serem 

resolvidos do que da natureza do homem ou de sua condição de vida como parte da 

sociedade, ainda que a sociedade lhe seja fundamental. 

A evolução do sistema social, por seu turno, pressupõe uma 

superprodução de possibilidades inicialmente “casual”, que vão se apresentando 

como formas de adaptação ao processo de diferenciação física e de diferenciação 

entre sistemas orgânicos vivos, mas que, daí em diante, torna-se cada vez mais 

dependente de estruturas, sendo o impulso e o regulador da evolução, o hiato de 

complexidade entre o sistema e o ambiente. 

Também os sistemas sociais vão elaborando “casualmente” 

melhores formas de solucionar suas questões de relacionamento para com seu 

                                                 
101 ZYMLER, Benjamin. Política e direito: uma visão autopoiética.  Curitiba: Juruá, 2002, pp. 61/63. 
102LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 169. 
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ambiente e de adaptação à complexidade superabundante.  E assim vão se ampliando 

a complexidade e a contingência das relações intra-humanas.  Conforme Luhmann103, 

“o princípio do desenvolvimento são as crescentes complexidades e contingência da 

sociedade.  É a partir daí que as estruturas da sociedade, entre elas o direito, sofrem 

pressões no sentido da mudança.” 

Observa ainda que, tanto no sentido da evolução de sistemas 

complexos, como no campo orgânico, torna-se necessária a ação conjunta de 

mecanismos que gerem uma variedade no sentido da superprodução de 

possibilidades, que selecionem quais possibilidades devem ser aproveitadas e que as 

mantenham e estabilizem no tempo, apesar de a oportunidade de escolha se manter 

complexa e contingente. 

Sobre a mudança estrutural, o autor defende as seguintes 

hipóteses104: 

“a) o sistema social, na medida em que aumenta sua 
complexidade, é reestruturado no sentido da formação de 
sistemas parciais funcionalmente específicos.  Isso leva a 
uma maior variedade, à superprodução de possibilidades de 
experimentação e de ação, inclusive de projetos normativos 
nos sistemas parciais, forçando assim uma maior 
seletividade; b) ao desempenhar-se seletivamente, esse 
desenvolvimento é levado à esfera do direito através da 
diferenciação de sistemas (processos) especiais de interação, 
específicos ao direito, os quais se tornam sustentáculos 
sociais, crescentemente autônomos, das decisões jurídicas 
imperativas; c) o próprio direito é autonomizado ao nível da 
sociedade através da crescente separação entre expectativas 
cognitivas e normativas, e o arcabouço de suas definições de 
sentido assume representações mais abstratas (mais ricas em 
variações) no lugar de noções concretas.” 
 

A superprodução de possibilidades, hipótese a), localiza-se 

no nível normativo, ou seja, dimensão temporal.  A institucionalização atua como 

                                                 
103Idem, p. 178. 
104Idem, p. 175. 
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fator de seleção (hipótese b)) e a estabilização é efetuada através da fixação do 

sentido capaz de ser transmitido por meio da linguagem e que pode ser inserido e 

mantido no contexto das definições de sentido do direito (hipótese c)). 

É o nível de desenvolvimento e de relação entre essas três 

dimensões que caracteriza o patamar no qual se situa o direito, que o autor especifica 

em três momentos distintos: primeiro, o direito arcaico, cuja complexidade é baixa, 

com sua estabilidade se baseando exatamente na falta de alternativas; segundo, o 

direito das culturas antigas, no qual há uma diferenciação funcional incompleta; e, 

por fim, o direito moderno, do qual se falará com maior profundidade no próximo 

tópico.105 

Um importante aspecto ora envolvido, e que colabora como 

fator de desenvolvimento, refere-se à diferenciação de sistemas de interação que são 

realizados a fim de que possa ser efetuada a seleção de decisões jurídicas.  São os 

processos. 

Os processos se montam sobre um ordenamento próprio que 

utiliza símbolos, fórmulas, locais, papéis e regras especiais, dentre outros artifícios, 

funcionando como sistemas sociais orientados a curto prazo, com o fim de solucionar 

conflitos normativos, concentrando-se na decisão jurídica.  Funcionam como 

mecanismos da institucionalização seletiva. 

São ainda necessárias as identificações de sentido, que 

firmam as normas em um contexto interpretativo, tornando-as transmissíveis, a partir 

das quais as expectativas concretas são geradas no universo jurídico, tendo que ser 

abstraídas, no intuito de poderem abarcar um número maior de possibilidades 

variadas e, conseqüentemente, fazer o direito resultar em melhores possibilidades de 

integração. 

                                                 
105 Vide LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, 1983, p. 182 e ss. 
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A possibilidade de abstração, juntamente com a diferenciação 

funcional do sistema com superprodução de normas, também atua como fator 

independente de desenvolvimento. 

Todavia, apesar do desenvolvimento das diferentes noções 

jurídicas, as mudanças fundamentais no tocante ao direito são condicionadas pela 

mudança estrutural da sociedade, sendo por ela estimuladas e viabilizadas. 
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Capítulo II –Positivação do direito segundo Niklas Luhmann 

 

2.1 – Descrição do processo de positivação do direito 

 

Com o desenvolvimento dos sistemas parciais, mais 

possibilidades vão sendo disponibilizadas e maiores alternativas de abstração vão 

sendo elaboradas, as quais, contudo, só podem ser parcialmente realizadas, o que 

passa a exigir, cada vez mais, o recurso a processos de seleção conscientes. 

As perspectivas funcionais abstraídas dos sistemas parciais 

operam pela dinamização da sociedade, implicando em possibilidades específicas a 

cada sistema parcial, as quais não são mais integráveis por meio de crenças em 

comum ou por fronteiras externas da sociedade como um todo. 

A conseqüência disso, conforme Luhmann106, é uma 

constante deficiência no cumprimento dos objetivos, o que se expressa, de um lado, 

através de uma perspectiva temporal modificada e aberta no tocante ao futuro, e, de 

outro, pela necessidade de serem efetuados planejamentos. 

As diversas estruturas e sistemas sociais têm que aprender a 

lidar com o fato de que cada situação fática torna-se uma seleção de possibilidades, e, 

para isso, lançam mão de recursos como o da ampliação de suas respectivas 

elasticidades107 ou da indiferença em relação ao que lhe esteja sendo apresentado, 

como no caso da Igreja que, a despeito das informações científicas e econômicas 

sobre a necessidade de se efetuar planejamento familiar ou de se evitar as doenças 

sexualmente transmissíveis, proíbe ou desestimula seus fiéis quanto à utilização de 

preservativos, ou seja, permanece indiferente às afirmações externadas por outros 

sistemas/estruturas, estejam estes munidos com a verdade ou não. 

                                                 
106 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 225. 
107 No caso do direito, por exemplo, pela multiplicação de seus ramos de estudo, tais como, direito 
ambiental, direito comunitário etc. ZYMLER, Benjamin.  Política e direito: uma visão autopoiética. 
Curitiba: Juruá, 2002, p.86. 
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A questão está em que, se sob um prisma as diferentes 

possibilidades fornecidas pelos diversos sistemas sociais podem instruir e interferir 

em um outro, o que, na realidade, vem tornando-os cada vez mais dependentes entre 

si, sob um segundo viés, o sistema, para exercer suas funções constante e 

confiavelmente, tem que se proteger contra possíveis flutuações de outras esferas, as 

quais não são por si controláveis, considerando-se ainda que uma tendência bastante 

palpável é a de serem gerados conflitos entre esses sistemas parciais, cada vez mais 

diferenciados e capazes de abstração. 

A superação desses conflitos é exigida do direito. 

A partir do séc. XIX, esse crescimento de possibilidades e 

atritos foi se traduzindo no recurso à legislação, fenômeno que se transforma em 

rotina no universo jurídico, tanto por sua praticabilidade no uso em tribunal, e 

facilidade de aplicação, como também por caracterizar a matéria do direito como 

estatuída, modificável e de vigência condicionada.108 

Foi longo o caminho percorrido pela prática jurídica até se 

chegar a essa reestruturação do direito sob o enfoque da positividade, processo que 

teve lugar na Europa, daí espalhando-se para outros recônditos do planeta, 

especialmente para os países que foram colonizados pelos povos europeus, grupo em 

que se situa o Brasil. 

Luhmann considera que somente se pode falar em 

positividade, enquanto totalidade do direito, quando a decisão passou a ser a base do 

direito, o que só pode ocorrer à proporção de a seletividade desse estabelecimento ser 

aproveitada para a estabilização do direito, afirmando que: “o direito positivo vige 

não porque normas superiores permitem, mas porque sua seletividade preenche a 

função do estabelecimento de congruência.”109 Assim, o aspecto historicamente novo 

                                                 
108 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 230. 
109 Idem, p. 237. 
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trazido pela positividade do direito é a legalização da possibilidade de mudanças, com 

todos os riscos que isso possa acarretar. 

A função da decisão jurídica é, ante o confronto de uma 

multiplicidade de projeções normativas existentes, a seleção e dignificação simbólica 

de uma delas, enquanto direito vinculativo.110 

De acordo com Zymler, Luhmann absorve em sua teoria o 

modelo darwinista de evolução que combina os elementos variação, seleção e 

estabilização.  A variação se reporta às operações singulares (atos comunicativos) que 

são realizadas no interior do sistema, que possibilitam uma variante para futura 

seleção, que é “a escolha de uma dentre as referências de sentido que parecem ter 

valor de construção de uma estrutura e que são idôneas para uso repetido”111.  Por 

último, a estabilização ou reestabilização, como prefere chamar Luhmann, realiza-se 

com a variação selecionada ou redução do conjunto de expectativas.112 

Vê-se assim que o autor procura se afastar do entendimento 

tradicional da ciência jurídica que afirma a concepção de “fonte do direito”.  Para a 

Sociologia, diz ele113, os processos factuais que conduzem ao surgimento, em termos 

causais, de concepções normativas generalizadas são muito amplos e intrincados a 

ponto de inviabilizar a possibilidade de se determinar as eventuais causas que 

propiciem o surgimento de uma lei. 

Seguindo essa linha de pensamento, a decisão, elemento 

essencial do direito positivo, seja legislativa ou jurídica, não cria ou causa o direito, o 

qual, na realidade, resulta de estruturas sistêmicas que possibilitam o 

desenvolvimento de inúmeras perspectivas e sua redução a uma decisão, à qual é 

atribuída vigência jurídica.  O que haveria seria uma espécie de filtro processual por 

                                                 
110 LUHMANN, Niklas.  Sociologia do direito II. Rio de Janeiro: Edições tempo Brasileiro, 1985, pp. 
07/08. 
111 ZYMLER, Benjamin.  Política e direito: uma visão autopoiética. Curitiba: Juruá, 2002, pp. 43/44. 
112 Idem, pp. 59/60. 
113 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, 1985, p. 07. 
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meio do qual passam todas as idéias jurídicas no intuito de se tornarem socialmente 

vinculativas, num mecanismo de inclusões e exclusões.114 

A relevância dessa observação, diz o autor115, reside em que 

“a vigência do direito, por mais rigorosa que seja a cadeia causal, estará referida a um 

fator variável: uma decisão.”  E, desse modo, o direito positivo não se refere apenas à 

lembrança de um ato legislativo histórico qualquer, mas vigora apenas quando sua 

própria vigência se relaciona a essa decisão, escolhida entre outras inúmeras 

possibilidades, sendo, portanto, revogável e modificável a qualquer tempo, podendo 

inclusive hoje ser colocado em vigor o que antes não era e vice-versa. 

Sob essa perspectiva (dimensão temporal), o direito pode 

fluir de forma legítima e controlável, possibilitando um maior detalhamento das 

regras jurídicas, e assim adequando-se ao fato de que, nas sociedades diferenciadas 

funcionalmente, o alto grau de interdependência de todos os processos pressiona no 

sentido de que o tempo se torne escasso e passe a transcorrer com maior velocidade.  

Torna-se o direito, cada vez mais, um mecanismo de mudança planificada da 

realidade social. 

Ao mesmo tempo, vai crescendo sua complexidade material, 

ou seja, o número de assuntos que se tornam concomitantemente passíveis de 

tratamento jurídico, passando o direito a atingir um número maior de pessoas, as 

quais têm condições de ser muito mais diferentes entre si, dadas as imensas 

possibilidades que passam a ser disponibilizadas. 

Para atender a essa demanda, a participação individual vai 

sendo minimizada, ampliando-se o nível de indiferença em relação ao direito anterior 

e ao direito que virá, à incompatibilidade de sentido em outras áreas jurídicas, com 

conseqüente diminuição da consistência, e ainda em relação às implicações 

simbólicas da opinião ou do comportamento divergente, no sentido de tornar possível 

a ocorrência de mudanças rápidas e visíveis e a tão ampla disseminação do direito. 

                                                 
114Idem, p. 08. 
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O autor116 enfatiza essa característica contrapondo o 

entendimento que visualiza o direito como mantenedor do já existente, não se 

reconhecendo que a qualidade do direito aparece e modifica-se com a confrontação 

com outras possibilidades, que o faz funcionar como uma ferramenta de 

desenvolvimento social, ao definir e distribuir chances e resolver aspectos funcionais 

problemáticos, não deixando, por outro lado, de manter um grau suficiente de certeza. 

Uma forma de fortalecer a seletividade no processo decisório 

jurídico é o que o professor chama de reflexividade da normatização, ou seja, a 

capacidade de normatização do estabelecimento de normas117, o que colabora para a 

ampliação do âmbito das normatizações possíveis.  Segundo ele, uma “constituição” 

não se fixa, em algumas de suas determinações, antecipadamente a uma forma 

determinada do direito, mas apenas regulamenta a forma de seleção do direito 

variável.118 

A importância desses mecanismos reflexivos cresce 

sensivelmente na medida em que se transformam em instrumentos fundamentais da 

estruturação do sistema, a quem podem estabelecer fortes exigências especialmente 

no tocante à complexidade que já tenha sido absorvida pelo sistema, às reservas de 

alternativas de adaptação e substituição existentes no sistema e à existência de outros 

mecanismos reflexivos. 

O sistema aqui já não deve mais se apoiar apenas em valores 

absolutos ou normas de vigência natural, pela invocação de um núcleo de bases 

invariáveis, tendo em vista que os princípios doutrinários assim estabelecidos não 

produziriam garantias suficientemente instruidoras a ponto de serem capazes de 

orientar o processo da constante variação estrutural, especialmente por serem muito 

                                                                                                                                           
115 Idem, p. 08. 
116Idem, p.12. 
117 Reflexividade é quando inicialmente um processo é aplicado a si mesmo ou a processos do mesmo 
tipo, e só depois é utilizado em termos definitivos, como, o aprendizado do aprender, o ensinar o 
ensino, pesquisar sobre a pesquisa etc. Idem, pp. 13/14. 
118Idem, p. 14. 
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indeterminadas, e, assim, excluírem muito pouco do que possa ser estabelecido no 

universo jurídico.119 

Para se alcançar os efeitos da reflexividade, condição para a 

positivação do direito, há que haver, de acordo com Luhmann120, uma espécie de 

insulamento de processos reflexivos, o que só pode ocorrer na realidade social através 

da diferenciação e da especificação de sistemas sociais parciais correspondentes.  

Reflexividade e diferenciação funcional estão assim diretamente relacionadas. 

No caso específico do direito, tem-se que a normatização de 

como são estabelecidas as normas impõe um detalhamento do processo de fixação de 

expectativas normativas a ponto de se estabelecer normas que regrem o 

estabelecimento de normas.  Uma estrutura montada dessa maneira torna-se sensível 

a interferências, por isso precisando de um certo isolamento do mecanismo, a fim de 

que não se desvie da perspectiva normativa em direção a universos norteados pela 

verdade ou pela crença, como também no intuito de que a interpretação do preceito 

normativo seja ajustada à interpretação de outras normas jurídicas. 

A forma como se apresentam e se desenvolvem os 

processos121 é aqui essencial, na medida em que servem de sustentação para a 

diferenciação do direito.  Os processos atuariam tanto no plano da aplicação do 

direito pela formulação de normas jurídicas específicas enquanto programação das 

decisões, como ainda no plano legislativo que estabelece o direito.  “Só se torna 

direito aquilo que passa pelo filtro de um processo e através dele possa ser 

reconhecido”122, somente aceitando, portanto, os eventuais estímulos e vinculações de 

outros âmbitos funcionais se estes ultrapassarem o filtro representado por esses 

processos. 

                                                 
119Idem, pp. 15/17. 
120 Idem, pp. 17/18. 
121 Para Luhmann “processos são sistemas sociais de tipo especial, institucionalizados de forma 
tipológica, sendo realizados de modo único para a seleção de decisões coletivamente vinculativas.” 
Idem , p. 18. 
122 Idem, p. 19. 
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Outro aspecto importante está em a fundamentação da 

congruência de expectativas comportamentais normativas se basear na possibilidade 

de sua imposição.  A segurança da suposição de que o direito, uma vez em vigor, 

poderá ser imposto cresce em relevância na medida em que mais e mais se adotar o 

processo de normatização organizacionalmente discriminado e reflexivo, a ponto de 

se considerar que as normas que não estejam ligadas à questão da coercibilidade 

perdem sua qualidade jurídica, embora a coerção não seja a única razão da obediência 

ao direito.  Pelo contrário, diz Luhmann:  

“isso significa que a generalização social e material de 
expectativas comportamentais é fortemente acentuada, a 
ponto de sua congruência não mais poder ser assegurada 
por determinadas motivações normais, mas só pela grande 
indiferença com respeito a qualquer tipo de estrutura 
motivacional individual – ou seja, através da possibilidade 
de desencadear sua imposição irresistível.”123  
 
O que não significa dizer que todo o direito venha a ser de 

fato realizado tal como esteja escrito. 

Com tal afirmativa, o autor pretende assinalar o afastamento 

do direito de motivações outrora significativas como a moral, a verdade ou a função 

educativa, passando a adquirir nova mobilidade dentro dos limites ora estabelecidos 

pela possibilidade de coerção física.  Torna-se, assim, mais diferenciado, o que 

permite ao direito assumir um maior espectro de variabilidade. 

Tudo isso não exclui a interdependência e reciprocidades 

para com outras esferas sociais, as quais, entretanto, passam a ser especificamente 

programadas. 

A conclusão é a de que não se pode mais basear o conceito 

de direito em termos ontológicos, mas apenas funcionalmente.  “O direito não pode 

                                                 
123Idem, p. 21. 
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mais ser simplesmente aquilo que ele deve fazer.  Isso implode o direito natural.  

Agora, a “justiça” se situa à margem do direito, enquanto princípio ético.”124 

 

2.2 – A programação condicional 

 

Diante do entendimento de que a elaboração de decisões 

coletivamente vinculativas se dá através de processos, o direito torna-se uma 

programação decisória, ou seja, sendo preenchidas tais determinadas condições deve 

ser tomada decisão tal, o que gera um condicionamento das normas jurídicas sob a 

equação se/então. 

Retomando-se o conceito de programa, tem-se que  

“significa que os problemas podem ser definidos 
especificando-se as condições restritivas de suas soluções 
(“constraints”) e que eles são solucionáveis através de 
decisões baseadas nessa definição; além disso o caráter 
programático significa que mesmo essa definição do 
problema é realizada por processos decisórios e é testada 
também por decisões.” 125 
 

Apesar disso, persistem incertezas, embora agora elevadas a 

um grau considerado sustentável.  Com a ocorrência dessas incertezas, estabelece-se 

uma combinação entre a contingência do comportamento e a contingência da sanção 

sob a forma de uma relação seletiva do tipo se/então.  Há, então, um vínculo entre 

ação e conseqüência numa estrutura binária, bipolar, se isso/então aquilo, ocorrendo 

uma variação controlada, que pode ser tecnicizada, tornando-se mais automatizável, 

segundo uma seletividade organizada de possibilidades. 

As conseqüências a serem estabelecidas pela ocorrência do 

“se” estatuído não devem ser calculadas ou valoradas pelo tomador de decisão.  Nas 

palavras do autor:  

                                                 
124 Idem, p. 27. 
125Idem, p. 27. 
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“a sustentação da decisão não é uma relação valorativa 
entre as conseqüências, mas a própria vigência da norma, e 
é apenas no seu âmbito que ela pode ser interpretada no 
sentido de que as conseqüências genericamente esperadas 
por sua aplicação sejam avaliadas como razoáveis e 
sustentáveis.”126  
 

Somente diante da libertação dessa responsabilidade, 

continua, é que têm sentido os princípios da independência do juiz e da igualdade 

perante a lei. 

Assim, a construção desse mecanismo resulta em três 

grandes desafogamentos: primeiro, a pessoa que venha a decidir não precisa entrar 

em maior detalhamento quanto ao caso concreto, devendo privilegiar o domínio do 

programa, no intuito de verificar se existem ou não as informações nele previstas.  

Isso ocasiona ganho de tempo, uma obtenção mais rápida de consenso e um maior 

processamento de informações.  Em segundo, desafoga-se também, como assinalado, 

a atenção e a responsabilidade em relação às conseqüências da decisão.  Um terceiro 

momento diz respeito à quantidade de comunicação necessária para que venham a ser 

implementadas as decisões, que passa a ter um desempenho melhor no caso dos 

programas condicionais, tendo em vista que “eles podem ser elaborados e 

apresentados na forma de modelos decisórios típicos, sem conhecer precisamente a 

quantidade e os detalhes das situações de sua aplicação.”127  Podendo, sempre que 

necessário, ser os detalhes absorvidos pelo programa como condicionantes. 

Aqui já se pode observar uma clara discrepância com a 

realidade jurídica do Brasil, incluindo-se a possibilidade de uso do jeito, na medida 

em que os momentos decisórios estão, na prática, distribuídos em diversos momentos 

e níveis do desenrolar de um conflito qualquer, e não somente no instante da prolação 

da decisão do juiz.  Um exemplo se dá na hora em um guarda de trânsito decide 

dispensar a multa de um cidadão qualquer por atender a um apelo do infrator. 

                                                 
126Idem, p. 31. 
127 Idem, p. 32. 
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Também conflita o fato de a responsabilidade em 

conseqüência da decisão não dever ser atribuída também ao juiz, pela escusa de 

cumprir um determinado programa decisório.  Uma pergunta automática questionaria 

sobre a potencialidade de um prévio programa decisório poder (e dever), efetiva e 

tecnicamente, ser aplicado às diferentes situações práticas, sem que este aplicador 

considere os efeitos de sua decisão e as causas, justificativas ou circunstâncias que 

envolvam o caso, atendo-se tão-somente à ação “cirúrgica” sobre a expectativa 

frustrada; e, mais além, sobre a suficiência dos locais de reorganização normativa do 

sistema jurídico, o qual, conforme assevera Luhmann, deve ter a capacidade de 

proceder a mudanças.  Os eleitos conseguiriam cumprir essa função adequadamente? 

 

2.3 – O processo decisório 

 

Há dois momentos de processos decisórios que tipificam as 

sociedades modernas no tocante ao direito positivo: os processos legislativos, 

propugnados pelo legislador, e os processos que levam à decisão judicial, conduzidos 

pelo juiz.  É a lei genérica e a decisão e regulamentação do caso concreto. 

Conforme Luhmann128, uma diferença entre os instantes 

decisórios está em que o juiz, ao contrário do legislador, compromete-se com suas 

decisões e as premissas a elas vinculadas, o que implica no julgamento idêntico de 

casos iguais, segundo regras que acaba por ir generalizando na sua prática judicante.  

Desse modo, o juiz não somente tem que tratar igualmente as mesmas condições, 

como ainda é instado a decidir igualmente os casos idênticos, o que se amplia, ao 

nível de jurisprudência, vindo a gerar, por exemplo, as súmulas. 

Entretanto, a condição para a institucionalização do direito é 

a sua variabilidade, devendo esta ser submetida a processos de assimilação em termos 

de aprendizado, já se sabendo de antemão que o direito produz desapontamentos, seja 

                                                 
128Idem, p. 35. 
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por sua transgressão, seja por frustrar expectativas normativas contrárias.  Haveria 

assim de se estabelecer mecanismos que processassem essas frustrações de modo a 

que fossem absorvidas cognitivamente como informações que virão, ou não, a serem 

consideradas suficientes para causar uma mudança no direito. 

Esses mecanismos, contudo, não devem se opor mortalmente 

ao princípio da resistência à assimilação apreensiva do direito.  Há que se achar a 

medida.  De acordo com Luhmann,  

“a positivação do direito significa que no mesmo 
ordenamento jurídico têm que ser concomitantemente 
institucionalizadas as possibilidades de apreensão e não 
apreensão, de atitudes cognitivas e normativas com respeito 
às mesmas normas.”129 
 

Isso se torna possível pela diferenciação dos processos para a 

apreensão e para o processamento de desapontamentos.  Há também o afastamento 

entre legislação e jurisprudência, servindo esta para expor o direito vigente e cuidar 

da manutenção e da sanção de certas expectativas normativas, além de manifestar a 

determinação de não assimilar apreensivamente as transgressões ao direito.  Desse 

modo, quando houver o caso de contrariedade a expectativas normatizadas, deve o 

juiz resguardar a expectativa, não a adaptando ao fato em questão, inclusive podendo 

e devendo valer-se da coação física, se for o caso. 

Algumas vezes, diz Luhmann, atribui-se ou vem se 

atribuindo ao juiz o papel de terapeuta social, liberando-o, ao menos parcialmente, 

dos programas condicionais, como nos casos de questões envolvendo menor ou 

família.  Com tal atitude, entretanto, ocorre ou pode ocorrer significativa perda de 

segurança jurídica e assim da capacidade de o direito servir para orientar o 

comportamento em sociedade.130 

O caso do legislador é diferente.  Ele pode absorver o direito 

clandestino dos rebeldes e dos criminosos, pode abrir-se aos interesses afetados pelas 

                                                 
129Idem, p. 38. 
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prescrições, e a partir destas procurar corrigir ou alterar as expectativas normativas 

estabelecidas, chegando inclusive a responsabilizar-se por eventuais omissões.  A 

capacidade de negociação aqui deve ser ampla, não que se necessite retornar às bases 

iniciais de formação das normas, eis que o direito existente está inserido num 

universo que possibilita a construção do novo direito, que será modificado nestes ou 

naqueles aspectos, e não como um todo. 

Dada a elevada complexidade do processo legislativo, o 

legislador acaba atuando sob a forma de programas finalísticos, que podem se 

apresentar de forma mais ou menos indeterminada como, por exemplo, baseados no 

sentido de promover o bem comum.  Aqui, afirma o autor131, poderia já haver uma 

certa possibilidade de compensação do fato de se ter aliviado a responsabilidade do 

judiciário no tocante às conseqüências de suas decisões.  Isso porque o legislador, ao 

dispor da possibilidade de autocorrigir-se, pode e deve responder por suas decisões.  

O insucesso do legislador poderia ser expresso pela sua substituição por outra pessoa. 

Novamente observa-se a dificuldade em se estabelecer bases 

que suportem as necessárias mudanças estruturais do direito, que vão pululando a 

partir de uma sociedade cada vez mais complexa e contingente.  O nível dessa 

variabilidade estrutural parece estar diretamente relacionado à possibilidade de 

articulação entre sistema e ambiente, em um patamar suficientemente elevado de 

complexidade. 

A importância desse aspecto aumenta à medida que “a 

elevação da variabilidade estrutural permite uma antecipação e uma redução do limiar 

da crise, ganhando assim em tempo e em chances de reação”132, visto que muitas 

vezes se reage a crises que possam ocorrer mediante a alteração de estruturas.  É 

como se confrontassem entre si a possibilidade de ruptura versus a necessidade de 

segurança. 

                                                                                                                                           
130 Idem, p. 41. 
131Idem, p. 41. 
132 Idem, p. 43. 
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Assim, o sistema deve levar em conta a complexidade do 

ambiente e tentar dominá-la por intermédio de técnicas suficientemente fortalecidas 

de seleção de expectativas adequadas, a serem tomadas como rotineiras, e não mais 

apenas excepcionais, tendo em vista o objetivo maior de se evitar crises ou minimizar 

seus efeitos. 

O direito positivo, um direito politicamente escolhido, 

estatal, tem seu destino entrelaçado ao sistema político em vigor na sociedade, eis que 

através deste é que se propicia a necessária variabilidade estrutural do direito, esta 

influenciada pela relação entre o ambiente social e o sistema político e controlada por 

processos de seleção da própria sociedade.133 

Conclui-se, assim, que é sobre a política que é descarregado 

o peso da argumentação, devendo aquela reagir a isso segundo métodos mais ou 

menos contundentes, privilegiando este ou aquele grupo, comportamentos conformes 

ou divergentes.  São essas premissas que darão suporte às decisões que deverão ser 

tomadas como resultado da ação política. 

Observa-se, assim, na hipótese de uma determinada lei 

acabar vindo a ser editada e, logo após, percebida como eivada de equívocos, que 

deverá permanecer sendo aplicada ao caso concreto, tantos anos quantos forem 

despendidos, até ser confeccionada a nova lei que virá a refazê-la ou desfazê-la.  Até 

que ponto isso pode ser suportável? Ou até que ponto é desejável que isso seja 

suportado? Ou, até que ponto remanesce efetivamente o juiz isento de 

responsabilidade em assim proceder? 

 

2.4 – Problemas gerados pela positivação do direito 

 

O primeiro deles, já mencionado, é a imensa elevação dos 

riscos.  Além disso, o direito se tornou tão complexo que é impossível um indivíduo 

                                                 
133Idem, p. 44. 
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conhecer todas as suas normas, o que direciona a prática jurídica a especializações.  A 

depender da necessidade ou do caso que se apresente é que virão a ser consultados os 

códigos e legislações pertinentes.   

De acordo com Luhmann134, o ônus dessa questão é colocado 

sobre o indivíduo que deve viver tendo uma confiança genérica no desconhecido e 

possuindo apenas algumas informações específicas relativas ao contexto particular de 

sua vida, visto que, na prática, quase todas as prescrições não possuem maiores 

significados com que se identifiquem. 

Diante disso, complementa135, as alterações nas normas 

jurídicas se dão sem que tenham maior impacto sobre as pessoas, estando os limites 

dessas modificações situados, socialmente, na esfera íntima, na qual todos estão 

interessados.  Em termos políticos, esses limites se localizam no equilíbrio entre as 

grandes organizações.   

Uma conseqüência é o crescimento do direito dito “não 

estatal”, como se vê na área de economia com a arbitragem136, por exemplo, quando a 

generalização congruente é colocada apenas a sistemas parciais da sociedade.  Para 

Luhmann137, o direito composto pelos sistemas parciais da sociedade pode vir a ser 

positivado, sem necessidade de passar pela política, sendo apenas necessário que as 

condições de ingresso e permanência incluam também o reconhecimento das 

modificações dessas mesmas condições. 

E afirma: 

“a inevitabilidade e os riscos da formação organizacional do 
direito rompem os parâmetros das possibilidades de 
solucionamento através de limites à disponibilidade sobre a 

                                                 
134Idem, p. 56. 
135 Idem, p. 57. 
136 Muitos autores têm visto na arbitragem, como também na mediação, alternativas para a solução de 
conflitos especializados e que urgem em ser resolvidos o mais rapidamente possível, dentre outras 
situações. MORAIS, José Luiz Bolzan de. Mediação e Arbitragem: alternativas à jurisdição! Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 171 e ss. 
137 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, 1985, p. 59. 
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propriedade, às obrigações ou rescisões contratuais etc.  A 
maior complexidade da sociedade e do seu direito, a 
disponibilidade de muitas outras possibilidades, têm que 
constituir a base para a institucionalização de novas formas 
de encaminhamento de problemas, que sejam ao mesmo 
tempo ainda mais generalizantes.”138 
 

No tocante à política do direito, o autor entende que a 

tendência gerada a partir dessas condições leva a seguranças mais dinâmicas que 

estáticas, no sentido de se ter um acesso mais descentralizado a outras possibilidades, 

afastando-se da proteção a um núcleo básico do direito adquirido ou da manutenção 

do status quo.139 

A justificativa para o efeito vinculativo do direito torna-se 

uma questão importante, nesse contexto, atualmente depositando-se no amplo 

convencimento factual da validade do direito ou dos princípios e valores que servem 

de base às decisões vinculativas. 

De acordo com as considerações que têm sido feitas até o 

presente momento, observa-se que essa justificativa não mais dá suporte suficiente à 

nova formulação de direito positivo, dada a introdução da possibilidade de mudanças 

e, conseqüentemente, da introdução da necessidade de aprendizado no universo 

jurídico.  Passam a ter que aprender não somente os que decidem, como 

principalmente os que são atingidos pelas decisões a serem tomadas, estas 

legitimadas pela sua expectativa de aceitação. 

Conforme o autor, a legitimação da legalidade se dá pela 

integração desses dois processos de aprendizado que regulam tanto as decisões como 

a aceitação destas sobre as expectativas normativas.  Em suas palavras:  

“a legitimidade da legalidade, portanto, não caracteriza o 
reconhecimento do caráter verdadeiro de pretensões 
vigentes, mas sim processos coordenados de aprendizado, no 
sentido de que os afetados pela decisão aprendem a esperar 

                                                 
138Idem, p. 60. 
139 Idem, p. 60. 
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conforme as decisões normativamente vinculativas, porque 
aqueles que decidem, por seu lado, também podem 
aprender.”140 
 

É pela possibilidade de se supor a aceitação que se obtém a 

legitimidade institucional, quando então qualquer terceiro poderá esperar 

normativamente que os atingidos pela eventual decisão tomada irão se ajustar 

cognitivamente às expectativas normativas por ela externadas, o que se dá pela 

atuação de dois mecanismos complementares: a eficácia simbólica da coação física e 

a participação em processos. 

A força física funciona como um elemento da exposição e da 

consolidação da confiança no direito, sendo a este intrínseca, e possuindo um elevado 

limite de sobrecarga. 

Os processos, por seu turno, são essenciais à elaboração de 

decisões vinculativas, funcionando, para isso, de forma imediata e provisória, 

utilizando-se, no seu exercício, de papéis sociais, tais como, o de eleitor, de 

representante do povo, testemunha etc. 

Têm por objetivo pontuar os temas conflitantes, antes de vir a 

ser utilizada a força física, a fim de isolar e despolitizar o relutante enquanto 

indivíduo, o qual, ao longo do processo, foi chamado a externar suas posições. 

Conclui o autor141 que o conceito de legitimidade há que ser 

definido no plano do sistema social, não devendo ficar adstrito a categorias 

puramente psíquicas, que internalizam normas e valores, a despeito da relevância de 

determinados mecanismos psíquicos para o sistema social. 

Viu-se, páginas atrás, um breve histórico do esforço 

perpetrado ao longo dos tempos no sentido de ser dado um respaldo ou uma 

fundamentação ao exercício do direito.   

                                                 
140Idem, p. 63. 
141 Idem, p. 68. 
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Nesse sentido, teve-se que diversas concepções se 

sucederam, entre elas: a da soberania divina, que visualizava a legitimidade jurídico-

política como uma decorrência da adequação entre leis humanas e divinas, imutáveis 

e eternas, participando o homem destas, ainda que de maneira imperfeita, através de 

sua própria natureza; a da soberania racional, que a concebia como constituída através 

de atos humanos, podendo ser compreendida racionalmente; e a soberania popular, 

que defendia que o fundamento da obrigação política é a “vontade geral”.142 

Além dessas teorias, tidas como tradicionais, também se 

desenvolveram outras teorias, desta feita elencadas como modernas, a saber, o 

legalismo, o normativismo e o realismo. 

Para o legalismo, “o próprio ato de legislar esgota a gênese 

do direito, e todo o universo jurídico-político pode ser abarcado pela lei.”  Já o 

normativismo, ampliando tais considerações, considera a norma, gênero da espécie 

lei, como alicerce fundamental de todo o sistema.  O realismo, por fim, opera pelo 

esvaziamento do conceito de legitimidade, quase o equiparando ao de efetividade.143 

Luhmann considera que a legitimação é alcançada pelo 

cumprimento de procedimentos, assinalando basicamente três tipos: os 

procedimentos judiciais, as eleições políticas e os procedimentos decisórios da 

administração. 

São considerados procedimentos judiciais a possibilidade de 

ser argüida a suspeição ou o impedimento de um juiz, por exemplo, ou a já 

mencionada diferenciação dos papéis de juiz, advogado, promotor, pela qual há uma 

limitação das alternativas de comportamento a estes atribuídas, ou ainda o teórico 

monopólio do poder de decidir. 

As eleições políticas são uma forma de seleção de indivíduos 

para ocupação de cargos públicos, através da universalidade do voto, da igualdade 

                                                 
142 ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 53 e ss. 
143 Idem, p.61/62. 
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entre os eleitores e do segredo de votação, os quais, valendo-se da capacidade de 

representar seus eleitores e do princípio da maioria, além do alto grau de indiferença 

existente na sociedade, irão se responsabilizar especialmente pelos procedimentos 

legislativos, que visualizam as normas e as condutas decorrentes como finalidades a 

serem atingidas.144 

Quanto aos procedimentos decisórios da administração, 

servem para implementar a realização das metas pretendidas pelos eleitos, não 

devendo ser sobrecarregados com a necessidade de justificar suas decisões.145 

Como a ocorrência de mudanças no âmbito do direito gera 

tantas conseqüências, torna-se importante questionar de que forma se processa o 

comportamento divergente, a ponto de vir a se converter em normatização. 

Luhmann146 aponta dois mecanismos capazes de demonstrar 

de que modo a positivação e o crescimento correspondente dos temas jurídicos 

alteram a problemática do processo informativo da implementação do direito: os 

mecanismos de recurso e o efeito seletivo do quadro coator. 

Os mecanismos de recurso se referem à forma como se 

produz o elo de informação entre a transgressão e as instâncias responsáveis pela 

modificação do direito, evidenciando-se aí as múltiplas formas de desvios da 

informação a ser prestada pelas mais variadas razões, por exemplo, por acordos 

escusos no tocante à transgressão efetuada de modo que esta não chega a eclodir e ser 

noticiada no interior do sistema, pelo fato de a transgressão se referir a coisas de 

pequeno valor, o que acaba fazendo com que seja posta de lado, pelo acesso a 

maiores recursos econômicos que uma determinada classe de pessoas possa ter e que 

possa diferenciá-la no tocante à transgressão etc. 

                                                 
144 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Brasília: Ed. Unb, 1980, p.129 e ss. 
145 ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  
São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 71/72. 
146 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, 1985, pp.75/77. 
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A seletividade relativa à transmissão de informações sobre as 

transgressões ao direito desde o sistema de origem até o sistema responsável pela 

persecução do direito também é representada pelo próprio quadro coator, ou seja, 

polícia, serviços públicos de fiscalização e controle e tribunais. 

A análise desse aspecto se funda em teoria relacionada à 

sociologia das organizações, pela qual 

“a diferenciação de sistemas e programas sempre gera 
novas orientações “internas” do sistema frente ao seu 
ambiente, assim, como um correspondente reagrupamento de 
considerações valorativas, tendo por conseqüência, a partir 
do ângulo do sistema global, um certo grau de 
comportamento divergente.”147  
 

Vão então se formando práticas, valores, critérios específicos 

que caracterizam aquele determinado sistema parcial, uma espécie de moral própria, 

que pode ser mais ou menos aceita em termos amplos. 

Além do universo individual, que comporta os eventuais 

preconceitos que possam fazer com que um policial decida seletivamente, há também 

atitudes gerais de trabalho que influenciam na tarefa de implementação do direito. 

Pesquisas informam que no sistema policial, por exemplo, 

atuam, como fatores de seleção: 

“uma sensata economia no emprego de recursos escassos, 
em especial recursos humanos, as condições concretas de 
eficácia, o estabelecimento de vínculos de troca derivados da 
questão da eficácia, e finalmente uma compreensão 
contratual do ambiente, que pode levar a correções no 
conteúdo das expectativas normativas.”148 
 

Problemas desse gênero levam ao entendimento de que na 

implementação do direito parece se impor uma atitude pragmaticamente seletiva e um 

caso de necessidade moralmente neutralizadora com respeito à norma jurídica. Parece 

                                                 
147Idem, p. 77. 
148Idem, p. 78. 
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assomar uma atitude ambivalente para com a disposição ou o comportamento a ser 

modificado, chegando até a se desconsiderar a norma através da certificação concreta 

no plano das expectativas de expectativas. 

Embora autores visualizem essa situação como uma 

limitação do exercício do direito em vigor, Luhmann149, por outro lado, vê em tal 

quadro uma ameaça à função do direito concebida como uma relação do tipo 

se/então, na medida em que se torna essencial uma previsão suficientemente segura 

do processamento de desapontamentos plausíveis de ocorrer, tendo em vista a 

integração das expectativas normativas em complexões de expectativas 

congruentemente generalizadas.   

Fracassando-se na imposição do direito em um caso, instala-

se o temor de que isso venha a se generalizar para outras situações, e então quase 

epidemicamente.  Em outras palavras, uma generalização das frustrações em lugar de 

uma generalização de normas, visto que o tal fracasso é atribuído à organização, e 

não às circunstâncias. 

Em sociedades muito complexas, diz o autor: 

“os sistemas sociais não podem mais ser estabilizados 
através da valorização de experiências concretas em comum, 
mas geram eles mesmos, através da sua própria 
complexidade, uma espécie de confiança abstrata no sistema, 
imprescindível enquanto tal, e imune a refutações 
específicas.  Os que generalizam suas experiências 
frustrantes ficam reduzidos à agressividade simbólica e 
agem privada, inconseqüente, bizarra, patologicamente, se 
não conseguirem uma agregação política em torno de novos 
objetivos.” 150 
 

Chega-se aqui finalmente a um importante ponto de 

intersecção entre a concepção teórica de Luhmann e a prática do jeito, que será 

detalhada no próximo capítulo, elo essencial à tese que ora se defende, no sentido de 

                                                 
149Idem, p. 82. 
150 Idem, p. 83. 
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que não somente o jeito se configura em um desses mecanismos que contrapõem o 

estabelecimento do direito, tal como formulado por Luhmann, agindo então em 

direção à manutenção da indiferenciação da sociedade brasileira, como ainda que 

auxilia na integração do sistema jurídico brasileiro, sendo um recurso que se coaduna 

bastante à multiplicidade de situações que espoucam no dia-a-dia, possibilitando uma 

maior intermediação entre o direito posto e a poderosa conjunção de forças que atua 

na sociedade, muito mais ampla do que qualquer esquema teórico. 

Uma outra questão, ainda insuficientemente estudada, 

segundo Luhmann, é a que procura apreender o instrumental técnico-jurídico 

necessário ao planejamento da imposição do direito, eis que não basta apenas se 

ultrapassar o aspecto da informação adequada e da superação de resistências, como 

ainda tem-se que atentar para a forma jurídica escolhida, por exemplo, a concepção 

liberal do direito.  Aqui, para manter-se a diferenciação social e a proteção de âmbitos 

não políticos de ação, lança-se mão da noção de direitos subjetivos, podendo o 

indivíduo interpor ação segundo sua conveniência.   

O autor151 vê problemas quanto à eficiência desse 

mecanismo, como também quanto à potencialidade de uma interpretação de direitos 

fundamentais, como idéias gerais sobre valores capazes de vincular toda a 

comunidade política, vir a resolver algumas questões plausíveis de surgir no seio 

social.  Sua proposta se daria no sentido de se montar um instrumental técnico-

jurídico mais diferenciado, a ser dotado de status constitucional. 

 

2.5 – A inserção do direito na teoria geral de Niklas Luhmann 

 

Como inicialmente assinalado, a teoria de Luhmann é de 

grande abrangência, estando o direito inserido como mais um sistema social 

integrante da sociedade, dentre outros, ou, mais precisamente, “um subsistema social 
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autopoiético de segundo grau, surgido a partir da diferenciação funcional no âmbito 

da sociedade, que é o sistema social mais abrangente, de primeiro grau”152, no qual se 

estabeleceu um código binário próprio – lícito/ilícito.  Através desse código, passou-

se a gerar atos comunicativos específicos – os atos jurídicos. 

Como explicita Guerra Filho, “sistema autopoiético é aquele 
dotado de organização autopoiética, onde há a (re) 
produção dos elementos de que se compõe o sistema e que 
geram sua organização, pela relação reiterativa 
(”recursiva’) entre eles.  Esse sistema é autônomo porque o 
que nele se passa não é determinado por nenhum 
componente do ambiente mas sim por sua própria 
organização, isto é, pelo relacionamento entre seus 
elementos.  Essa autonomia do sistema tem por condição sua 
clausura, quer dizer, a circunstância de o sistema ser 
“fechado”, do ponto de vista de sua organização, não 
havendo “entradas” (inputs) e “saídas” (outputs) para o 
ambiente, pois os elementos interagem no e através dele, que 
é “como o agente que conecta as extremidades do sistema 
(como se fosse uma gigantesca sinapse) e o mantém fechado, 
autopoiético.””153 
 

A teoria autopoiética (auto = si mesmo + poiese = criação, 

produção) das ciências sociais, proposta por Luhmann, inspirou-se na tentativa de 

resposta surgida nas ciências biológicas sobre a questão da definição dos seres vivos, 

formulada pelos autores chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela, que 

afirmou que o elemento que define um organismo vivo individual é a autonomia e a 

constância do modo como se dão as relações entre os organismos que integram ou 

constituem esse específico sistema, no qual a ordem interna se origina da interação de 

seus próprios componentes, que, por seu turno, são produzidos a partir dessa mesma 

rede de interação circular e recursiva.154  

                                                                                                                                           
151LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1985, pp. 83/84. 
152 ZYMLER, Benjamin.  Política e direito: uma visão autopoiética. Curitiba: Juruá, 2002, pp. 81/82. 
153 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autopoiese do direito na sociedade pós-moderna: introdução 
a uma teoria social sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pp. 58/59. 
154 ZYMLER, Benjamin.  Política e direito: uma visão autopoiética. Curitiba: Juruá, 2002, pp. 25/26. 
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A repercussão dessa teoria extravasou o âmbito biológico e 

passou a ser utilizada no universo das ciências sociais, da administração, da 

epistemologia, dentre outras áreas de conhecimento.155 

Conforme aponta Zymler156, em determinado momento da 

obra de Luhmann, ocorreu o que se chamou de virada autopoiética, na qual o 

conteúdo que já vinha sendo alinhavado pelo autor assumiu a forma e os termos 

relacionados à autopoiese, embora não tenha havido descontinuidade de seu 

pensamento, que apenas travestiu-se de nova roupagem. 

Assim, a auto-referência, ou a capacidade de organizar-se a 

partir dos próprios elementos constitutivos do sistema, e a circularidade passaram a 

ser entendidas não apenas como princípio vital das células, mas também de sistemas 

sociais.  

De acordo com a formulação autopoiética de Luhmann, 

haveria três tipos de sistemas autopoiéticos157: os sistemas viventes (células, nervos, 

organismos etc.), sistemas psíquicos e os sistemas sociais (sociedades, organizações e 

interações), estes nascidos de “ruídos” ou “irritações” oriundas da tentativa de 

comunicação entre os sistemas psíquicos e cujos elementos sistêmicos são os atos 

comunicativos.  

A comunicação é um elemento fundamental no entendimento 

dos sistemas sociais constituídos sob a ótica da teoria funcional-sistêmica, sendo, por 

                                                 
155 De acordo com Renato Santos de Souza, a teoria geral dos sistemas – TGS – “implicou em um 
ponto de inflexão no funcionalismo sociológico, e a partir dela pensadores contemporâneos, como 
Niklas Luhmann, desenvolveram abordagens sociais que se inserem neste arcabouço teórico, 
preocupando-se menos com as funções e mais com o sistema em si. A TGS, como o próprio nome diz, 
é uma teoria geral, que pretende ser aplicável a qualquer sistema, seja ele composto de pessoas, de 
órgãos, de pensamentos, ou de qualquer outro elemento. Face a isto, a TGS passa a ter uma influência 
crescente em diferentes campos da ciência, passando pela administração, pela economia com as 
abordagens evolucionárias, pela teoria do desenvolvimento rural com a teoria dos sistemas agrários, 
pela psicologia com a Gestalthterapia, e assim por diante em todas as ciências.” SOUZA, Renato 
Santos de “O funcionalismo sistêmico nas teorias social e organizacional: evolução e crítica.” 
www.read.adm.ufrgs.br/read19/artigo/artigo1.htm  
156ZYMLER, Benjamin.  Política e direito: uma visão autopoiética. Curitiba: Juruá, 2002, pp. 83/84. 
157Idem, p.28. 
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si mesma, um amplo objeto de estudo.158  É, segundo Zymler159, a operação 

específica que identifica os sistemas sociais, os quais, sendo dotados de uma 

complexidade estruturada, ou seja, de um conjunto de condições que delimitam o 

âmbito de relações das operações a serem processadas em seu interior, devem limitar 

significativamente a capacidade de junção dos atos comunicativos.  O sistema social 

que encerra toda a comunicação é a sociedade, sendo o ambiente do sistema 

societário composto por sistemas viventes e sistemas psíquicos. 

O bojo da teoria pretende firmar a diferenciação entre um 

determinado sistema social e o ambiente onde esteja inserido, especificando como se 

dá a evolução das estruturas internas de cada sistema, em tese a partir das relações 

que se estabelecem entre seus próprios elementos e da capacidade interna de 

reproduzir estes elementos, que servirão de base para as operações futuras do sistema, 

quando então age em clausura operativa160.   

Por outro lado, os sistemas percebem a existência e os ruídos 

existentes no ambiente externo e em si mesmos e tematizam acerca dessa diferença 

através dos atos comunicativos, ocorrendo assim a denominada abertura cognitiva.  

Ou seja: não haveria troca de informações diretamente entre sistema/ambiente ou 

ambiente/sistema, embora as variações do ambiente sejam percebidas pelo sistema 

                                                 
158 Na realidade, a comunicação vem sendo objeto de estudos de diversos autores.  Conforme João 
Pissarra Esteves:  “A questão comunicacional mereceu, desde sempre, atenção por parte do 
pensamento sociológico e, nos últimos anos, com o desenvolvimento das sociedades modernas, a sua 
importância tem vindo progressivamente a reforçar-se. É hoje uma preocupação partilhada tanto pela 
Sociologia empírica como pela Sociologia teórica (passe o simplismo das designações), o que significa 
que a comunicação é encarada, ao mesmo tempo, como objecto de estudo (ou campo de pesquisa) e, 
noutro plano e com outro relevo epistemológico, como importante instrumento teórico-analítico deste 
tipo de pensamento científico.” PISSARRA, João Esteves. “Poder, código e comunicação”. In, Revista 
de Comunicação e Linguagens, nº.s 17/18. Lisboa: Ed. Cosmos, 1993. www.ubi.pt/~comum/esteves-
pissarra-poder-codigo.htm 
159 ZYMLER, Benjamin.  Política e direito: uma visão autopoiética. Curitiba: Juruá, 2002, pp. 34/40. 
160 Conforme Zymler, “entende-se por operação a reprodução de um elemento com base em elementos 
do mesmo sistema”, enquanto que a clausura operacional dos sistemas autopoiéticos é mantida a partir 
de sua capacidade de conectar cada operação a uma nova operação do sistema, o que ocorre 
aleatoriamente. Idem, p.33. 
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como “irritações” que virão a dar origem a novas comunicações, processadas segundo 

os elementos internos do sistema.161 

Assim, a autopoiesis processa-se mediante diversas 

operações seletivas de sentido, que, no universo do código binário jurídico, significa 

lícito ou ilícito, sim ou não, por meio das quais o sistema consegue diminuir a 

complexidade do ambiente e estabelecer uma forma de mediar a abertura cognitiva, 

que capta as complexas condições do ambiente, e a clausura operativa, que simplifica 

essas condições pela efetuação das escolhas binárias. 

A inter-relação entre sistemas sociais e psíquicos se dá 

através do conceito de acoplamento estrutural, no qual os dados referentes a outros 

sistemas que não os do sistema em análise estão pressupostos, visto que, sem estes, o 

próprio sistema deixaria de existir, não podendo, todavia, especificar o que acontece 

no interior deste sistema.   

Essa interpenetração que ocorre entre os sistemas psíquicos e 

comunicativos pressupõe uma “co-evolução” recíproca dos sistemas em questão, 

tendo em vista que um coloca à disposição do outro sua própria complexidade.  Frisa-

se, porém, que não há comunicação operacional entre os sistemas sociais e psíquicos, 

embora ambos produzam “ruídos” que são percebidos por um e outro, eis que os dois 

se valem do sentido162.   

Há também a relação que se estabelece entre os próprios 

sistemas sociais como, por exemplo, direito e política, eis que um é capaz de perceber 

a existência de eventos externos a si, proporcionados pelo outro, o que pode se dar 

mediante a observação sistêmica, que resulta das observações recíprocas feitas entre 

os sistemas, propiciada pela abertura cognitiva, sabendo-se que todo sistema 

autopoiético de segundo grau possui um entorno interno à sociedade, composto por 

                                                 
161 Idem, p. 38. 
162Idem, pp. 29/38. 
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outros sistemas sociais de segundo grau, tais como a ciência, economia etc., e um 

entorno externo à sociedade, que são os sistemas psíquicos e viventes.163 

Por fim, tem-se que, no universo autopoiético, o sujeito deixa 

de ser o centro da sociedade, que ora passa a ser composta por um sistema de atos 

comunicativos, isso porque se entende que o que está em jogo é o que o sujeito 

comunica de seu universo psíquico, e não o que seja especificamente seu perfil, 

tratando-se de dois momentos diversos, dos quais é privilegiado, em termos da 

concepção autopoiética, o que é comunicado.164 

 

2.6 – Críticas às concepções luhmannianas 

 

Não obstante a amplitude e respeitabilidade que possam 

adjetivar as concepções formuladas por Niklas Luhmann, diversos autores efetuam 

críticas a múltiplos aspectos de seu pensamento, assinalando-se aqui algumas. 

Alex Viskovatoff165 aponta que a atitude de Luhmann em 

adotar, a partir da teoria autopoiética levantada pela biologia, as bases para sua teoria 

foi uma escolha limitada na medida em que aquela teoria não tem suficiente força 

explanatória, sendo puramente descritiva, como ainda implica que os vírus são 

impossíveis. 

Observa também que a concepção de sentido não pode, 

coerentemente, propiciar o domínio social autônomo, visto que não foi levada em 

consideração por Luhmann a distinção entre sintaxe e semântica.  Se essa 

diferenciação fosse introduzida, o resultado seria que sistemas sociais não seriam 

constituídos apenas de comunicações, mas também de regras. 

Este autor também faz observações quanto ao modo muito 

pessoal e especulativo como Luhmann desenvolveu sua teoria.  A estratégia teórica 

                                                 
163Idem, pp. 132 e 168. 
164Idem, pp. 119/120. 
165 VISKOVATOFF, Alex. In: Philosophy of the Social Sciences, v 29, Issue 4, Dec99, p. 481, 36p. 
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abraçada por Luhmann, segundo Viskovatoff, tê-lo-ia forçado a adotar uma postura 

anti-realista não apenas no tocante às entidades sociais, como também em relação às 

físicas. 

Nesse aspecto, discorda Adeodato166 ao afirmar que a teoria 

de Luhmann integra a corrente realista, vista sob a perspectiva de privilégio do 

aspecto fático, asseverando, porém, que se trata de um termo que abrange posições 

muito distintas entre si.  O conceito de realismo opõe-se aqui ao de legalismo, que se 

assenta sobre o postulado de que o próprio ato de legislar esgota a gênese do direito, e 

ao de normativismo, que amplia as fronteiras da legalidade ao tentar promover uma 

análise lógica da ordem social, assim, “a fórmula lógica utilizada não é mais abstraída 

apenas a partir da lei mas a perspectiva é invertida: é de um axioma lógico que a lei 

retira seu fundamento”167 

Aduz ainda Viskovatoff168 que, como a teoria luhmanniana 

se desenvolve em um hermético universo conceitual, não fica claro como seus 

conceitos se relacionam com entidades empíricas identificáveis ou como podem ser 

ligados a ciências empíricas vizinhas como a Psicologia ou Psicologia Social. 

Gunther Teubner169, por seu turno, critica a inflexibilidade 

conceitual de Luhmann defendendo que se deve ultrapassar a visão da autopoieses 

como um conceito rígido, para visualizá-lo segundo uma concepção de autonomia 

gradativa, ou seja, não se deve ter apenas que um sistema é, ou não, autopoiético, mas 

que gradualmente ele pode migrar de um estágio não-autopoiético para um outro, 

autopoiético, ou que pode mesclar caracteres autopoiéticos e heteropoiéticos, por 

exemplo, a partir de um aumento cumulativo de relações circulares. 

                                                 
166 ADEODATO, João Maurício.  O problema a legitimidade: no rastro do pensamento de Hanna 
Arendt.  Rio de Janeiro: Forense, 1989, pp. 58/66. 
167Idem, pp. 61/62. 
168 VISKOVATOFF, Alex. “Foundations of Niklas Luhmann's theory of social systems.” In: 
Philosophy of the Social Sciences, v. 29 Issue 4, Dec99, p. 481. 
169 TEUBNER, Gunther. O direito como sistema autopoiético. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1989, pp.60/85. 
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Justifica sua posição aduzindo ter sido exatamente o aumento 

da complexidade e da contingência do mundo moderno o fator que levou a que os 

subsistemas sociais, a exemplo do direito e da política, optassem pela radical clausura 

operativa, constituindo-se em sistemas de atos de comunicação que não se 

comunicam com o meio ambiente, entendendo que isso significaria sua destruição.  

Dessa forma, o subsistema observa a si mesmo e ao meio ambiente e, selecionando as 

informações, processa-as isoladamente. 

Também baseados na possibilidade de alcance prático da 

autopoiese social, autores pátrios como Marcelo Neves e João Maurício Adeodato, 

detendo-se mais especificamente sobre os sistemas sociais em vigor nas ditas 

sociedades periféricas ou subdesenvolvidas, como o Brasil, em especial sobre o 

subsistema jurídico, afirmam que o modelo autopoiético luhmanniano não pode ser 

transposto para a modernidade periférica, visualizando-se nestas plagas mais a 

alopoiese que a autopoiese, no sentido de que  

“não surge uma esfera de juridicidade apta a, de acordo 
com seus próprios critérios e de forma congruentemente 
generalizada, reciclar as influências advindas do seu 
contexto econômico e político, como também daquilo que os 
alemães denominam de “boas relações”.  O intrincamento 
do(s) código(s) jurídico(s) com outros códigos atua 
autodestrutiva e heterodestrutivamente.”170 
 

Adeodato171 afirma que não necessariamente o direito de uma 

sociedade periférica irá ser positivado segundo o molde autopoiético.  Em suas 

palavras172: 

“não se deve esperar que um modelo geral, adequado a toda 
sociedade em qualquer tempo e lugar, seja possível; também 
parece improvável que modelos teóricos baseados em 
sociedades do assim chamado primeiro mundo sejam 

                                                 
170 NEVES, Marcelo.  “Entre subintegração e sobrintegração: a cidadania inexistente”. Revista de 
Ciências Sociais, v.37, n.2.  Rio de Janeiro: IUPERJ, 1994, p.265. 
171. ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  São 
Paulo: Saraiva, 2002, p.229. 
172Idem, p.97. 
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rigorosamente adequados à descrição de sistemas jurídicos 
ou políticos em regiões subdesenvolvidas.” 
 

Já no tocante especificamente à sociedade brasileira, afirma 

que é autopoiética em relação a seu ambiente circundante, embora subsistemas como 

o direito sofram “distúrbios alopoiéticos” ou corrupção de códigos, quando, por 

exemplo, o subsistema econômico interfere no jurídico, colocando majoritariamente 

apenas os pobres na prisão.173 

Segundo Zymler174, o próprio Luhmann teria reconhecido, no 

caso do direito brasileiro, a tendência de este vir a se constituir em um subsistema 

social autopoiético.  O autor também menciona a crítica que Jürgen Habermas teceu à 

obra de Luhmann, quando buscou examinar os problemas relativos à constituição do 

Estado Democrático de direito em sociedades complexas, especialmente no tocante à 

legitimidade do direito, afirmando, por exemplo, que a falta de substância das 

decisões jurídicas extraídas de processos não se justifica, eis que a integridade de uma 

decisão jurídica é decorrente do respeito ao núcleo moral do formalismo jurídico e da 

fundamentação das considerações políticas e morais que são introduzidas na decisão.  

Segundo ele, o essencial para que a processualização possa se constituir em fonte 

legitimadora do direito é que os cidadãos tenham ampla possibilidade de utilizar suas 

liberdades comunicativas não apenas para a defesa de seus próprios interesses, como 

também para fins de uso público da razão.175 

De acordo com Renato Santos de Souza 

“a crítica de Habermas à modernidade vai no sentido de que 
os mecanismos cada vez mais autônomos do sistema nas 
sociedades modernas – a crescente burocratização e a 
automatização dos mecanismos de mercado – teriam 
crescentemente suprimido os espaços do mundo vivo 
responsáveis pela elaboração de ações voluntárias mediadas 
pela comunicação.  Ou seja, a evolução da autorregulação e 
autodeterminação dos mecanismos do sistema produzidos 

                                                 
173Idem, p. 305. 
174 ZYMLER, Benjamin.  Política e direito: uma visão autopoiética. Curitiba: Juruá, 2002, p. 70. 
175 Idem, pp. 110/118. 
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pela modernização teriam confiscado os espaços da ação 
comunicativa que havia sido liberada pela própria 
modernização.” 176,   
 

E continua: 

“parece que os principais problemas da teoria dos sistemas 
sociais de Luhmann, aos olhos de Habermas, é a tendência a 
considerar os sistemas sociais como subsistemas auto-
referenciados e que elaboram o seu próprio sentido. Nada é 
mais avesso a Habermas do que a auto-referência.  
Idealizador de uma teoria da ação social baseada na 
comunicação, onde a relação auto-referenciada no sujeito 
cognoscente entre este e o objeto é substituída por uma 
relação sujeito-sujeito mediada pela linguagem, ele propõe 
uma saída para a armadilha em que havia se confinado a 
própria ‘filosofia do sujeito’.  Para ele, é absurda, portanto, 
uma saída que propõe substituir o sujeito auto-referenciado 
pelo sistema auto-referenciado.” 177 
 

2.7 – Aspectos da teoria de Luhmann passíveis de aprofundamento 

 

Inúmeros aspectos abordados pela teoria de Luhmann 

certamente merecem estudos mais aprofundados, não obstante o brilhantismo de sua 

obra, como já se pode adivinhar a partir da diversidade de críticas feitas a suas 

formulações, das quais uma amostra foi assinalada no tópico anterior. 

Um exemplo é a divisão que o autor178 faz entre o modo de 

ser dos perfis ou sistemas psíquicos, por si mesmos, e aquilo que deles atua em 

termos sociais, tendo em vista a afirmativa de que o que importa é o que é 

comunicado a partir da comunicação efetuada pelo sistema psíquico, à parte das 

delimitações ocasionadas pelas características da própria comunicação em si.   

                                                 
176 SOUZA, Renato Santos de “O funcionalismo sistêmico nas teorias social e organizacional: 
evolução e crítica.”  www.read.adm.ufrgs.br/read19/artigo/artigo1.htm 
177Idem . 
178 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 169. 



 97

Esse entendimento talvez possa ser mais destrinçado, tendo 

em vista, por exemplo, o âmbito da comunicação propriamente dita, a qual, a 

depender do modo como seja compreendida, pode vir a ampliar ou restringir esse 

universo comunicado, ou seja, o que quer que seja comunicado por alguém pode se 

tornar maior ou menor do que a informação prestada ou do que conscientemente 

tenha se pretendido comunicar.   

Por outro lado, uma conseqüência sugestivamente a ser 

analisada, adotando-se a formulação externada pelo autor, é a de se deixar de lado o 

que não seja essa comunicação que gera comunicação.  Sobre este aspecto, Alex 

Viskovatoff179, por exemplo, utilizando argumentos relativos a semântica e sintaxe, 

opina que, além de atos comunicativos, devem também ser incluídas regras culturais. 

Se, por um lado, talvez haja mesmo a possibilidade de se 

distinguir entre o ator e o que ele comunica socialmente, por outro, pode existir uma 

identificação de fundo entre esses dois momentos, ou, ainda que se faça o 

deslocamento do centro de gravidade do homem para a comunicação, talvez mesmo 

assim não se possa abrir mão do padrão que aquele coloca ou que esteja embutido em 

tudo o que informa, seja particularmente, enquanto fulano de tal, seja enquanto 

potencialidade humana de exercitar-se.  Aliás, Luhmann não deixa de reconhecer que 

há identidade de ações constitutivas dos dois sistemas, embora o esforço dele pareça 

estar em tentar, ao menos teoricamente, colocar cada coisa no seu devido lugar. 

Abrindo-se um parêntese para se falar sobre esta perspectiva 

de situar as coisas nos seus respectivos locais, independentemente de outros aspectos, 

inclusive da possibilidade de concretização efetiva, parece ser mesmo útil uma tal 

postura, em várias situações, no sentido de que a demarcação dos pontos que se 

almeje ou se trabalhe no dia-a-dia na intenção de alcançá-los pode ser uma estratégia 

muito eficiente, ainda que na realidade não seja importante ou até nem seja 

efetivamente desejável atingi-los.  Explica-se com um exemplo bem comum: a pessoa 
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acima do peso que tem como modelo a estética da macérrima artista de televisão e 

que, assim, procura pautar o que ingere refeição a refeição sob aquela perspectiva, 

pode, na verdade, estar tirando o máximo proveito do uso desse paradigma, tendo em 

vista que se equilibra sob duas forças que puxam para lados opostos: uma é a sua 

tendência a se alimentar em demasia, e a outra é o esforço em alcançar um patamar 

sonhado. De um lado, não deixa de obedecer a seu próprio biorritmo, e assim de 

respeitar a seus limites, e, de outro, não deixa de dar a este um limite, a fim de que 

não resvale para um nível que venha a autodestruí-lo, por exemplo, por vir a adquirir 

doenças relacionadas à obesidade. 

Isso poderia se aplicar a diversas situações.  Ao direito, quem 

sabe, mesmo segundo o padrão funcionalista proposto por Luhmann, no sentido de 

que, cabendo à política formular leis que considerem comportamentos conformes e 

divergentes e ao direito promover a execução dos programas decisórios, ao menos em 

tese (o próprio Luhmann leva em conta a capacidade de assimilação pelo direito por 

meio da jurisprudência), eventualmente podem estes vir a não conseguir executar tão 

precisamente tais funções pela interferência de outros mecanismos como, por 

exemplo, o jeitinho180.  Ainda assim, sobra a perspectiva de se atender, por um lado, 

às demandas certamente complexas que forçam pela manutenção da indiferenciação 

das funções, mas, por outro, de se procurar cumprir (ou de se ter como limite 

pretendido) a prévia programação funcional pactuada que delegou esta ou aquela 

função a este ou aquele subsistema. 

Sob essa ótica, talvez haja mesmo uma graduação do 

conceito de autopoiese, tal como mencionado no tópico anterior. 

                                                                                                                                           
179 VISKOVATOFF, Alex. “Foundations of Niklas Luhmann's theory of social systems.” In: 
Philosophy of the Social Sciences, v. 29 Issue 4, Dec99, p. 481, 36p. 
180 O próprio Luhmann aponta, mesmo referido-se à sociedade alemã, classificada como diferenciada e 
talvez até caracterizada por um especial rigor, mecanismos que, na prática, aliviam o rigor normativo, 
tais como, relacionamentos baseados na troca, filtração de bagatelas etc. LUHMANN, Niklas. 
Sociologia do direito II. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1985, pp. 
76/84. 
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Retornando-se aos atos comunicativos, tenha-se que talvez 

não sejam assim tão independentes quanto aparentam ser na leitura autopoiética e, 

inobstante o esforço, possivelmente válido, de se deixar de visualizar o homem como 

foco central, talvez não esteja esta questão suficientemente exaurida. 

Um outro momento de reflexão poderia acontecer ante a 

relação que se estabelece entre os sistemas sociais uns com os outros, considerando-

se que parece visível a necessidade de um determinado sistema encontrar um 

elemento ou mecanismo que o diferencie dos demais, ou que o identifique enquanto 

tal, embora, ao mesmo tempo, a pressão por mudanças, por evolução, e os beliscões 

ou “ruídos” contínuos proporcionados por elementos exógenos ao sistema tomado 

como referência, desafiem, a todo instante, e cada vez mais, esse élan vital que cada 

sistema precisa estabelecer, pelo menos com certa abrangência, sobre si.   

Na proposta autopoiética isso se resolve de maneira 

aparentemente paradoxal eis que, ao tempo em que o sistema é alimentado por esses 

elementos estranhos a si, com eles não se comunica, ainda que aqui se mantenha a 

capacidade de reproduzir a si mesmo. 

Outro detalhe é a exclusão da comunicação dos sistemas 

viventes. Plantas, animais não comunicam? 

Um aspecto que também poderia ser abordado se refere aos 

conceitos de complexidade e contingência, a partir dos quais se explicita a visão de 

seleção de possibilidades, e que, sendo analisados concomitantemente à consideração 

de que seja possível uma parcial ou mesmo completa cisão entre direito e moral, 

podem fazer abrir a possibilidade de se visualizar com mais amplitude e talvez mais 

tolerância essas diversas expectativas, posto que se tratam “apenas” de alternativas, 

que, pela necessária seleção de uma delas, transforma as demais em possíveis 

comportamentos divergentes.   

Não se deixa aqui de considerar a possibilidade de existência 

de preferências e respectivas justificativas, até porque a escolha há provavelmente 
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que ser feita segundo algum critério181, mas essa visão ampliada das diversas 

expectativas pode colaborar no sentido de uma maior aceitação e lida mais pacífica 

em relação às alternativas que forem deixadas de lado, ou tornadas divergentes, 

ilícitas, pela separação entre o que seja considerado ilícito e o que possua cunho 

pecaminoso, ou, mais especificamente, imoral.   

Corrobora ainda, nesse aspecto, a compreensão, externada 

por Luhmann, e já anteriormente assinalada182, de que o comportamento divergente é 

socialmente provocado, indicando pela existência de contradições estruturais no 

interior dos sistemas.  

Desse modo, a forma pela qual um sistema estabelece 

preferências engendra ensejos e motivos para o comportamento divergente como uma 

dentre diversas possibilidades de adaptação à estrutura.  Assim, diz o autor, 

“o comportamento divergente é visto como o correlato 
normal das estruturas do sistema – não mais como uma 
quota de desobediência, lamentável e resultante da natureza 
humana, mas como conseqüência de decisões estruturais do 
sistema social, que, com isso, e através disso, torna-se 
variável.”183 
 

Luhmann reconhece que é difícil o jurista aceitar a pura 

positividade do direito, mesmo na atualidade.  Segundo ele, 

“sempre são feitos os maiores esforços para escapar-se das 
supostas conseqüências do puro indeterminismo, através da 
invocação de um residual de bases invariáveis, ou pelo 
menos de alguns valores absolutos ou de um conjunto 

                                                 
181 Luhmann fala em momentos de “casualidade”: “Dessa forma a evolução no sistema social 
pressupõe uma superprodução de possibilidades inicialmente “casual”, mas daí por diante cada vez 
mais dependente de estruturas, ao ponto de chegar a ser planificável nos sistemas sociais atuais, 
permitindo a manutenção da seletividade dos sistemas através de estruturas, com o que ordenamentos 
improváveis tornam-se prováveis.” E: “Também os sistemas sociais inventam, mais ou menos 
casualmente, melhores formas de solucionar seus problemas de relacionamento com seu ambiente, 
encontrando formas mais elevadas e com mais alternativas para a adaptação à complexidade 
superabundante.” LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: 
Edições Tempo Brasileiro, 1983, pp.171/172. 
182 Vide página 60 deste texto ou LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. 
Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 139. 
183Idem, p. 138. 
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mínimo de normas argumentado em termos éticos ou de 
direito natural.” 184 
 

Já no tocante especificamente ao subsistema jurídico, tem-se 

a análise das implicações que uma afirmação como “é necessário reconhecer que o 

estilo da decisão jurídica submetida a programações condicionais implica 

necessariamente que junto com o “se” estatui-se também o “então”, aceitando suas 

conseqüências sem calculá-las e valorá-las” 185 (grifo nosso) pode suscitar.   

No intuito de fomentar-se a reflexão, contrapõe-se um 

problema muito conhecido do brasileiro, qual seja, o estado precário do sistema 

prisional do país.  Cumprindo-se a regra se roubou, então “x” anos de cadeia, sem 

atentar-se para outros aspectos relativos ao crime, ou muito menos se responsabilizar  

 

por eles, pode-se, por exemplo, acabar por gerar um criminoso muito mais nocivo do 

que o ladrão original.  E aqui talvez caiba a consideração de que mais importante do 

que a aplicação da punição tal qual prevista legalmente é a inocorrência de novos 

crimes ou crimes mais graves.  Ou, numa consideração mais polêmica ainda, a surra 

dada pelo policial no bandido não funciona como uma certa punição oferecida pela 

sociedade, ou um limite dado por esta, às vezes em substituição ao pai biológico, que, 

pelas variadas razões, deixou de fazê-lo?186 

Claro que o argumento do uso rigoroso do esquema se/então 

poderia estar em que o direito não pode ou não deveria se responsabilizar por 

elementos ou situações externas a ele e que as programações legais deveriam ser 

suficientemente eficientes para os diversos tipos e situações, com capacidade 

inclusive de distinguir a peculiaridade do infrator e promover a devida graduação da 

                                                 
184 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, 1985, p. 16. 
185Idem, p 31. 
186 Recentemente saiu uma reportagem sobre o tratamento ruim dado pelos hospitais de São Paulo aos 
ferimentos de bandidos, no sentido de ser esta uma forma de punição indireta dada por uma população 
muito exposta à violência urbana.  Também essa perspectiva não subsidiaria de certa forma o convívio  
por vezes indiferente da sociedade para com presídios superlotados? 
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punibilidade, como em parte já é mesmo pretendido e praticado187. A execução 

efetiva de tais preceitos é que parece ser mesmo um desafio, especialmente em países 

do terceiro mundo, como é o caso do Brasil. 

Luhmann fala também da submissão do juiz a seus julgados 

no sentido de casos iguais virem a ser julgados igualmente, atando-se, assim, a casos 

futuros, isso porque “todo aspecto normativo de uma decisão jurídica tem, portanto, 

que pretender sua generalização, implicando que casos iguais serão decididos da 

mesma forma” 188.  O que aconteceria então no caso de o juiz mudar de idéia? Isso 

poderia ocorrer? Ou, como isso não poderia deixar de ocorrer? 

De acordo com a teoria luhmanniana, a variação do que seja 

estabelecido como lícito, ou seja, a introdução de novas expectativas normativas 

relativas ao subsistema jurídico fica a cargo do sistema político, que pode abrir-se ao 

direito clandestino dos rebeldes e criminosos189, e fazer novas leis que poderão 

inclusive vir a adotar como lícito, por exemplo, um comportamento que 

anteriormente tenha sido passível de punição legal, enquanto que ao juiz compete 

rigorosamente resguardar a expectativa e não adaptá-la aos fatos, mesmo que haja 

fortes movimentos na sociedade no sentido de criminalizar ou descriminalizar 

determinada conduta.190   

                                                 
187 Como exemplo dessa tentativa, vide as circunstâncias atenuantes e agravantes contidas nos artigos 
61 e ss do Código Penal brasileiro. BRASIL. Código Penal. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 1992, pp. 58 e 
ss. 
188 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, 1985, pp. 34/36. 
189  Luhmann não deixa de perceber a abrangência com a qual tal atividade há que ser investida: “Ela 
(a sociedade) tem que formar mecanismos que possam descobrir, também no comportamento 
divergente, a chance de novas estruturas, ou seja estruturas que não se deixam enganar pela aparência 
de ilegal ou até imoral do novo, estando em condições de absorvê-lo e assimilá-lo sem indignar-se.  
Tais mecanismos necessitam de esquematizações mais complicadas e abstratas para absorção e 
assimilação de informações, que a simples disjunção moral não é capaz de oferecer.  Elas têm que ter 
lugar também para a normatividade das expectativas contrárias à norma, para as frustrações dos 
criminosos.  Além disso, elas têm que ser compatíveis com os mecanismos certamente necessários à 
projeção normativa e ao processamento de frustrações.” LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. 
Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, pp. 146/147. 
190 Na realidade o movimento jurídico, certamente influenciado, dentre outros aspectos, pela cada vez 
maior aproximação entre os povos ante o encurtamento das distâncias físicas e de comunicação, tem 
sido na direção de passar a criminalizar mais e mais as condutas, e não o contrário.  Sobre o tema 
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Formalmente, sem dúvida alguma, esse argumento tem muita 

força, prezando pela essencial segurança social proporcionada pelo subsistema 

jurídico. 

Utilizando um exemplo prático, tomado ao extremo, seria 

hoje se colocar na cadeia, cumprido o devido processo legal e o esquema se/então, 

todos os adúlteros191 encontrados na sociedade.  Não deixando de se lembrar, 

conforme visto acima, que ao juiz não compete se responsabilizar pelo nível de 

encarceramento a que o preso estará submetido, ou por quaisquer outros aspectos, 

como no caso de o adúltero, à parte deste crime, ser considerado um “cidadão de 

bem” ou funcionar como o provedor de toda a família, ou mesmo no caso de ser o 

encarceramento por tal motivo amplo o suficiente para desestabilizar a economia do 

país, supondo-se aqui que seria grande a quantidade de criminosos, situada 

exatamente na faixa etária que faz girar o capital no interior da sociedade, p. ex. 

Cita-se aqui recente matéria publicada por Luís Nassif, na 

Folha de São Paulo, em 02/04/2004, intitulada Um clássico da justiça, que reproduz 

decisão proferida no final de 2003, pelo juiz Rafael Gonçalves de Paula, nos autos nº 

124/03 - 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas (TO): 

"Trata-se de auto de prisão em flagrante de Saul Rodrigues 
Rocha e Hagamenon Rodrigues Rocha, que foram detidos em 
virtude do suposto furto de duas (2) melancias. Instado a se 
manifestar, o sr. promotor de Justiça opinou pela 
manutenção dos indiciados na prisão. 

Para conceder a liberdade aos indiciados, eu poderia 
invocar inúmeros fundamentos: os ensinamentos de Jesus 
Cristo, Buda e Gandhi, o direito natural, o princípio da 
insignificância ou bagatela, o princípio da intervenção 
mínima, os princípios do chamado direito alternativo, o furto 
famélico, a injustiça da prisão de um lavrador e de um 
auxiliar de serviços gerais em contraposição à liberdade dos 

                                                                                                                                           
globalização e direito, vide FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: 
Malheiros, 2000. 
191 Vide art. 240 do Código Penal brasileiro: art. 240 – Cometer adultério: pena – detenção, de 
15(quinze) dias a 6 (seis) meses. BRASIL. Código Penal. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 1992, pp. 58 e ss. 
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engravatados que sonegam milhões dos cofres públicos, o 
risco de colocar os indiciados na Universidade do Crime (o 
sistema penitenciário nacional). 

Poderia sustentar que duas melancias não enriquecem nem 
empobrecem ninguém. 

Poderia aproveitar para fazer um discurso contra a situação 
econômica brasileira, que mantém 95% da população 
sobrevivendo com o mínimo necessário. 

Poderia brandir minha ira contra os neoliberais, o Consenso 
de Washington, a cartilha demagógica da esquerda, a utopia 
do socialismo, a colonização européia. 

Poderia dizer que George Bush joga bilhões de dólares em 
bombas na cabeça dos iraquianos, enquanto bilhões de seres 
humanos passam fome pela Terra -e aí, cadê a Justiça neste 
mundo? 

Poderia mesmo admitir minha mediocridade por não saber 
argumentar diante de tamanha obviedade. 

Tantas são as possibilidades que ousarei agir em total 
desprezo às normas técnicas: não vou apontar nenhum 
desses fundamentos como razão de decidir. 

Simplesmente mandarei soltar os indiciados.  

Quem quiser que escolha o motivo. 

Expeçam-se os alvarás.” 192 
 

Retornando-se à afirmativa de que o comportamento 

divergente integra o sistema social, já bastante mencionada, bem como, a partir desta, 

à perspectiva do exercício de maior prudência e ponderação diante da ocorrência do 

ilícito, tem-se ainda a dizer que por óbvio não se defende a não punibilidade de 

delitos cometidos, ou, muito menos, a inexistência de ilícitos ou de comportamentos a 

serem coibidos, se é que tal alternativa poderia ser levantada. 

                                                 
192 NASSIF, Luís. “Um clássico da justiça.” Folha de São Paulo. , de 02/04/2004. 
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Todavia, diante do entendimento de que o sistema toma para 

si ou integra uma parte da responsabilidade pela ocorrência do delito, poder-se-ia dar 

mais ênfase à ação dos inúmeros mecanismos que limitam ou podem limitar o 

comportamento humano, talvez até em certo detrimento do direito que, pela 

capacidade de coação física, ergue-se provavelmente como o mais duro entre os 

mecanismos oficialmente existentes (excetuando-se aqui os casos de guerra, tortura 

etc.). 

O direito, que se vê assim diante de situações-limite, 

possuindo, em uma mão, a consciência de que a sociedade, de certo modo, participa 

do delito na forma de contradições estruturais, e na outra, o aparato coator, deveria 

ser o mecanismo mais criterioso a ser aplicado e, ao mesmo tempo, o menos 

necessário, na medida em que os demais mecanismos existentes na sociedade 

funcionariam para promover diversos níveis de barganha, intermediando múltiplas 

tensões sociais, até enfim se chegar ao patamar extremo do litígio jurídico e, mais 

longe ainda, de uma efetiva punibilidade, a qual, não se refuta, pode ser 

imprescindível que ocorra.  Nesse momento extremo se trabalharia para que a 

punição gerasse, mais do que castigo, orientação e integração social. 

Não se olvida que o direito não é apenas punitivo, mas que 

também instrui, organiza, premia.  Realça-se, porém, a sua característica de servir 

como o último freio, o último recurso de contenção, de direcionamento de condutas, e 

que, enquanto tal, poderia ou deveria ser usado com parcimônia, a partir de condições 

propiciadas pela sociedade nessa direção, tal qual a surra que o pai dá no filho, 

constituindo-se, idealmente, em um não mais amoroso que vingativo. 

O que parece é que, como na atualidade tudo soa inseguro193, 

instável e pragmático, usa-se a segurança que o direito proporciona ou pode 

                                                 
193 Conforme Adeodato: “as vertiginosas transformações por que passou o século XX provocaram um 
rompimento com a tradição e o passado comuns, sem oferecer qualquer substitutivo seguro para 
nortear a ação política e a elaboração das normas jurídicas, rompimento esse que se manifesta na tão 
falada “crise do poder” – que nada mais é que uma crise de legitimidade do poder.” ADEODATO, 
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proporcionar como um refúgio, ora trivializado, capaz de resolver as múltiplas, 

pequenas ou grandes, situações que surjam no dia-a-dia.  O final da história é a maior 

quantidade de programas decisórios que impliquem em punição, com ênfase ao 

afastamento do infrator do restante da sociedade, como se estivesse esta 

completamente isenta daquelas práticas ilícitas ou como se isso efetivamente 

encerrasse os acontecimentos. 

Chegar-se-ia, também, por essa via, a uma superprodução de 

normas, alçada à ampla incapacidade de conhecimento teórico até pelos técnicos 

operadores do direito, cada vez mais especializados, e, ainda assim, insuficientes. 

Já no tocante à política, observa-se que a grandiosa expansão 

do Estado e da complexidade do ordenamento jurídico a este vinculado tem 

promovido uma alienação política, conquanto os processos de decisão se tornam 

incompreensíveis para a maioria dos destinatários. 194 

Outra previsível conseqüência seria o assoberbamento dos 

trabalhos jurídicos, a abarrotar os fóruns de decisão, o que por certo pode contribuir 

para a diminuição da qualidade na prestação jurisdicional. 

A ênfase a ações preventivas, informativas, educativas, 

mesmo no âmbito jurídico, talvez também merecesse atenção e estudo, pela 

possibilidade de viabilizar que à sociedade coubesse abarcar, ao máximo, as nuanças 

de suas próprias escolhas, os bônus e também os ônus, não descarregando, ao menor 

sinal de instabilidade, todo o seu aparato punitivo sobre este ou aquele criminoso de 

plantão, a maioria, conforme tantas estatísticas, pertencente aos grupos de menor 

poder aquisitivo, de pessoas mais discriminadas, menos acolhidas por qualquer 

universo que seja, familiar, comunitário, estatal. 

                                                                                                                                           
João Maurício.  Ética e retórica: para uma teoria a dogmática jurídica.  São Paulo: Saraiva, 2002, 
p.53. 
194Idem, pp. 53/54. 
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Especificamente no Brasil, país subdesenvolvido, cujo índice 

educacional deixa muito a desejar e cuja desigualdade econômica é tão extremada195, 

o acesso a informações poderia ser mais alargado pela criação ou ampliação de 

mecanismos como escolas ou órgãos destinados à orientação e à ação preventiva ante 

a possibilidade de conflito ou divergência, a exemplo de consultorias jurídicas 

oficiais, balcões de informação etc. (não se deixando aqui de atentar para o mercado 

de trabalho dos advogados, obviamente). 

Luhmann, por outro lado, assinala os perigos que a educação 

pode ocasionar ao universo jurídico, discordando então de Talcott Parsons:  

“Quando a imposição do direito está vinculada a tarefas de 
educação para um comportamento legal, surge um conflito 
semelhante no campo das orientações. A educação exige, 
segundo Parsons, em seu modelo amplamente reconhecido, 
indulgência com respeito a transgressões e uma certa 
abdicação a sanções, uma atitude elástica, não estritamente 
normativa com referência a frustrações, seu tratamento não 
como motivo de indignação mas como motivo para a 
assimilação.  E as experiências práticas da implementação 
do direito didaticamente orientada demonstram que é 
necessário o recuo da condicionalidade quase que cega da 
reação, levando a uma prática cautelosamente manobrante, 

                                                 
195 Transcreve-se aqui trechos de recente reportagem saída no jornal Folha de São Paulo sobre o 
desenvolvimento econômico brasileiro das últimas décadas, em matéria intitulada “Atlas da 
exuberância”, escrita por Fátima Fernandes e Cláudia Rolli: “Baixo crescimento e turbulência 
financeira caracterizaram a economia brasileira nos anos 80 e 90.  Nesse mesmo período, a proporção 
de famílias consideradas ricas aumentou de 1,8% para 2,4% do total no país.  Os dados constam do 
"Atlas da Exclusão Social - Os Ricos no Brasil", lançado ontem pela Cortez Editora, feito com base em 
informações dos Censos de 1980 e 2000 e da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio).  
Em 2000, existiam 1.162.164 famílias com renda mensal superior a R$ 10.982 -critério "de riqueza" 
definido pelos realizadores da pesquisa. Em 1980, somavam 507.600 as famílias ricas -1,8% do total.  
A participação dessas famílias na renda nacional subiu de 20% para 33% no período de 20 anos.”  
Outros dados confirmaram a concentração de renda e a falta de mecanismos para distribuição da 
riqueza: “O aumento do número de famílias ricas no país, que dobrou de 1980 a 2000, reflete a 
incapacidade do país de realizar reformas que permitam a mudança no padrão de distribuição de 
riquezas. Essa é a análise de especialistas consultados pela Folha."Não fizemos as reformas 
necessárias, como outros países. Apesar dos cinco séculos de existência, não temos nem 50 anos de 
democracia consolidada. As instituições que representam os interesses das diversas camadas da 
sociedade são frágeis", diz Marcio Pochmann, secretário do Trabalho da Prefeitura de São Paulo.” 
FERNANDES, Fátima e ROLLI, Cláudia. “Atlas da exuberância.” Folha de São Paulo. , de 
02/04/2004. 
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que sempre corre o perigo de ferir o princípio da igualdade e 
de degenerar-se na arbitrariedade pessoal ou política, por 
faltar-lhe um controle seguro dos processos causais.”196 
 

Nesta fala talvez já se encontre um pouco da distinção pessoa 

x indivíduo197, a ser adiante abordada em maior profundidade, que contextualiza uma 

certa dobradura do princípio da igualdade, cuja retidão ora é propugnada pelo autor 

alemão. 

Frise-se ainda que Luhmann não somente percebe, como 

propõe como necessária, a absorção do comportamento divergente, inclusive 

noticiando que as estruturas atuais não propiciam adequado espaço para que isso 

possa se realizar em nível suficiente, tanto que sugere que seja criada uma repartição 

para assuntos legislativos, “à qual qualquer pessoa pudesse comunicar efeitos da 

aplicação das leis vigentes, e que deveria processar essas informações como material 

para a atividade política.”198 

Antes de se penetrar no estudo do jeitinho brasileiro, porém, 

sejam feitas duas últimas considerações: por mais que se tente fechar funcionalmente 

o esquema do direito atribuindo ao juiz promover a decisão e ao legislador formular 

as regras, efetuando a devida separação entre o direito e os demais subsistemas 

sociais, e organizando o universo da comunicação, de acordo com uma formulação o 

mais bem montada, objetiva, previsível e articulada possível, inclusive estruturando-

se as repartições para assuntos legislativos sugerida, talvez ainda não se tenha 

suficientes esquemas que contenham ou organizem o exercício do imponderado, 

daquilo que desafia o estabelecido. 

Em última instância, aceitar o exercício do imponderado, 

coexistir com ele, apesar do status quo estabelecido pode significar mais sabedoria, 

                                                 
196 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, 1985, p.81. 
197 DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1997, passim. 
198 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, 1985, p. 95/96. 
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pela humilde consideração das milhões de alternativas que se põem perante o homem, 

incapaz talvez de responder “sequer” “quem sou?” ou “para que existo?”, no sentido 

de que abre espaço para que possa lidar com essas tantas possibilidades sabendo que, 

se não todas, a maioria não é definitiva, que as formalmente selecionadas não são 

necessariamente as melhores e únicas, podendo mais adiante virem a ser desafiadas, 

trocadas umas pelas outras ou por outras a serem descobertas, à medida que a luz da 

consciência for sendo permitida. 

Além disso, o imponderado estimula a criatividade 

humana199 e a constante quebra de paradigmas, a busca por novas soluções.   

Diz Luhmann que mesmo a boa surpresa é incômoda200.  

Supondo-se que essa afirmativa seja verdadeira, o que é mesmo bom: promover-se a 

evitação do incômodo ou aceitá-lo pela compreensão de que ele faz parte do modo de 

ser humano?  Assim, deve-se ou tem-se como equacionar todas as expectativas 

segundo programas decisórios? Ou haveria uma medida interessante a ser encontrada 

entre aquelas duas perspectivas? 

 

 

 

                                                 
199 Característica, aliás, que, sendo constantemente atribuída ao brasileiro, parece, até certo ponto 
diferenciá-lo dos demais povos. Segundo Darcy Ribeiro: “O Brasil é já a maior das nações neolatinas, 
pela magnitude populacional, e começa a sê-lo também por sua criatividade artística e cultural.” 
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995, pp. 454/455. 
200  Nas palavras dele: “Estruturas seletivas de expectativas, que reduzam a complexidade e a 
contingência são uma necessidade vital.  É por isso que a não satisfação de expectativas se torna um 
problema.  Ela pode surpreender negativa ou positivamente – em qualquer caso ela também questiona 
a expectativa atingida, independentemente do seu efeito particular.  A situação não é a mesma de antes.  
Agora torna-se evidente que a expectativa era apenas uma expectativa.  Mesmo tratando-se de uma 
surpresa positiva, por exemplo ao receber-se um presente inesperado, ela tem seu lado incômodo.  Ela 
ameaça a continuidade das expectativas de modo pouco relacionado com os prejuízos ou as vantagens 
efetivas do evento concreto.  Ela ameaça anular o efeito redutor da expectativa estabilizada, fazer 
reaparecer a complexidade de possibilidades e a contingência do poder atuar diferentemente, 
desacreditar a história das expectativas e das comprobações acumuladas” (grifo nosso). LUHMANN, 
Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, 
p.66. 
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Capítulo III - O jeito 

 

3.1 – O que é o jeito  

 

O jeito ou jeitinho brasileiro, que ora começa a se estudar, é, 

conforme assinalado no início, um expediente muito prático, típico do universo 

cultural brasileiro, que toca em alguns dos aspectos essenciais assinalados no âmbito 

teórico até o presente momento. 

Sai-se, portanto, desse universo teórico macro e com 

pretensões universais, passando-se agora a aprofundar o estudo do jeito, de modo a 

que possa se apresentar como uma construção consistente o suficiente para ser 

contraposta à formulação teórica exposta.  

Numa primeira aproximação, o jeito pode ser representado 

pela seguinte situação: há um problema envolvendo um particular, cuja resolução ou 

encaminhamento há de ser aplicado por outrem, o qual, por seu turno, a despeito de 

dever basear sua conduta em prévia disposição normativa vigente na sociedade, deixa 

de fazê-lo em conformidade com tais ditames, a pedido ou por influência, ou não, do 

particular envolvido, no sentido de beneficiar a este ou a ambos.   

Sendo tão próximo, o jeito é, entretanto, difícil de ser 

definido.   

Keith S. Rosenn reconhece essa dificuldade afirmando que 

“o jeito é mais fácil de descrever do que de se definir”201, elencando, porém, em 

seguida, duas possíveis definições: uma sugerida por um cientista social francês, que 

afirmou que o jeitinho brasileiro é “uma engenhosa operação que torna o impossível, 

possível; o injusto, justo; e o ilegal, legal”, e outra sustentada por um sociólogo 

brasileiro, que diz que o jeito é “um genuíno processo brasileiro de resolver 

dificuldades, a despeito do conteúdo das normas, códigos e leis.”   

                                                 
201 ROSENN, Keith S.. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.13. 
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O jeitinho, que chama a atenção por sua larga utilização no 

Brasil, tem a ver com a possibilidade de se adequar o uso ou desuso do conjunto de 

regras legais em vigor no local a interesses casuísticos, que podem se impor segundo 

variadas fontes de poder, como, por exemplo, a amizade ou o compadrio, 

funcionando como uma forma de intermediação entre leis estabelecidas e desejos 

efetivos, às vezes poderosos, existentes no seio da sociedade, que clamam por um 

tratamento diferenciado daquele previsto no corpo jurídico vigente. 

Um exemplo da atuação do jeito em processos formais 

administrativos está no caso de servidor-estudante, que, conforme a Lei 8.112/1990, 

solicita horário especial de trabalho para ter possibilidade de freqüentar as aula.  De 

acordo com a Constituição brasileira, há um limite para a quantidade de horas diárias 

de trabalho, o qual formalmente acaba sendo observado, embora, na prática, muitas 

vezes seja muitíssimo extrapolado, por exemplo, pela grande carga horária de estudos 

absorvida no semestre pelo aluno combinada com a convergência de muitas matérias 

num mesmo dia, o que faz com o horário de trabalho seja esticado e sobrecarregado 

nos demais dias, através de combinação extra-oficial ou, noutras palavras, pelo 

jeitinho.   

A alternativa à não-utilização do jeito, neste caso, seria a 

indefinida postergação da geralmente ansiada formatura do servidor-aluno, que 

remanesceria conduzido ao sabor dos horários de aula que viessem a ser ofertados 

pela instituição de ensino, limitado, de um lado pela carga diária limitada de horário 

de trabalho e, de outro, pela possibilidade de vir a jubilar (perder o vínculo com a 

universidade), se não terminasse seus créditos em determinado tempo, dentre outras 

possíveis perdas.  É, contudo, certamente ponderada e pertinente a tal limitação de 

horário diário de trabalho, com o fito de evitar abusos e sobrecargas ao trabalhador. 

Múltiplas são as raízes do jeitinho brasileiro. 
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De acordo com Rosenn202, essas raízes atingem nuances do 

passado ibérico português, que trouxe consigo, ao Brasil, componentes essenciais à 

elaboração dessa construção social, conforme se verificará mais à frente.   

 

3.2 – O jeitinho, a corrupção e a expressão “Você sabe com quem está falando?” 

 

Ainda que o jeitinho brasileiro possa ser intimamente 

associado a práticas identificadas como corrupção, suborno, recebimento de propina 

por um funcionário ou político, por exemplo, não parece se exaurir apenas na troca da 

execução de determinado ato por certo valor monetário. 

Rosenn enumera cinco tipos diferentes de comportamento, 

seguidos respectivamente de exemplos, nos quais verifica o uso do jeitinho brasileiro, 

são eles: 

“1 – O servidor público que deixa de cumprir seu dever legal 
em troca de vantagens pecuniárias ou promoções funcionais; 
(...) 2 – O particular que emprega um subterfúgio para 
frustrar a prestação de uma obrigação legal sensata e justa 
(no sentido objetivo); (...) 3 – O funcionário público que 
cumpre suas funções com rapidez somente mediante 
vantagens pecuniárias ou promessa de promoção; (...) 4 – O 
particular que burla uma lei irrealista, injusta ou 
economicamente ineficiente; (...) 5 – O servidor público que 
foge do cumprimento de seu dever legal em razão de sua 
convicção de que a lei é irrealista, injusta ou 
economicamente ineficiente; (...)”.203  
 

Não nos deteremos necessariamente em cada um dos 

exemplos mencionados pelo autor, privilegiando apenas o fato de o autor abarcar, a 

título de “jeitinho”, não somente a negociação de atitudes por valor pecuniário, mas 

também o descumprimento ou burla de lei considerada “irrealista, injusta ou 

economicamente ineficiente” por particular ou funcionário, o que abre a possibilidade 

                                                 
202Idem, p.17. 
203 Idem,  pp.13/14. 
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de compreensão do jeitinho como um instrumento pelo menos mais amplo que a 

corrupção. 

O jeito relaciona-se intrinsecamente à flexibilização da 

ordem vigente na hora, ou, a depender, a seu recrudescimento204, quando 

normalmente não chegaria a ser aplicada, o que pode ser de interesse para o particular 

que propõe o uso do jeitinho no momento. 

No intuito de esclarecer o assunto, suponhamos um caso de 

blitz policial que detecte um automóvel qualquer sem os documentos devidos.  

Escolhamos três atitudes para o respectivo motorista: na primeira, ele mostra ao 

policial a carteira com os documentos incompletos, já munida de determinada quantia 

em dinheiro, numa proposta implícita de que desconsidere a incompletude dos 

documentos pelo valor ali colocado, abonando-lhe assim a possível multa; numa 

segunda alternativa, imaginemos que o motorista se dirigisse ao policial nos termos 

“Você sabe com quem está falando?” e se apresentasse como uma autoridade 

qualquer, procurando eximir-se assim da eventual multa.  Por último, que tal 

motorista argumente que está de saída de férias com as crianças, que acabou 

esquecendo os documentos necessários na última hora, que o gasto extra de uma 

multa dessas poderia acabar com o passeio, enfim, que se utilize, para a liberação da 

multa, de um tipo de argumentação qualquer ou mesmo de certo apelo emocional. 

Se o policial deixasse de aplicar a multa na primeira hipótese, 

consideraríamos que o que ocorreu foi tão-somente um caso de corrupção, ou seja, 

execução de atividade ilícita ou inexecução de atividade devida, tendo em vista o 

recebimento de pecúnia ou vantagem.  A corrupção, sob esse prisma, aproxima-se do 

jeito por implicar uma flexibilização particularizada das regras comuns em vigor.  

                                                 
204 Roberto DaMatta vê o jeitinho brasileiro como uma variante amena do uso social da expressão 
“Você sabe com quem está falando?”, argüindo que o que se quer é “passar por cima (ou por baixo) de 
uma lei (ou regra universal do sistema).” Ou ainda, chamá-la a atuar, em casos em que porventura 
esteja ausente, servindo, segundo o autor, para hierarquizar as relações. DAMATTA, Roberto. 
Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 
1997, pp. 217 e 238. 
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A segunda situação prevê a utilização da intimidação por 

força de autoridade ou do atendimento ao sistema de relações ou de papéis sociais, 

com o fito de se obter a liberação do automóvel sem aplicação de multa.  Essa forma 

de resolução também significaria uma flexibilização das regras, não mais por 

dinheiro, mas pelo medo, pelo respeito, significando uma conciliação de interesses 

realizada de forma razoavelmente ameaçadora, sem, entretanto, se verificar o 

auferimento de qualquer tipo de vantagem ao incumbido de “dar o jeito”, no caso, o 

policial. 

O terceiro caso seria aquele em que se teria, efetivamente, o 

uso do jeitinho propriamente dito.  Desta feita, a base da atitude por parte do policial 

no sentido de liberar a multa dar-se-ia pelo atendimento a fatores mais subjetivos 

como valores emocionais, amizade, compadrio, ou outros, de modo que a alteração da 

norma vigente se daria coadunada a uma maior autonomia por parte do policial no 

tocante à decisão a ser tomada. 

A decisão, aqui, seria tomada mediante uma composição de 

argumentos efetuada de maneira mais cordial, amigável ou conciliatória do que a 

verificada na segunda hipótese, como também distanciada, a priori, de interesses 

materiais imediatos como os que seriam atendidos na primeira alternativa. 

Destarte, poderia o policial pensar, por exemplo, ante dos 

argumentos expostos pelo motorista, que também é pai, que um documento 

incompleto não deve ser causa para tirar a alegria das férias de uma criança, que esse 

dinheiro vai acabar se perdendo ao sair do bolso de um trabalhador tal qual ele 

próprio para um governo que não vai aplicá-lo na melhoria das condições de vida da 

população etc. 

Ainda que o motorista, nesse terceiro caso, viesse a dar ao 

policial, ao fim, “um troco para a cervejinha” ou “um agrado” por “ter dado um 

jeito”, não descaracterizaria o principal motor da atitude deste que teria sido o 

atendimento a um subjetivo apelo emocional, independentemente do recebimento de 

qualquer, digamos, gratificação. 
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Dessa maneira, teríamos, na prática, três formas de resolver 

uma determinada situação conflituosa, à parte da oficial, com componentes que as 

igualam, por um lado, e razões que as diferenciam, por outro, o que poderia fazê-las 

ser consideradas como pertencentes, talvez, a um mesmo feixe marginal de solução 

de conflitos, porém de intensidades, fundamentos e graus de sucesso diferenciados. 

Outros fundamentos, como asseverou Rosenn205, podem 

fazer alguém “dar um jeito” em uma determinada situação, tal como o bom senso no 

caso da não aplicação de lei “irrealista, injusta ou economicamente ineficiente”, já 

mencionado, o que o faz afirmar que pode o jeito ser “uma instituição brasileira 

altamente compensadora.”206 

O jeito parece ser realmente um mecanismo complexo, posto 

que, além de tudo, tem-se embutido, em seu interior, um processo de sedução, de 

familiaridade à barganha207 de condições, de apelo emocional, tudo isso mesclado 

talvez a uma espécie de costume em flexibilizar, em descrer e desamar rigores, como 

se, em algum momento, todos estivessem do mesmo lado: sendo massacrados ou 

massacráveis pelas leis. 

 

3.3 – As raízes do jeito 

 

3.3.1 - A distância entre o direito idealizado e a prática jurídica 

 

                                                 
205 ROSENN, Keith S.. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, 
pp.13/14. 
206 Idem, p.15. 
207 Roberto DaMatta cita o trabalho de Maria Isaura Pereira de Queiroz no qual faz distinção entre o 
que chama de “mandonismo” e a igualdade.  Para ela, em situações socioeconômicas difusas, ou seja, 
em que existam muitos iguais, há barganha de votos.  Já nos locais em que a estrutura de poder é 
rígida, como engenhos ou fazendas de café, o poder de barganha é menor e o controle do mandão, 
maior.  Barganhar significaria então um certo índice de individualidade, de igualdade, que neste último 
caso só aparecia em circunstâncias atípicas, como no caso das eleições.  A violência funcionaria como 
recurso organizatório em ambos os casos. QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O mandonismo local 
na vida política brasileira e outros ensaios. São Paulo: Alfa-Omega, 1976, apud DAMATTA, 
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Esse é um aspecto que parece permear todo o sistema 

jurídico brasileiro208, não somente de hoje, e para o qual vários fatores podem ter 

contribuído. 

Rosenn209 deita suas origens sobre a herança portuguesa do 

direito Romano em que Portugal, fundado nos antigos preceitos daquele direito, 

adotou um corpo jurídico rígido e idealizado, o qual gradualmente foi se dissociando 

da realidade sócio-político-econômica em vigor na sociedade.   

Séculos mais tarde, o valor ao direito Romano ressurgiu 

amplamente consagrado com o Renascimento, representando um conjunto de grandes 

verdades às quais os casos dessa época deviam se adequar ao máximo, a despeito dos 

novos contornos que as sociedades tivessem assumido ao longo dos tempos. 

Portugal foi um dos países que muito se influenciou pelos 

estudos do direito romano, especialmente perpetrados pelas escolas dos Glosadores e 

dos Comentadores, cujas orientações estiveram presentes nas Ordenações Afonsinas, 

Manuelinas e Filipinas, que recomendavam sua aplicação na dissolução de lacunas 

legais. 

O desenvolvimento de estudos que buscavam um sistema 

jurídico harmonioso, amplo e ideal, conduziu a um distanciamento cada vez maior do 

direito em relação às peculiaridades, costumes e anseios do povo português. 

No Brasil, essa tendência de distanciamento pode ter sido 

ampliada ainda mais pela distância entre Portugal e Brasil e, por conseguinte, pela 

separação tanto maior entre um longínquo direito idealizado pelos portugueses e uma 

prática jurídica desenvolvida numa colônia rudimentar, imensa, e que, em princípio, 

não tinha nem tantas riquezas a oferecer quanto as Índias, por exemplo, o que a 

relegou, por tempos, a segundo plano. 

                                                                                                                                           
Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1997, p. 214. 
208 Também DaMatta o reconhece afirmando “...É como se alguns fatores sempre estivessem presentes 
em nossa sociedade: primeiro a necessidade de divorciar a regra da prática;...” Idem, p.186. 
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Nas palavras de Caio Prado Jr210:  

“Não éramos como as Índias, um país de civilização 
avançada, cujo aproveitamento pelos conquistadores se 
pudesses fazer pelo comércio ou pelo saque – que na época 
se confundiam num só conceito.  Aqui, uma só riqueza: os 
recursos naturais; daí uma só forma de exploração: a 
agricultura ou a pecuária, subordinadas ambas à posse 
fundiária.” 
 

É tão larga essa distância, que até hoje há uma visível 

dissociação entre a teoria jurídica que é ensinada e enfatizada nas faculdades de 

direito e a prática e pesquisa empírica, sendo a primeira sobremaneira valorizada em 

detrimento da segunda211. 

Um exemplo histórico212 está na instituição da Constituição 

de 1824, que se situou no meio de interesses opostos, representados, de um lado, pelo 

Partido Português, que pretendia a recolonização do Brasil pelos portugueses, e, de 

outro, pelo Partido Brasileiro, que almejava a independência do Brasil, tendo se 

sagrado vitorioso o Partido Português, com a outorga da Lei Maior por D. Pedro I.  

Esta Constituição, contudo, incluiu em seu texto parte do disposto na Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, dado que D. Pedro havia prometido uma 

Constituição “duplicadamente mais liberal”, mas que não causou maiores embaraços, 

já que, na prática, o poder Moderador dava ao imperador autoridade para desrespeitar 

tais direitos.  Observa-se, dessa forma, a dissociação entre o texto legal e a realidade 

                                                                                                                                           
209 ROSENN, Keith S.. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, 
pp.17/20. 
210  PRADO Jr., Caio.  Evolução política do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1999, p.14. 
 
211 No tocante especificamente aos estudos jurídicos desenvolvidos no Brasil, Keith S. Rosenn aponta 
para a discrepância entre o direito ensinado nas faculdades e a realidade jurídica do país, asseverando 
que: “a educação jurídica brasileira tem sido basicamente formalista.  Uma importância quase 
exclusiva é dada à exegese clássica de textos legais formais.  Pouca atenção é dada ao exame de como 
as normas funcionam na prática.  O estudo jurídico tem se concentrado na compreensão de normas 
legais e tem ignorado a conduta das pessoas afetadas por essas normas.” ROSENN, Keith S. O jeito na 
cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.62. 
212 ALENCAR, Francisco, CARPI, Lucia, RIBEIRO, Marcus Venício.  História da Sociedade 
Brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1985, p.102. 
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de fato, bem como a participação oficial da maior autoridade do país à época nesse 

sentido. 

Certamente vários fatos corroboram para isso: por exemplo, o 

pouco tempo de independência pelo menos formal do Brasil em relação, no caso, a 

Portugal; também o costume histórico de ir buscar os conhecimentos, as novidades, 

as tendências em outros países, especialmente europeus213, de primeiro, porque o 

Brasil simplesmente não possuía tais recursos ou fontes, e depois porque, se os 

possuía, era de maneira precária, arcaica, menos eficiente do que os já estabelecidos 

produtos e cultura europeus; e, ainda, o próprio hábito de eternamente render-se a 

outrem, desconhecendo-se ou desacreditando-se enquanto capacidade produtiva e 

intelectual, o que fez e faz necessária, muitas vezes, a chancela desses países para o 

reconhecimento da qualidade da produção brasileira. 

Um problema, torna-se logo evidente, é que as soluções jurídicas 

lá encontradas resolvem, ou pretendem resolver, os conflitos lá construídos, frutos 

das características, dos valores e ideologias referentes àquelas respectivas culturas, 

que possivelmente haverão de divergir das questões ensejadas no Brasil, uma outra 

construção histórica, política, social, econômica e religiosa. 

No entanto, observa-se, em relação aos juristas brasileiros que, 

em geral, mantêm-se sempre consultando as soluções dadas no exterior para os 

problemas havidos no Brasil, resultando por escolher, por meio de uma proposição 

                                                 
213 “Nossa terra, como já vimos, não deixou de ser colônia sem lutas.  Só que essas lutas não 
significaram um avanço no que diz respeito à libertação dos padrões culturais europeus.  Nossos 
intelectuais e artistas continuavam achando que o que era “bom” era o que se fazia na França, na 
Inglaterra, na Alemanha. A instalação dos primeiros cursos jurídicos de nível superior e o 
aparecimento da imprensa periódica foram os fatos mais importantes para o desenvolvimento de um 
consciência intelectual.  Mas, mesmo assim, essa consciência não correspondia a um real 
desenvolvimento da sociedade.”  Assim: “Os pintores, por exemplo. Eram em sua maioria 
importados..., e na música erudita copiava-se a ópera italiana, que era o gênero de maior sucesso... A 
vida artística restringia-se à corte do Rio de Janeiro onde os espetáculos teatrais eram apresentados 
(geralmente peças estrangeiras, em francês), e pouco sobrava para os autores nacionais...Cantava-se, 
talvez até mais do que a modinha, a última canção francesa ou italiana da moda.  E isso correspondia 
aos hábitos da vida urbana que essa classe em ascensão, à sombra do império, cultivava.  Uma estética 
de imitação.  Ainda faltava muito para a independência cultural do Brasil.”  Idem, pp. 131 e 133. 
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abstrata, a que lhes pareça, dentre aquelas, como a mais adequada.  Raramente 

buscam uma solução que tenda a cristalizar costumes ou práticas cotidianas do país 

ou que se esteie na realização de uma pesquisa empírica local. 214  

A massa, a população brasileira, mesmo que numerosamente 

mais significativa, não teve, ao longo da história do Brasil, maior participação 

política, ainda que em muitos momentos tenha se rebelado, ou demonstrado a 

frustração de seus anseios e a sua má condição de vida.215 

A tônica, entretanto, sempre foi a condução do país em 

conformidade com os interesses vindos de cima para baixo, distanciada, portanto, da 

grande maioria da população, e organizada em vetores como: de Portugal para o 

Brasil, da Inglaterra sobre Portugal e sobre o Brasil, da aristocracia rural sobre os 

escravos, imigrantes e pequenos comerciantes, da burguesia sobre os assalariados.  

Por conseguinte, a elaboração das leis sempre se deu pela participação desses grupos 

dominantes, hegemônicos ou divididos entre si, sendo o povo, na boa parte das vezes, 

mero expectador dos acontecimentos políticos do país, ensimesmado que vivia na 

tarefa de apenas sobreviver.  Conforme Alencar, Carpi e Ribeiro, 

“embora não se opusesse à proclamação, a maioria da 
população do Rio de Janeiro e do Brasil ficou alheia ao 
movimento, que foi apenas um golpe militar.  Aristides Lobo, 
ministro do Interior do governo provisório, foi sincero ao 
dizer que  “o povo assistiu bestificado à Proclamação da 
República.”” 216 
 
Mais recentemente, Adeodato, discorrendo sobre a 

dogmática jurídica tradicional, observa que esta já não se apresenta tão eficiente na 

                                                 
214 ROSENN, Keith S.. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.61. 
215 “Durante o desenrolar de rebeliões no Brasil (Farroupilha, Cabanagem, Balaiada etc.), os ideais 
populares, embora não sistematizados em um programa de lutas e reivindicações, ganhavam certa 
autonomia - em relação às divergências entre liberais e conservadores – que alarmava até os mais 
liberais.  Para os senhores, cabia ao povo concentrar-se em praças públicas e reagir armado contra o 
domínio desse ou daquele grupo da aristocracia rural, contra esse ou aquele regente.  Não cabia ao 
povo lutar por seus verdadeiros interesses...” ALENCAR, Francisco, CARPI, Lucia, RIBEIRO, 
Marcus Venício.  História da Sociedade Brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1985, p.125. 
 
216Idem, p.174. 
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absorção e controle dos conflitos sociais, especialmente nos países subdesenvolvidos, 

nas quais vem surgindo uma conscientização de que pouco tem a ver a dogmática 

jurídica com a realidade dos fatos.217 

Outros aspectos estimulam esse distanciamento entre o disposto 

nos diplomas legais e a realidade jurídica brasileira como a desigualdade econômica e 

social, que faz com que boa parte da população esteja situada nas categorias 

miserável e pobre, em contrapartida a uma minoria riquíssima que concentra largo 

percentual da riqueza do país.   

Estudos recentemente divulgados pelo IBGE218, que avaliaram o 

Brasil no período de 1900 a 2000, dão conta de que a diferença de renda entre os mais 

ricos e os mais pobres cresceu de 34 vezes, em 1960, para 47 vezes, em 2001. 

A desigualdade econômica, por si só, gera diferentes realidades 

sociais, diferentes anseios, diferentes formas de viver, além de trazer consigo outras 

diferenças que serão significativas ou até determinantes ao longo da vida, tais como, a 

deficiência nutricional e o baixo nível de escolaridade. 

Assim, encontrar regras que atendam às necessidades de tal 

população pode se tornar um exercício redobrado, até porque a participação política, 

ou a dominação do cenário político, em geral, dá-se por membros que pertencem a 

apenas parte das faixas da sociedade, os quais elaboram regras não somente, seja o 

caso, segundo seus próprios interesses, mas também, muitas vezes, sem 

conhecimento ou sequer contato com as realidades externas a seus próprios universos 

sociais. 

 

3.3.2 - A heterogeneidade da sociedade brasileira 

 

                                                 
217 ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  
São Paulo: Saraiva, 2002, p.37. 
218 SOARES, Lucila. “A saga brasileira no século 20”. In VEJA, a. 36, ed.1823, n. 40.  São Paulo: 
Abril, 08/10/2003, pp.42/48. 
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Após quinhentos anos da colonização brasileira pelos 

portugueses, restou estabelecida a ingerência de diversas culturas na composição da 

sociedade que se formou no país.   

Além da tríade básica formada pelos primitivos habitantes do 

Brasil, os índios, pelo branco europeu colonizador, os portugueses, e pela mão-de-

obra importada, os negros africanos, a história do povo brasileiro conta com a 

participação significativa de holandeses, franceses, italianos, alemães, ingleses, dentre 

outros, conforme nos relata Gilberto Freyre, ao afirmar: 

“Iniciada a colonização do Brasil pelo esforço de portugueses, 
ao sangue colonizador oficial logo se misturou livremente o de 
europeus das mais variadas procedências: ingleses, franceses, 
florentinos, genoveses, alemães, flamengos, espanhóis.”219  
 

A mescla de tantas formas de pensar e agir, por si mesma, já 

fomenta a multiplicidade de soluções dadas aos problemas que surgem 

cotidianamente, no sentido de permitir o convívio entre os habitantes desse específico 

território. 

Um fator que contribuiu para essa heterogeneidade foi o próprio 

perfil do português, um povo dito aventureiro, pouco afeito à obediência de regras, 

íntimo do mar e menos da terra.  Sobre a colonização brasileira pelos portugueses, 

afirma Sérgio Buarque de Holanda220 que: “Não foi, por conseguinte, uma civilização 

tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil com a lavoura 

açucareira.  Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio 

aventureiro que os trouxe à América; em seguida, por causa da escassez da população 

do reino, que permitisse a emigração em larga escala de trabalhadores rurais, e 

finalmente pela circunstância de a atividade agrícola não ocupar então, em Portugal, 

posição de primeira grandeza.” 

                                                 
219 FREYRE, Gilberto.  Casa-grande & senzala. Rio de janeiro: Record, 2000, p.264. 
 
220 HOLANDA, Sérgio Buarque de.  Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.49. 
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Os portugueses eram ainda um povo acostumado a se relacionar 

e conviver com outros povos, cujo desenvolvimento histórico foi diretamente 

influenciado pelo fato de seu território se compor de uma estreita e curta faixa de 

terra limitada pelo mar, o que de cedo o fez familiarizar-se e inter-relacionar-se, pelo 

trânsito e comércio marítimo, com outras culturas. 

De acordo com Gilberto Freyre, havia uma singular 

predisposição do povo português para a colonização “híbrida e escravocrata dos 

trópicos”, devido grandemente ao seu passado étnico indefinido entre a Europa e a 

África, que fez com que a disciplina e o rigor europeus fossem atenuados pela 

influência africana.  Uma conseqüência que caminharia nesse sentido, segundo o 

autor, é a de que 

“o Direito português iniciou-se, não sufocando e abafando as 
minorias étnicas dentro do reino – os mouros e os judeus – suas 
tradições e costumes, mas, reconhecendo-lhes a faculdade de se 
regerem por seu direito próprio e até permitindo-lhes 
magistrados à parte, como mais tarde no Brasil colonial, com 
relação aos ingleses protestantes.” 221 
 

A capacidade de flexibilização e de adaptação dos portugueses, 

aliada a outras características, fez-se presente na administração colonial, gerando 

inúmeras conseqüências na história brasileira, tal como integrar a composição do 

jeito, além de outras formulações de resolução de conflitos sociais, inclusive lícitas, 

viabilizadas por uma natural facilidade do brasileiro em conciliar, conforme 

assinalado por Rosenn222, parte delas hoje oficializada e praticada, por exemplo, pelos 

Conciliadores dos Juizados de Pequenas Causas223. 

Peculiaridades da colonização do Brasil também vieram 

colaborar no sentido dessa facilidade em flexibilizar, dentre elas a premente 

                                                 
221 FREYRE, Gilberto.  Casa-grande & senzala. Rio de Janeiro: Record, 2000, p.80 e ss. e 261. 
 
222 ROSENN, Keith S. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 48/49. 
 
223 Vide PATU Jr., Ruy Trezena.  Conciliação e Arbitragem: soluções para o problema da 
morosidade da justiça no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada à UFPE.  Recife, 1999, passim. 
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necessidade dos colonizadores de ultrapassar a dificuldade da pouca quantidade de 

população disponível na Metrópole para proceder efetivamente à dominação 

portuguesa na colônia, frente a povos invasores.  Se o Brasil, por um lado, apenas 

servia precariamente de início como objeto de exploração de bens224, era, por outro, 

um território grande demais para ser desprezado e deixado à mercê da invasão alheia. 

Mais adiante, conforme nos conta a História, a colônia cresceria 

em importância, chegando até a se tornar refúgio e residência da própria família real 

portuguesa...   

Nesse ínterim, os portugueses tiveram que somar esforços, 

lançando mão da população indígena local225, e importando mão-de-obra 

especialmente para os trabalhos na lavoura através do tráfico de negros da África, 

povos estes que tiveram de manter sob seu jugo, ao tempo em que deles dependiam 

não somente para sua própria sobrevivência, como principalmente para o sucesso da 

grande empreitada que era a colonização do Brasil. “Ocupar para não perder!” – essa 

era a ordem. 226 

Colaborou ainda a imensidão do território brasileiro227, que até 

hoje possui regiões de difícil acesso, e, por conseguinte, onde a dominação, com seu 

                                                 
224 “...e o Brasil continuava a ter muito pouca importância para Portugal...Esse pequeno interesse pela 
nova terra favoreceu a presença aqui de comerciantes de outras nações.  Os Estados e as burguesias 
mercantis desenvolviam a concorrência colonialista, e o nosso litoral foi palco dessas disputas.” 
ALENCAR, Francisco, CARPI, Lucia, RIBEIRO, Marcus Venício.  História da Sociedade Brasileira. 
Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1985, p. 13. 
225 Os índios, entre outras coisas, muito auxiliaram no desbravamento do imenso território brasileiro, 
atuando diretamente com os bandeirantes: “Muito auxiliou o índio ao bandeirante mameluco, os dois 
excedendo ao português em mobilidade, atrevimento e ardor guerreiro; (...) Compensou-se o índio, 
amigo ou escravo dos portugueses, da inutilidade no esforço estável e contínuo pela extrema bravura 
no heróico e militar.  Na obra de sertanismo e de defesa da colônia contra espanhóis, contra tribos 
inimigas dos portugueses, contra corsários.” FREYRE, Gilberto.  Casa-grande & senzala. Rio de 
janeiro: Record, 2000, p. 166. 
 
226 ALENCAR, Francisco, CARPI, Lucia, RIBEIRO, Marcus Venício.  História da Sociedade 
Brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1985, p.14. 
 
227 “A necessidade de fixar dentro de certos limites a fluidez por vezes excessiva da vida brasileira e a 
tendência à intervenção pública na economia, dá ao sistema jurídico brasileiro um carácter de rigidez; 
por outro lado, a imensidade do território e as profundas diferenças regionais requerem uma adaptação 
eqüitativa; um certo discricionarismo na aplicação é, dêste ponto de vista (apesar dos seus perigos), um 
fator positivo e um elemento de elasticidade e eqüidade, tanto mais que o precedente – muitas vêzes 
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aparato de regras e armas, também tem dificuldade de chegar, o que ocasionou e 

ocasiona a coexistência de costumes diversos, de formas diversas de resolução dos 

conflitos sociais dentro do mesmo espaço territorial, apartadas do modelo oficial em 

luta para se impor. 

 

3.3.3 - O pluralismo legal 

 

Como visto no tópico anterior, a história legou aos 

portugueses o princípio da personalidade do direito, ou seja, a aplicação de diferentes 

códigos legais para as diferentes camadas da sociedade; assim, aos cidadãos romanos, 

o direito romano, aos ibéricos, seu próprio direito consuetudinário, pelo menos em 

relação a parcela dos temas jurídicos.  Também foi dessa maneira com os mouros que 

por algum tempo habitaram a península ibérica, os quais reservavam para si sua 

própria legislação, enquanto o código visigótico era aplicado aos portugueses.   

Destarte, o pluralismo legal era uma constância à época da 

dominação romana e mesmo após a independência de Portugal, o que fez Rosenn228 

afirmar que “desde antes mesmo do seu nascimento como estado, Portugal já era 

caracterizado por uma profunda desigualdade jurídica”, a qual, continua, terá 

correspondência, mais adiante, com o pluralismo jurídico de fato existente no Brasil. 

Seja por fatores históricos, políticos, culturais ou físicos, 

nunca, na história verde-amarela, pôde o Estado dar conta, de forma razoavelmente 

completa, do Brasil.  Esteve e está ausente em muitos segmentos da sociedade ou foi 

por eles considerado desnecessário, ineficiente.  Basta se lembrar que ainda hoje se 

desconfia da existência de tribos indígenas na Amazônia que ainda não tenham sido 

vistas por um único branco.  

                                                                                                                                           
devido ao jôgo das relações pessoais – transforma-se de fato, geralmente, numa nova norma de 
aplicação geral.”(sic) ASCARELLI, Tullio. Sguardo sul Brasile, (Milan: Dott. A Giuffre, 1949), 
publicado em português como Apresentação do Brasil (São Paulo: Edições SAL, 1952), p.133, apud 
ROSENN, Keith S.. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, pp. 41/42. 
228Idem, p.21. 
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Mesmo em locais menos inóspitos, como na favela carioca 

denominada Pasárgada por Boaventura de Souza Santos229, encontra-se uma 

formulação jurídica apartada do Estado, não-oficial, e, no entanto, legítima entre os 

componentes dessa comunidade.  

Aliás, é exatamente esse o estudo e constatação desse autor: a 

descoberta de uma instância jurídica paralela à oficial, e coexistente a ela, no Estado 

brasileiro. 

De acordo com Adeodato: 
 

“Quando uma ordem oficial não consegue dar conta dessa 
função social (trata o autor aqui da necessidade de os 
conflitos jurídicos serem terminados, mesmo quando não 
sejam efetivamente solucionados, encerrando assim a sua 
plausibilidade jurídica) abrem-se freqüentemente espaços 
para o aparecimento espontâneo de procedimentos jurídicos 
marginais que, apesar de sua instabilidade, funcionam como 
estratégias de controle para organizar uma situação 
aparentemente caótica, pelo menos do ponto de vista dos 
países desenvolvidos.”  E continua: “a incapacidade do 
Estado para desempenho das diversas funções que se arvora 
enseja ainda dois fenômenos importantes de mencionar 
nestas sugestões para descrição da sociedade brasileira 
contemporânea: o crescimento da violência a níveis de 
guerra civil e o conseqüente e inusitado papel social 
desempenhado por grupos marginais organizados.  Esses 
grupos funcionam não apenas praeter legem mas também 
contra legem e podem solucionar conflitos jurídicos 
independentemente do Estado ou até com auxílio de seu 
corpo de funcionários.  Neste segundo caso o Estado 
desempenha o papel de guardar as fronteiras dentro das 
quais os procedimentos marginais podem atuar e, embora 
distante, faz-se funcionalmente presente.” 230 
 

                                                 
229 SANTOS, Boaventura de Souza. O discurso e o poder; ensaio sobre a sociologia da retórica 
jurídica. Porto Alegre: Fabris, 1988, passim. Vide também WOLKMER, Antônio Carlos.  Pluralismo 
jurídico: fundamentos de uma nova cultura do direito. São Paulo: Alfa Omega, 1997. 
230ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  
São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 106/107. 
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O uso de diferentes códigos legais para diferentes grupos de 

pessoas parece efetivamente estar bem coadunado à idéia inserta no “jeitinho 

brasileiro” de flexibilizar, enfatizar ou mesmo ensejar o desuso de leis vigentes, em 

atenção ao atendimento de um reclame particular, que ganha força por valores 

entranhados na mentalidade brasileira como a manutenção do sistema das boas 

relações. 

Segundo Roberto DaMatta, há dois traços básicos que se 

opõem e que coexistem com força na sociedade brasileira, entre os quais o jeitinho é 

exercido, sejam eles: a hierarquia/autoridade e a igualdade/universalidade231.   

A hierarquia funcionaria para os que dominam ou se 

destacam na sociedade e a igualdade para a massa de indivíduos sem nome, sem 

parentesco, sem conhecimento que os diferencie ou os faça merecedores de serem 

considerados pessoas.232 

Os termos indivíduo e pessoa, como já se pode antecipar, são 

utilizados pelo autor233 de maneira diversa: aquele representando um homem, sem 

quaisquer atributos que o distingam, iguais socialmente a outros tantos, enquanto este 

se refere àquele que é respeitado no seu meio social segundo, por exemplo, a posição 

                                                 
231 DaMatta inclusive relaciona como momentos exemplares na sociedade brasileira desses dois 
princípios o Desfile de 7 de setembro – Dia da Pátria, representando o rito autoritário, o valor à ordem, 
à hierarquia, e o carnaval, como emblemático do valor à igualdade entre todos. DAMATTA, Roberto. 
Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 
1997, passim.  

232 “À primeira vista, a despolitização generalizada cria as precondições para a canalização das 
energias nacionais para o trabalho e quebra a capacidade de reivindicação frente às condições de vida.  
Por conseqüência, do ângulo estrito e míope dos interesses empresariais, isto pode ser considerado 
uma vantagem.  Permite o estilo de desenvolvimento que se resume em: ordem e abundância; ordem 
para os que estão em baixo e abundância para os que estão por cima.” CARDOSO, F. H. Autoritarismo 
e Democracia.  Paz e Terra, 1975, pp.223/224, apud ALENCAR, Francisco, CARPI, Lucia, RIBEIRO, 
Marcus Venício.  História da Sociedade Brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1985, p. 332. 
 
233 DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p.215.  
Em outra obra, o mesmo autor identificará a pessoa com a casa, local onde é reconhecida, e detentora 
de diversas características que a distinguem, e o indivíduo com a rua, onde se encara a dura realidade 
da vida e luta-se, indistintamente, pela sobrevivência. DAMATTA, Roberto. A casa & a rua. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1991, passim. 
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que ocupe, ou o parentesco ou relação que possua com alguém de destaque na 

sociedade, como um político, um coronel, um advogado. 

De acordo com DaMatta234, o princípio hierárquico, no 

Brasil, em que cada coisa deve ocupar seu próprio lugar, não se baseia, como em 

outras sociedades, somente no aspecto econômico.  Utiliza-se, na realidade, de um 

largo feixe de considerações que vão desde a honra a laços pessoais, passando por 

características éticas e estéticas que desembocam em adjetivos como limpo, bem 

apessoado, correto, sagaz, bom, de fino trato etc. 

Dessa forma, não apenas ricos são considerados pessoas.  O 

“rico”, aqui, seria o que possui mais identidades e eixos classificatórios, ou seja: é 

pai, compadre ou parente de alguém considerado importante, formado, detentor de 

recursos financeiros etc.  Haveria então na sociedade brasileira uma busca de se 

complementar os extremos (bom/mau, limpo/sujo, feliz/infeliz...), de acordo com uma 

escala hierarquizada e múltipla estabelecida socialmente e continuamente alimentada 

por essa teia de diferenciação de iguais ou indivíduos tomados indistintamente.   

Assim, essa mesma sociedade almejaria, concomitantemente, 

a manutenção do princípio hierárquico e a expansão da igualdade235, o que faz com 

que se promova, segundo o autor236, não somente uma ampla complexidade 

                                                 
234 DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1997, pp.192/194. 
 
235 Em meio à opressão da Coroa portuguesa sobre o Brasil, exigindo cada vez mais tributos e 
participações nos metais preciosos encontrados, expedindo leis rigorosas e benéficas a seus interesses, 
a notícia da independência das colônias inglesas, da empolgação das multidões burguesas na França, 
da derrubada do rei e da nobreza e o fim do despotismo.  Nada mais adequado que a idéia de 
igualdade, direito de propriedade, liberdade comercial para a classe dominante e para as camadas 
médias e urbanas do Brasil.  Assim, “muitos aderiram ao liberalismo, desde que ele não contestasse o 
seu direito senhorial de ter escravos.”(...) “Mas, a maior parte do Brasil estava à margem desse 
processo.  Isso porque a maior parte da população brasileira era composta por negros escravos, negros 
alforriados (livres), mulatos e brancos pobres.  Essa marginalização tinha motivos: a pobreza, a 
doença, a ignorância e o analfabetismo.  Além de tudo, para essa massa, as relações com a metrópole 
pouco importavam: mais opressiva que ela eram as condições de trabalho e de vida a que estavam 
submetidos escravos e trabalhadores livres.” ALENCAR, Francisco, CARPI, Lucia, RIBEIRO, Marcus 
Venício.  História da Sociedade Brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1985, p.71. 
 
236 DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p.193. 
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classificatória, como também um grande sentimento de compensação e 

complementaridade, que retroalimenta a operação de diferenciação sistemática em 

curso na sociedade brasileira.  Diante desse quadro, afirma DaMatta que, no Brasil,  

“...vivemos certamente mais a ideologia das corporações de 
ofício e irmandades religiosas, com sua ética de identidade e 
lealdade verticais, do que as éticas horizontais que 
chegaram com o advento do capitalismo ao mundo ocidental 
e à nossa sociedade.”237 
 

O autor238 atribui, então, o uso de recursos como o jeitinho e 

ainda mais fortemente de expressões como o “Você sabe com quem está falando?”, 

como uma forma de afirmação desse conteúdo hierárquico operando pelo 

impedimento da individualização, que poderia conduzir ao confronto direto, 

impessoal, entre segmentos sociais como brancos x pretos, ricos x pobres etc., ao que 

o brasileiro teria uma verdadeira ojeriza.   

Assim, a sociedade brasileira possui uma cultura que 

privilegia muitíssimo as relações, formando um núcleo importante de moralidade, e 

na qual os papéis sociais desempenhados por cada um são mais importantes do que a 

participação em uma identidade geral, submetida a leis gerais, universais, tal como é 

identificado, por exemplo, o conceito de cidadão. 

Além disso, o jeitinho, como a malandragem, a 

solidariedade239, o código de relações e de moralidade pessoal, refere-se ao 

desenvolvimento real da vida, que valoriza a pessoa, e não aquele elaborado por leis 

globais, de viés impessoal, universalizante e igualitário, reduto do indivíduo, do qual 

o brasileiro sempre desconfia, o que faz perpetuar uma situação de ambigüidade 

social.   

                                                                                                                                           
 
237Idem, pp.194/195. 
 
238 Idem, pp.197/198. 
 
239 Gilberto Freyre associa a característica de solidariedade do brasileiro com a herança da 
solidariedade que em Portugal se desenvolveu junto com o catolicismo. FREYRE, Gilberto. Casa-
grande & senzala. Rio de janeiro: Record, 2000, p.102. 
 



 129

Tão impactante é essa reverência ao princípio hierárquico 

que o indivíduo busca muito mais se identificar com seu superior do que com seu 

igual, de quem pode ser alvo de inveja e competição240. 

Desse modo é que muitos dos pertencentes à massa podem 

mesmo chegar a se identificar com seu senhor, ou hoje, com a autoridade, o político, 

a pessoa prestigiada, possuidora de “diversos eixos classificatórios”, conforme 

identifica DaMatta241, quando o uso da expressão “você sabe com quem está 

falando?” é empregado pelo motorista ou empregado do patrão, numa exemplificação 

de identidade social vertical. 

Tal aspecto talvez possua suas raízes históricas no fato de os 

grupos populacionais subordinados aos grandes proprietários, donos de engenho, 

estarem acostumados a ser, ainda que precariamente, supridos por estes, que lhes 

garantem o sustento, como também diante do fato de a vida estar, ao redor, 

organizada dessa forma (como agir diferente?), e ainda pelo misto de admiração e 

medo que certamente os senhores impunham a seus subordinados, pela força, pela 

inteligência, pelo conhecimento, pela capacidade de punir e até de ser cruel (como 

confrontar esses grandes homens com os desejos e valores de um sujeito simples, 

analfabeto, rude, escravo negro ou rebelde indígena?  Mais lógico rogar a Deus por 

um bom patrão...).   

Torna-se uma honra então, mais adiante, vir-se a ser 

identificado, de alguma forma, com seu patriarca, senhor, chefe, patrão.  É como se, 

na realidade, não existisse a alternativa de confrontá-los, de colocar, olho no olho, 

algum desejo ou frustração em pauta de consideração.   

Pela observação dessa ambigüidade é que DaMatta242 conclui 

que  

                                                 
240 DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p.194. 
 
241 Idem, pp.190/192. 
242Idem, pp.237/238. 
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“fazer leis é, no Brasil, uma atividade que tanto serve para 
atualizar ideais democráticos quanto para impedir a 
organização e a reivindicação de certas camadas da 
população.  Aquilo que tem servido como foco para o 
estabelecimento de uma sociedade em que o conflito e o 
interesse dos diversos grupos podem surgir claramente – o 
sistema de leis que serve para todos e sobre o qual todos 
estão de acordo – transforma-se num instrumento de 
aprisionamento da massa que deve seguir a lei, sabendo que 
existem pessoas bem relacionadas que nunca a obedecem.”   
 

Ou ainda: que legislar pode vir a ser mais básico do que 

propriamente fazer cumprir a lei.  

 

3.3.4 – O legado da administração colonial portuguesa 

 

Sabe-se que o português foi o elemento colonizador 

dominante no Brasil, do qual muitas importantes características acabaram por ser 

herdadas, dentre elas, o patronato ou, conforme Rosenn243, o sistema no qual um 

soberano, um rei ou equivalente determina todas as decisões políticas e 

administrativas pessoalmente ou por meio de delegação de parte desse poder a 

funcionários ou indivíduos particulares, que passam a deter, assim, poderes especiais 

ou privilégios244.  Nesse sistema, os administradores são ligados ao rei por 

lealdade245, e não pelo senso de cumprimento do dever, e os tributos e participações 

em lucros fazem parte do patrimônio pessoal do soberano. 

                                                 
243 ROSENN, Keith S.. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.26. 
244 Relata-se que, durante todo o período chamado colonial brasileiro, o extrativismo foi realizado 
mediante concessões da Coroa Portuguesa a grupos particulares, que muitas vezes se comprometiam a 
pagar uma quantia anual determinada ao Erário Régio. ALENCAR, Francisco, CARPI, Lucia, 
RIBEIRO, Marcus Venício.  História da Sociedade Brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 
1985, p.13. 
 
245 Assim é que quando da mudança da Família Real para o Brasil, organismos inteiros foram 
simplesmente transplantados para a colônia como meio de empregar os milhares de fidalgos aqui 
chegados, sem qualquer atenção à realidade específica do Brasil. Idem, p.84. 
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Esse sistema acaba por não exigir do funcionário qualidades 

como eficiência ou honestidade246, desenvolvendo-se o recurso do “favor”, isto é, 

para se conseguir um serviço público, por exemplo, torna-se necessário o favor do 

governo, concedido em bases pessoais, e não a solicitação regular ou exigência de seu 

cumprimento, como fórmula para que venha a ser implementado. 

Por outro lado, a tendência de se mesclar o patrimônio 

público com o privado também se fez presente na realidade brasileira, sendo a coisa 

pública tratada, desse modo, como patrimônio familiar. 

O patronato ainda foi causa para a ineficiência do sistema 

judiciário que veio a ser implantado na colônia, visto que as decisões tomadas pelos 

juízes enviados pela Metrópole eram eivadas pelos esquemas de favorecimento e de 

amizade em detrimento da lei ou da justiça. 

Mesmo as leis que regiam a conduta e habilitação dos 

magistrados eram freqüentemente inobservadas, tais como não casar com brasileiras e 

não fazer negócios no Brasil.  Os juízes ainda, muitas vezes, utilizavam-se do próprio 

cargo para a obtenção de vantagens pessoais. 

Dessa forma, o aparelho judiciário da colônia funcionava 

precariamente, na prática sendo administrado em concordância com os interesses dos 

grandes senhores de terra. 

Somando-se a essa situação, tinha-se a edição de leis 

particularizadas, despreocupadas com o coletivo, ou com uma codificação 

sistematizada.  Rosenn, observando a dimensão da questão, diz que:  

“se se examinar a confusa e contraditória coletânea de leis, 
ordens, pareceres, alvarás, regulamentações, decretos, 
cartas-de-lei, editais e instruções, através dos quais o poder 

                                                 
246 “Para muitos, o “gigantismo burocrático” era uma forma de justificar a presença de tantos 
“bicudos” ou “marinheiros caiados” na colônia... A ineficiência e a corrupção faziam parte do 
cotidiano da vida pública da corte.  E a irreverência do povo explicava:  
Quem furta pouco é ladrão,            Furta Azevedo no Paço,  
Quem furta muito é barão,             Targini rouba no Erário, 
Quem mais furta e esconde,           o povo aflito carrega  
Passa de barão a visconde.     Pesada cruz ao calvário.” Idem, pp.84-85. 
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soberano português transmitia sua vontade para a colônia 
brasileira, constatar-se-á quão surpreendente foi ter a 
máquina administrativa chegado a funcionar.” 247 
 

Outro aspecto comum entre os portugueses, especialmente os 

residentes no Brasil, era o descumprimento das ordens da Coroa 248, para o que 

certamente concorreram diversos fatores, a saber: a distância Portugal/colônia, a 

discrepância eventual de interesses entre a Coroa e os residentes249, a falta de maior 

fiscalização quanto ao cumprimento dos ditames da Coroa, a rigorosa política 

mercantilista e os pesados tributos que Portugal impunha à colônia, o pouco material 

humano250 com que contava a Coroa portuguesa para a dominação e controle do 

Brasil, o que acabava por lhe cercear a possibilidade de fazer maiores exigências em 

relação àqueles que concordavam em se deslocar para a colônia etc. 

Adicione-se a este último fator o fato de que Portugal exilava 

muitos dos que considerava desajustados para o Brasil, pessoas, portanto, que não 

                                                 
247 ROSENN, Keith S.. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.33. 
 
248 “A Coroa podia tolerar – e tolerava – considerável frouxidão e deslizes em tudo o mais, porém tal 
coisa não se dava ao tratar-se do distrito Diamantino (importante área de exploração de metais 
preciosos).  Leis ásperas e opressivas podiam ser fraudadas com relativa facilidade nos sertões remotos 
do Brasil, mas não na região lúgubre e difícil, tão apropriadamente chamada Serro do Frio.” (grifo 
nosso) BOXER, C. R. A idade do ouro no Brasil.  São Paulo: Cia. Ed. Nacional,1963, p.184, apud 
ALENCAR, Francisco, CARPI, Lucia e RIBEIRO, Marcus Venício.  História da Sociedade 
Brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1985, p.60. 
 
249 Um exemplo é relatado com a criação da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, cujo 
objetivo era desenvolver economicamente a respectiva região, a qual teria o monopólio dos negócios 
na região por 20 anos, período em que deveriam ser introduzidos 10.000 escravos negros, e em 
contrapartida os comerciantes ficavam obrigados a enviar no mínimo um navio por ano para Lisboa, 
entre outras obrigações.  Todavia, “o sonho de progresso dos fazendeiros maranhenses durou pouco, 
pois logo a companhia mostrou a sua verdadeira face: pesos e medidas falsificados – prática 
corriqueira na nossa história -, preços elevados das “peças de ébano”, produção local comprada apenas 
parcialmente, mercadorias européias de má qualidade.”, pelo que os proprietários maranhenses, 
acabam por rebelar-se dois anos após a fundação da companhia.  Mais adiante, durante o período do de 
extrativismo mineral, tem-se: “O assassínio desse minerador (Felipe dos Santos) revelava o nível de 
contradição entre os interesses metropolitanos e os da classe dominante local.” Idem, pp. 48 e 60. 
250 “Com uma população estimada em apenas um milhão de habitantes, no século XV, Portugal sofria 
da falta de recursos humanos suficientes para impor rígido controle sobre seu vasto império.  Além 
disso, a Coroa Portuguesa se recusava a desviar para o Brasil fundos suficientes para criar a infra-
estrutura necessária para a efetiva execução da Lei.” ROSENN, Keith S. O jeito na cultura jurídica 
brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, pp.38/39. 
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vinham para a colônia com intenção de estabelecer-se ou criar raízes, mas tão 

somente com o espírito de quem está sendo castigado, ou de quem quer de alguma 

forma favorecer-se, ou ainda de quem quer meramente desvencilhar-se de uma 

determinada situação. 

O costume de descumprir os ditames do governo ou as leis 

maiores de um estado estava estabelecido, o que viria a favorecer a desmistificação 

do arcabouço legal ou a naturalidade em lidar com a lei de forma não convencional, 

como o exige o jeitinho. 

O excesso de burocracia na administração da colônia, diz 

Rosenn251, é outra herança portuguesa importante na formulação do jeito.  Segundo 

ele, os administradores portugueses se detinham por muito tempo tratando de 

assuntos de somenos importância para a condução da colônia, emperrando-a e 

promovendo uma enorme abundância e acúmulo de papéis.   

Mais adiante se popularizaria no Brasil, ganhando, em certos 

momentos, contornos oficiais, a esdrúxula figura do despachante252, pessoa 

responsável por dar andamento a papeladas imensas e diversas, necessárias para o 

cumprimento de algum ditame legal ou para obtenção de algo junto ao governo, 

mediante pagamento ou comissão. 

Segundo Rosenn253, o jeito encaixa-se muito bem com a 

figura do despachante, que serviria para amaciar o truncado processo administrativo 

no Brasil. 

 

 

                                                 
251Idem, pp. 30/31. 
 
252 “Desenvolvendo ao longo dos anos essa maneira de hierarquizar e manter as hierarquias do mundo 
social, criamos os despachantes ou padrinhos para baixo, esses mediadores que fazem as 
intermediações entre a pessoa e o aparelho de Estado quando se deseja obter um documento como o 
passaporte ou a nova placa do automóvel.” DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: 
para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 236. 
253 ROSENN, Keith S.. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, pp. 
73/74. 
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3.3.5 – O patriarcalismo, o familismo e o paternalismo 

 

Uma das figuras mais importantes da colonização do Brasil 

foi a do grande proprietário de terra, inicialmente composta por portugueses, a quem 

a Coroa destinava lotes de terra com o fito de que viessem a se estabelecer na 

longínqua colônia, responsabilizando-se eles por utilizar seus próprios meios para tal.  

Dessa maneira, Portugal, país de pequena população, procurava estimular a 

colonização do Brasil, sem maiores ônus para si, posto que o particular, munido da 

posse da terra, vinha, às suas custas, para o Brasil, no intuito de desbravar e domar a 

nova terra, com vistas a um futuro enriquecimento. 

Essa forma de colonização254 acabou por descentralizar 

muito o poder da Coroa, dispersando-o entre esses senhores que se tornaram a 

autoridade máxima dentro de sua propriedade e até adjacências.  Eram os chamados 

patriarcas255. 

A sociedade local girava, principalmente, em torno de cada 

uma dessas propriedades, que abrigava o latifundiário, sua família, sua criadagem e 

seus escravos, sem maiores controles de suas atividades por parte da Coroa 

portuguesa. 

A família passou a ter lugar fundamental na sociedade 

brasileira, chefiada solenemente por esses grandes donos de propriedades e engenhos, 

que se configuravam, na prática, como a última instância de resolução de conflitos e 

de administração daquele território.   

                                                 
254 Segundo Gilberto Freyre, “no Brasil, como nas colônias inglesas de tabaco, de algodão e de arroz, 
da América do Norte, as grandes plantações foram obra não do Estado colonizador, sempre somítico 
em Portugal, mas de corajosa iniciativa particular... Foi a iniciativa particular que, concorrendo às 
sesmarias, dispôs-se a vir povoar e defender militarmente, como era exigência real, as muitas léguas de 
terra em bruto que o trabalho negro fecundaria...” FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. Rio de 
janeiro: Record, 2000, p.91/92. 
 
255 Segundo o Dicionário Aurélio, o patriarcado é o “regime social em que o pai exerce autoridade 
preponderante”. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.  Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 
2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p.1282.   
 



 135

A instituição familiar destacou-se como elemento 

organizador da colônia mesmo quando contraposta ao Estado, não somente frente a 

suas ramificações no Brasil, largamente dominadas por esses grandes proprietários, 

como até perante a distante Coroa portuguesa.  Também o indivíduo não era 

privilegiado, posto estarem todos nuclearmente subordinados a esses respectivos 

senhores. 

Assim é que Gilberto Freyre afirma que:  

“A família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem 
nenhuma companhia de comércio, é desde o século XVI o 
grande fator colonizador no Brasil, a unidade produtiva, o 
capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra 
escravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra 
em política, constituindo-se na aristocracia colonial mais 
poderosa da América.  Sobre ela o rei de Portugal quase que 
reina sem governar. Os senadores de Câmara, expressões 
desse familismo político, cedo limitam o poder dos reis e 
mais tarde o próprio imperialismo ou, antes, o parasitismo 
econômico, que procura estender do reino às colônias os 
seus tentáculos absorventes.” 256 
Também Rosenn257 detecta a importância da família para o 

brasileiro e, por conseguinte, seu forte senso de lealdade e obrigação em relação aos 

amigos e familiares, o que se reflete nos dizeres populares, tipo: “mais vale um amigo 

na praça, que dinheiro na Caixa” ou “aos amigos, tudo; aos inimigos, a lei.” 

Na valorização das relações pessoais estão embutidas 

características atribuídas por muitos estudiosos ao brasileiro, tais como, emotividade, 

cordialidade258, solidariedade, sentimentalismo, ou outras que caminhem nessa 

direção. 

                                                 
256 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. Rio de janeiro: Record, 2000, p.92/93. 

257 ROSENN, Keith S. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.42. 

258 O conceito de homem cordial ficou notabilizado a partir de Sérgio Buarque de Holanda. 
HOLANDA, Sérgio Buarque de.  Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
DaMatta concorda que o brasileiro seja cordial, ainda que esta cordialidade esteja dialeticamente 
associada ao que chama “lógica brutal das identidades sociais”, seus desvendamentos e a oscilação do 
sistema entre fazer cumprir a lei ou respeitar a pessoa. DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e 
heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p.216. 
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Rosenn destaca o sentimentalismo do povo brasileiro 

afirmando que “um corolário da ênfase no relacionamento pessoal direto é o 

complexo de “coitado”, a compaixão, a solidariedade de que os brasileiros tão 

prontamente estendem àqueles em condições miseráveis.”259  Esse sentimentalismo, 

continua, tende a atenuar os rigores legais e, paralelamente, a contribuir para a 

incidência do jeito.  Todavia, talvez sirva também para despertar a compaixão pela 

dificuldade alheia, tornando-se o brasileiro parceiro de seu companheiro na luta pela 

sobrevivência, sabedor que é dos inúmeros reveses que a vida proporciona ao longo 

do tempo. 

Ao lado do sentimentalismo, reside a habilidade já 

mencionada do brasileiro de conciliar, cuja origem, atribuem alguns autores260 estaria 

na necessidade de se vencer os obstáculos naturais do Brasil. 

Roberto DaMatta261 também conclui pelo pavor do brasileiro 

à discórdia e à crise, traço que vê como essencial num sistema social preocupado em 

atender aos princípios da hierarquia e da autoridade.  O mundo, dessa maneira, teria 

que se mover segundo uma harmonia absoluta, como uma conseqüência clara desse 

sistema dominado pela totalidade, que se dá, segundo o autor, a partir da formulação 

de um pacto profundo entre fortes e fracos.  O conflito seria visto não como um 

sintoma de crise, mas como uma forma de revolta, que deve e precisa ser reprimida. 

Ambos são unânimes em redargüir que, a despeito da aversão 

do brasileiro ao conflito, não deixam de existir episódios violentos ao longo da 

história do Brasil, especialmente por se tratar de uma sociedade dependente, colonial 

e periférica, características por si mesmas muitas vezes associadas a divergências e 

crises. 

                                                 
259 ROSENN, Keith S. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.47. 
 
260 Por exemplo, MOOG, Virgínia. Bandeirantes e pioneiros: paralelo entre duas culturas.  Rio de 
Janeiro: Globo, 1966, pp.258/259. 
 
261 DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1997, pp.184/185. 
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Sobre o paternalismo, que também muito influenciou o 

desenvolvimento da sociedade brasileira, afirma Rosenn262 ter-se constituído a partir 

da monarquia portuguesa, da Igreja Católica e da família organizada de forma 

patriarcal, na qual o patrão protegia os interesses de seus empregados em troca da 

fidelidade e serviços destes.  O patrão apresenta-se assim como uma autoridade 

protetora, paternal, que serve para particularizar as relações para os membros das 

classes mais baixas ou pertencentes à massa. 

As três características operam no sentido de se respeitar a 

autoridade e se atribuir valor às relações pessoais e à particularização, o que acabará 

por contribuir para a elaboração da possibilidade de se utilizar o jeito como forma de 

resolução social, na medida em que podem vir a fundamentá-lo enquanto opção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
262 ROSENN, Keith S.. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.51. 
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Capítulo IV – Reflexos das raízes do jeito e atuação do instituto na dinâmica social e 

jurídica brasileira 

 

4.1 - O brasileiro e as leis 

 

O que resulta constatado ao longo da história do Brasil é uma 

grande falta de intimidade entre a legislação oficializada e o desejo da maioria da 

população brasileira. 

O Brasil, eternamente subordinado a ditames externos, 

acabou sendo muitas vezes conduzido por leis que favoreciam aos países 

dominadores, sem maior menção ou consideração às vontades e demandas de seu 

povo. 

Quem mais se aproximou ao mesmo tempo do poder de fazer 

leis e do Brasil foi a pequeníssima minoria de grandes proprietários, inicialmente 

herdeiros portugueses, que pareceram funcionar na história como intermediadores dos 

“interesses do Brasil”, ou melhor, de seus próprios interesses, enquanto latifundiários 

rurais, frente aos interesses da Metrópole exploradora das riquezas coloniais. 

Os conjuntos populacionais agregados a esses patriarcas 

deviam então se identificar com os interesses destes senhores que não somente os 

comandavam, como também os alimentavam, protegiam etc., sendo pouco cabível 

que estes subordinados tivessem condições de reivindicar quaisquer interesses 

pessoais, seja individual ou, muito menos, coletivamente. 

O grosso da população, como se sabe, não tinha instrução, 

nem coordenação política, nem sequer costume de interferir em qualquer ordem a si 

dada, muito pelo contrário, apesar de por vezes ter irrompido contra a opressão do 

sistema, umas por desespero, outras por ser conduzida por alguma facção de 

dominantes ou de intelectuais.  Como pensar em participar da feitura sofisticada de 

leis? 
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Leis que então se identificavam com a distante capacidade de 

mandar, com a função dos grandes senhores, esses seres capazes de ir muito além do 

que trabalhar num rude roçado, detentores de muito maiores conhecimentos e força.  

Como imaginar subverter, de alguma forma, tal ordem?  Unir o quê, ainda que a 

massa numericamente fosse superior, para combater tanto poder? 

Ampliando a questão, registra-se as palavras da professora 

Marilena Chauí: 

“no entanto, no século XX, com o surgimento das chamadas 
sociedades totalitárias – fascismo, nazismo, stalinismo – e 
com o aumento do poder das sociedades autoritárias ou 
ditatoriais, a Filosofia também passou a desconfiar do 
otimismo revolucionário e das utopias e a indagar se os 
seres humanos, os explorados e os dominados serão capazes 
de criar e manter uma sociedade nova, justa e feliz.  O 
crescimento das chamadas burocracias – que dominam as 
organizações estatais, empresariais, político-partidárias, 
escolares, hospitalares – levou a Filosofia a indagar como 
os seres humanos poderiam derrubar esse imenso poderio 
que os governa secretamente, que eles desconhecem e que 
determina suas vidas cotidianas, desde o nascimento até a 
morte.” (grifos nossos) 263 
 

A sobrevivência da identidade dessa massa populacional 

enquanto pessoas foi sistemática e diariamente sufocada, reprimida, vindo a se 

manifestar somente na dança, na religião, na cantiga, no lamento, na saudade, na 

tristeza, na fuga cega, desesperada, excepcional, principalmente do negro (caso dos 

quilombos), ou, em última instância, no silencioso suicídio do índio.264  Como se 

                                                 
263 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995, p.50. Retomando-se o conceito 
autopoiético, tem-se a crítica de Sibylle Tönnies, para quem “o conceito de autopoiese é um 
eufemismo para referir ao estado natural de exploração do mais fraco pelo mais forte.” TÖNNIES, 
Sibylle. “Komplexität und chaos”, in: Rechtsteorie, n.23, 1992, apud GUERRA FILHO, Willis 
Santiago. Autopoiese do direito na sociedade pós-moderna. Porto Alegre: Livraria do advogado, 
1997, p. 90. 
264 Nas palavras de Darcy Ribeiro: “Mais tarde, com a destruição das bases da vida social indígena, a 
negação de todos os seus valores, o despojo, o cativeiro, muitíssimos índios deitavam em suas redes e 
se deixavam morrer, como só eles têm o poder de fazer.  Morriam de tristeza, certos de que todo o 
futuro possível seria a negação mais horrível do passado, um vida indigna de ser vivida por gente 
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construir uma identidade política, social, em tais condições?  Como alimentar o amor 

próprio ou lutar para ser respeitada sua dignidade de homem, destacada da figura de 

outros que pareciam tão maiores e melhores? 

Temos então que, mesmo os grandes proprietários, quando 

legislavam em nome do Brasil, portanto mais próximos da realidade brasileira, 

mantinham-se, na verdade, distanciados da população, a quem praticamente não 

importava se a ordem vinha do Brasil ou de Portugal, visto que tal fato não alterava 

muito a dureza de seu cotidiano. 

Aclara-se um motivo de a população ainda hoje desconfiar 

das leis, que dirá outrora: elas nunca foram feitas segundo suas necessidades265, ao 

contrário, serviam principalmente para submetê-la ou explorá-la de maneira ainda 

mais aperfeiçoada. 

Num segundo momento, participou da mística das leis a 

própria visão que a classe dominante no Brasil delas devia possuir, com cada 

proprietário disputando mais privilégios ou melhores condições que o outro, em 

relação à Metrópole, sabedores que eram de que a administração portuguesa se 

desenrolava segundo o prestígio e amizade que se tivesse junto à família real. 

Além disso, os centros de poder formados por cada latifúndio 

sofriam a influência, de cima para baixo, dos valores portugueses de apego a títulos e 

privilégios.   

 

                                                                                                                                           
verdadeira.” RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995, p.43. 
265 Willis Santiago Guerra Filho, dissertando sobre como se solucionar os inúmeros problemas postos 
pelas complexas sociedades atuais, sugere a recusa de fórmulas pré-estabelecidas em ideologias, 
trocando-a pela adoção de uma postura democrática, “pela qual se propõe buscar essas soluções 
provocando um debate amplo, incluindo o maior número possível de posicionamentos, sem excluir 
nenhum por alguma prevenção de ordem ideológica, procurando extrair de cada um deles alguma 
contribuição, contemplando-as quando demonstrarem consistência, de forma a possibilitar uma opção 
vinculante a todos os envolvidos no debate, com “a recuperação de uma capacidade de auto-significar-
se através do Outro.” GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autopoiese do direito na sociedade pós-
moderna. Porto Alegre: Livraria do advogado, 1997, p.28. 
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Bem-vinda então a lei que particularizasse, que identificasse 

seu destinatário, posto que as leis gerais se destinavam aos menos prestigiados, aos 

indistintamente denominados.  Ademais, sabiam também, qualquer lei poderia ser 

excepcionada, o que, por si, já colaborava para seu descrédito. 

Se o senhor punha a lei em descrédito, se ele organizava de 

maneira particular seu latifúndio, ou seja, à parte do que dispusessem leis gerais, por 

que a população, se e quando lhe competia, haveria de lhes dar crédito? 

As leis, assim, resultavam, ou opressoras, ou inoperantes. 

Some-se a tudo isso, sempre, a imensidão do território, a 

restrita ou ausente comunicação entre os centros urbanos, a heterogeneidade da 

população etc. 

Quando o Brasil finalmente teve chance de confeccionar 

algumas leis à parte de ditames externos, pareceu não saber ou não ter interesse em 

realmente fazê-lo, desacostumado que estava a contrapor valores, a pensar o direito 

sistematicamente, a ordenar sopesando variáveis componentes da sociedade 

brasileira.   

O grosso de sua população permanecia pobre, desinstruído, 

acostumado ao papel de obedecer, completamente à margem da discussão de seus 

próprios interesses e necessidades, sem muitas outras atividades pensantes na vida, 

exceto a de como ultrapassar mais um dia.   

Como pensar em grandes princípios filosóficos, em ideais de 

democracia, em valores a serem juridicamente protegidos, se nem a sobrevivência 

estava garantida? 

Aos dominantes competia somente formular um esboço legal 

que formalmente organizasse seus interesses266, segundo os padrões queridos pelos 

países mais ricos, de modo a propiciar seus negócios internos e externos. 

                                                 
266 Segundo Rosenn, no Brasil, bem como em muitos outros países em desenvolvimento, é 
freqüentemente mais fácil e socialmente menos polêmico para os opositores de uma lei destinada a 
efetuar mudanças fundamentais na sociedade, evitar sua implementação do que sua promulgação.  Os 



 142

Sobre esses padrões requeridos, observa-se, no campo do 

direito, que a mera aparência de dogmatização do direito, ou seja, de se ter como 

dogma prefixado a norma jurídica, já funciona em termos políticos e jurídicos, 

constituindo-se como um poderoso instrumento estratégico, ao tempo em que, 

internamente, como não poderia deixar de ser, ocorrem ou podem ocorrer 

movimentos completamente distintos, tal como o que se afigura pela coexistência de 

direitos não-oficializados, que muito mais revelam a verdadeira realidade e o nível de 

desenvolvimento da sociedade, bem como o conflito de forças nela em curso. 267   

No Brasil, historicamente, as elites têm outorgado 

paternalisticamente constituições e leis com pouca consideração ou consciência das 

expectativas e capacidades do povo, constituindo-se antes no resultado do 

pensamento de uma minoria, do que um fruto de pressões populares, sem que haja 

ainda um estudo consistente sobre a realidade do país. 268 

Persistiram assim o alheamento da maioria da população à 

problemática legal e a descrença da minoria dominante em relação ao poder das leis, 

concebidas aqui como uma formulação meramente formal, que até podiam vir a 

serem compostas por diplomas rígidos se o contexto ou cultura assim direcionasse 

que fosse, mas, ao mesmo tempo, sabendo-se que, se viessem a ser implementadas, 

isso ocorreria em relação à maioria sem nome, aos indivíduos.  Já no tocante a essa 

                                                                                                                                           
proponentes das reformas básicas alcançam uma vitória simbólica, mas na prática nada muda porque 
os partidários do status quo têm poderes políticos e econômicos para abafar a reforma no nível 
administrativo. ROSENN, Keith S.. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 
1998, pp. 64/65. 

267 Além dessa aparente funcionalidade, Adeodato também justifica a utilidade do estudo da 
modernidade jurídica, da qual o direito dogmaticamente organizado é parte essencial, no fato de 
coincidir que os estados que dogmatizaram seu direito também alcançaram a supremacia política, 
ideológica e militar no mundo atual, bem como no fato de, com a globalização, virem sendo impostos 
aos demais países esses padrões de modernização jurídica, o que reforça a tese de que é realmente útil 
dar ao direito uma aparência dogmática, algo como uma roupagem que funciona “para inglês ver” 
(lembra-se aqui desta significativa expressão popular). Há que se mencionar, ainda, que tal aparência 
pode ser útil também internamente, de logo pela possibilidade de funcionar como uma alternativa 
formal de contenção social. ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e retórica: para uma teoria 
da dogmática jurídica.  São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 300/302. 
268ROSENN, Keith S. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 52. 
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elite, na prática, ou não seriam implementados, ou estes teriam como se esquivar de 

seus rigores269.   

Eis representada a força e importância social do jeito. 

Sob outro prisma, talvez possa se refletir que, se o jeito serve 

para transformar indivíduos em pessoas, realiza provavelmente um grande sonho 

humano, sem dúvida um sonho de muitos.   

Ser pessoa, com todas as benesses que isso traz, é, ou pode 

ser, um atributo reverenciado e reverenciável, aceite-se, ou não, por inúmeros 

motivos, desde os mais óbvios, até o grande desejo ou necessidade humana de obter 

reconhecimento, o clamor da própria estima, ou mesmo a compreensão darwiniana de 

os melhores sobreviverem, entre outros. 

Assim, em tese, o ideal seria que todos pudessem ser 

pessoas, o que, entretanto, não é possível. 

Interessante, nesse contexto, é se observar a profusão de 

leis270, o apego ao papel e a complexidade da legislação brasileira, se comparada a 

sua efetiva utilidade prática.   

Tal realidade não só combina com a ineficácia das leis, posto 

que os operadores do direito simplesmente não têm como dar conta de tantos textos 

legais, como serve para aparentar externamente aos demais países, especialmente os 

mais ricos, um suposto rigor e apuro legal, conforme já mencionado, para o que 

corrobora, às vezes, o excesso de formalismo que flagrantemente parece desconfiar 

do cidadão, cuja conduta pretende a lei pretende regular. 

Por fim, um último, amplo e complexo aspecto, talvez 

concomitantemente conseqüência e causa da distância entre o brasileiro e as leis e da 

inserção, e, por conseguinte, do incentivo ao uso do jeito no universo jurídico, 

                                                 
269 Aqui também se abre margem à propalada “impunidade”, constantemente verificada no Brasil, que 
é utilizada, dentre outras coisas, como argumento para o enrijecimento das punições legais no país. 
270 ROSENN, Keith S. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, pp.53/55. 
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repousa na grande deficiência e ineficácia do próprio Poder Judiciário no país, cujos 

fatores, porém, não compete serem analisados no presente momento. 

A despeito da atual situação do Poder Judiciário, geralmente 

agravada quando analisado em um país periférico, autores observam, no estado 

democrático contemporâneo, uma tendência de deslocamento de decisões 

politicamente relevantes do Executivo e Legislativo para o Judiciário, especialmente 

a partir da propositura de determinados tipos de ações, com ênfase às do tipo 

coletivas, que se tornam um privilegiado instrumento de participação política e de 

exercício constante de cidadania.271 

 

4.2 - O jeito ante a pessoa e o indivíduo 

 

Conforme DaMatta272, o esquema brasileiro trabalha em dois 

níveis distintos: um que particulariza até o patamar biográfico e o outro, denominado 

por alguns de “legiferante”, que age por intermédio de leis globais.  Assim, no caso 

de leis gerais e de repressão, seguiríamos sempre o código burocrático ou a vertente 

impessoal e igualitária do sistema; já para as situações concretas, aquelas que a vida 

nos apresenta no dia-a-dia, o guia seria o código das relações e da moralidade social, 

onde se inseririam a solidariedade, a malandragem e o jeitinho como formas de ação.  

Mas o jeito não parece se exaurir somente sob esse 

fundamento.   

                                                 
271 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autopoiese do direito na sociedade pós-moderna: introdução 
a uma teoria social sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 36.  Como já 
mencionado, quando se observa o movimento de ampliação da jurisdicização das relações, o que 
parece se estar reconhecendo é exatamente a falta de ênfase ou de competência das demais instâncias 
de harmonização ou contenção de conflitos inseridas na sociedade, a exemplo das regras de trato 
social, moral, religião etc.,as quais, provavelmente precisariam ser repensadas, reordenadas e 
renovadas no sentido de poderem vir a reocupar o seu devido lugar, não sendo provavelmente devido 
se perpetuar no tempo essa sobrecarga no sistema jurídico. 
272 DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p.218. 
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Retomando Rosenn, o bom senso também pode esteá-lo 

perante uma lei “injusta, irrealista ou economicamente ineficiente”, ou seja: o jeitinho 

pode ser usado a favor também do indivíduo, na forma como o concebe DaMatta, sem 

que haja interferência de amizade, compadrio ou outro que o valha.   

Para melhor analisar o que está sendo dito, lance-se mão da 

seguinte suposição, baseada em uma situação reportada na revista VEJA273 e relatada 

a seguir. 

Um homossexual foi preso ao portar três cigarros de 

maconha.  Com a ocorrência de uma rebelião no interior da delegacia em que havia 

sido recolhido, situada em São Paulo, tornou-se ele refém dos demais detentos, tendo 

sido escolhido para tanto a partir da sugestão gritada por alguém: “Cadê o gay?”  

Levantando uma abstrata e particular hipótese a partir desse 

evento, consideremos que o delegado que efetuou a prisão fizesse algumas 

ponderações no seguinte sentido: a) um homossexual está bem mais suscetível de 

sofrer chacotas, agressões físicas e psicológicas etc, seja fora, e mais ainda no interior 

de um ambiente prisional; b) o sistema carcerário no Brasil não consegue absorver 

nem os réus já condenados por crimes de muito maior gravidade do que o cometido 

pelo gay em questão; c) há criminosos muito piores nas ruas a serem presos para que 

se perca tempo com delito do porte do cometido pelo gay; entre outras reflexões 

quaisquer que poderia ter efetuado, de modo que, com base nelas, usasse de seu “bom 

senso” e “desse um jeito” de não encarcerar o tal gay, apesar do flagrante delito, o 

que, na situação verídica, tê-lo-ia poupado de ser queimado, ferido a faca, ter quatro 

dentes quebrados, um pedaço de orelha arrancado etc. 

Se consumada essa hipótese, o indivíduo teria sido 

particularizado, na medida em que se teria dado a ele um tratamento diferenciado e 

assistemático, em comparação aos demais, embora não necessariamente para atender 

                                                 
273 “ Cadê o gay, cadê o gay?” VEJA. Ed. 1714, a. 34, n.33. São Paulo: Abril, 22/08/2001, p.82. 
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a um princípio hierárquico, no sentido de ele possuir este ou aquele eixo 

classificatório (parentesco, amizade, compadrio etc.).   

O procedimento, neste caso, parece ser mais interno de quem 

“dá o jeito”, do que efetivamente relacionado ao eventual beneficiário.  O que se 

manteria seria a transgressão à lei, seu uso distorcido ou simplesmente seu desuso em 

troca de um fim considerado mais útil, importante, vantajoso. 

O jeito, dessa forma, poderia ser também utilizado para 

prevenir aparentes injustiças, irrazoabilidades ou desproporções, além de fazer valer 

valores outros, que também façam parte da realidade brasileira, aqui representados 

pela hipotética decisão do delegado, tal como, o respeito à integridade física e o 

acolhimento à diferente opção sexual. 

Atitudes como estas podem significar, momentaneamente, 

uma abstenção em se ser conduzido por ditames externos, em geral impostos segundo 

interesses de grupos dominantes nacionais ou estrangeiros (e aqui também está 

presente o problema da legitimidade), e não condizentes com sua realidade ou visão 

de mundo (do delegado, no caso), o que não significa que necessariamente vão obter 

melhores resultados.   

Um mérito em se efetivar tais escolhas talvez esteja, sob a 

ótica que ora proposta, em se revelar, de forma mais verdadeira, o pensamento efetivo 

da sociedade, ainda que essas opções arbitrárias, subjetivas, inconstantes, casuísticas, 

devam, teoricamente, ser banidas, ou, pelo menos, contidas. 

O jeito, pelo que se viu, pode funcionar como válvula de 

escape das vontades sociais, em relação às diretrizes impostas (algumas “irrealistas”, 

“injustas”, “economicamente ineficientes”), e que, ainda que possam ser consideradas 

mais avançadas, o que nem sempre é fato, muitas vezes sequer participam do 

universo do brasileiro, podendo colaborar, na realidade, para a repetição da negação 

ao modo de ser ou à identidade brasileira.  Pode assim ser considerado como um 

instrumento da valoração social ou do que efetivamente a sociedade ou pelo menos 

parte dela quer para si, não cabendo aqui a análise se esses valores ou se esse modo 
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de ser é melhor ou pior do que se proponha mundo a fora, mas, tão-somente, que 

retrata e aceita – finalmente - o ser brasileiro, com seus erros e acertos.   

Se o americano é comerciante e empreendedor, o alemão é 

rigoroso e preciso, o brasileiro é flexível e criativo ou se o americano invade países 

supostamente sem justificativa, se o alemão produz o holocausto, ou se o brasileiro se 

compraz em infringir regras, a quem cabe julgar, somando tudo, se um ou outro é 

melhor?  Há que se utilizar novamente o atávico critério de que o melhor é o que 

consegue se sobrepor aos demais? 

Tudo isso, evidentemente, não significa, conforme 

exemplifica a revista Isto é274, que devam os alunos fazer vestibulares em faculdades 

fracas e depois conseguir transferências ou liminares que garantam suas matrículas 

em universidades de maior nome através do “jeitinho”, ou, mais teoricamente, que a 

sociedade deva assumir as rédeas da condução social sem considerar princípios 

maiores ou os avanços que a lei pode propugnar para o aperfeiçoamento dessa mesma 

sociedade, ainda que alguns deles até a seu contragosto, adotando irrestritamente o 

uso do jeitinho como forma de solução de seus problemas.   

O realce está em: primeiro, o jeitinho poder ser utilizado em 

mão dupla, ou seja, tanto para atender à minoria dominante, enquanto poder de 

mando, importância na sociedade, proprietária de diversos eixos classificatórios etc., 

como também para livrar ou auxiliar um indivíduo “qualquer”275, seja por repúdio a 

                                                 
274  A matéria relata casos no Ceará e no Espírito Santo de alunos que conseguiram transferência ou 
ingresso sem vestibular em faculdades melhores, através de determinação judicial, alguns segundo 
argumentos rasos, mas aproveitando-se de ‘brechas” na lei, sendo estes alunos muitas vezes, 
coincidentemente, parentes de algum político ou pessoa de prestígio na sociedade. “Jeitinho brasileiro: 
alunos conseguem vagas em escola pública sem fazer vestibular”. ISTO É. n.1664.  São Paulo: Editora 
Três, 22/08/2001, p.78. 
 
275 Rosenn inicia seu trabalho sobre o jeito apresentando uma anedota relatada no livro Brasil para 
principiantes, venturas e desventuras de um brasileiro naturalizado, em que um aluno recém-formado 
em medicina na Europa pretende imigrar para o Brasil.  Para tanto, dirige-se ele ao consulado com o 
intuito de obter o visto necessário.  O cônsul brasileiro, por sua vez, prontamente altera a qualificação 
profissional do rapaz para agrônomo, sob o argumento de que assim poderia lhe fornecer o documento 
de imediato, dado ter que respeitar as quotas de profissões (a quantidade de médicos obviamente 
estaria já preenchida), instruções confidenciais do departamento de imigração, “besteiras(...) sem 
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uma determinada lei, seja pelo atendimento a apelo emocional, solidariedade, bom 

senso etc.276; e segundo, poder funcionar como uma verdadeira “válvula de escape” 

do rigor legal estabelecido, o qual, muitas vezes absolutamente não se relaciona à 

dinâmica da sociedade brasileira, ou é “injusto”, “irrealista” etc.  

Chega-se, agora, a partir de uma maior compreensão do jeito, 

à conclusão de que este pode, paradoxal e concomitantemente, operar pela 

indiferenciação dos subsistemas integrantes de uma sociedade, na medida em que, 

pela interposição, por exemplo, de valores morais, produz a mescla entre ditames 

pertencentes a diferentes subsistemas sociais, conforme a construção fornecida pela 

teoria de Luhmann, exposta nos capítulos iniciais, como também pode representar 

passos tímidos rumo à construção da identidade nacional, quem sabe a ser expressa, 

mais adiante, num conjunto dogmático de leis, desta feita, elaborado a partir da 

consideração e embate dos valores, idéias e soluções proporcionadas pelas diversas 

camadas e setores componentes da sociedade brasileira.  

Obviamente que um desenrolar desse gênero não se dá de um 

dia para uma noite; tratando-se de uma opção a ser historicamente construída. 

Enquanto isso, vai também o jeito produzindo a integração 

do sistema jurídico em vigor no país, às vezes fazendo fluir ou facilitando o acontecer 

do dia-a-dia (vide exemplo constante à nota 280), e, ainda, amoldando, em tempo 

real, uma certa forma de regra à multiplicidade da vida. 

Seguindo essa linha de raciocínio, tem-se, ao observar a 

realidade brasileira, que, por fatores aparentemente alheios a sua vontade, engendrou 

                                                                                                                                           
importância” que, cumpridas, ficariam totalmente dentro das normas legais. ROSENN, Keith S. O jeito 
na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.11. 
 
276 Recentemente, em entrevista a noticiário nacional, o senador Carlos Wilson (PE), membro de 
Comissão do Senado responsável pela punição dos funcionários que violaram o painel eletrônico do 
Senado, afirmou que aplicou pena de suspensão àqueles, em vez de demiti-los, como seria mais 
previsível pelo disposto na respectiva lei, sob a justificativa de que se os senadores envolvidos (no caso 
os srs. Antônio Carlos Magalhães e José Arruda) somente tiveram seus mandatos cassados, por que iria 
demitir (tirar o ganha-pão, crucificar) aqueles considerados “pequenos”? 
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uma forma surpreendente de tolerante convivência humana277 (não que não tenha seus 

deslizes) hoje talvez cara a uma humanidade que parece mal suportar a coexistência 

com o que seja divergente, diferente, (não mais tentando suplantar o outro por 

ambição ou ganância, mas simplesmente por não tolerar algo ou alguém “fora dos 

conformes”)278, e que, por conseguinte, mergulha em disputas acirradas, por vezes 

sangrentas e cruéis, como se viu há dez anos com os hutus em Ruanda, quando 800 

mil pessoas foram massacradas, ou entre sérvios e albaneses, ou entre brancos e 

negros americanos, ou, exemplo dos exemplos, entre alemães e judeus. 

O jeito não deixa de ser um representante (ainda que 

questionável), por excelência, dessa realização brasileira.  

 

4.3 - O jeito e o ilícito 

 

Assim, como conseqüência de atuar como “válvula de 

escape”, o jeito parece se afinar mais à própria dinâmica da história que ora privilegia 

uma ideologia, ora abraça outra, às vezes opostas entre si, dando margem a que 

indivíduos que não aceitem no momento as regras colocadas ou não queiram sofrer, 

por variadas razões, suas conseqüências, tenham, a partir de um empenho maior de 

força, de energia (que o faça executar, por exemplo, a fórmula do jeito), a 

possibilidade de excepcionar-se do que esteja sendo ditado.   

                                                 
277 “É de se assinalar que, apesar de feitos pela fusão de matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são, 
hoje, um dos ovos mais homogêneos lingüística e culturalmente e também um dos mais integrados 
socialmente da Terra.  Falam uma mesma língua, sem dialetos. Não obrigam nenhum contingente 
reivindicativo de autonomia, nem se apegam a nenhum passado.” RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: 
a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.454. 
278 Sobre as obscuridades, os desvios, do ser humano, também numa dimensão coletiva, cita Kehl a 
obra “Mal-estar na civilização”, na qual Freud examina as contradições de uma sociedade (a européia) 
que decidiu por recalcar as tendências destrutivas/agressivas dos sujeitos em nome da felicidade 
coletiva.  O narcisismo, continua, modo de satisfação privilegiado das pulsões do eu, tolera mal a 
convivência com o diferente, e suporta menos ainda o confronto com o minimamente diferente, aquele 
que ameaça não apenas o campo da satisfação das necessidades vitais dos sujeitos como o das 
identificações, o campo imaginário em que o eu constitui os atributos que compõem o narcisismo 
secundário. KEHL, Maria Rita. A mínima diferença: masculino e feminino na cultura.  Rio de 
Janeiro: Imago Ed.,1996, p. 14. 
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A favor do estabelecimento do sistema jurídico em uma 

sociedade, tem-se também a argumentar que só a manutenção da maioria das 

situações sob controle já parece ser um grande e talvez suficiente feito, posto que 

permite um gerenciamento do “padrão de normalidade” em vigor, reforçando-se a 

utilidade em se viabilizar a coexistência mais ou menos controlada das forças a este 

oponentes, que podem vir a se tornar a voz da necessária mudança a ser processada 

na sociedade, não obstante outros mecanismos já detalhados ou a serem detalhados no 

interior do próprio sistema, tais como, a apreensão da dinâmica social que pode ir 

sendo absorvida pelo confronto de jurisprudências, ou a decisão de questões 

conflituosas por instâncias especiais como os tribunais constitucionais, ou ainda a 

ampliação do debate público na confecção de leis e no processo eleitoral, ou, como 

sugere Luhmann, pela montagem de balcões receptores das eventuais críticas e 

inconsistências da legislação vigente. 

Através do jeito, ou recursos congêneres, abre-se um maior 

espaço de movimentação social para os múltiplos componentes da sociedade, não 

apenas para os enquadrados ou beneficiados pelo sistema, dando campo para o que é 

considerado equivocado, marginal, errado, inaceito, numa palavra, ilícito, subsista. 

Essa perspectiva de oportunidade de vigência do ilícito 

parece, por seu turno, estar mais coadunada à realidade intrínseca da imperfeição 

humana, a qual, entretanto, deve e tem como ser mais ou menos controlada.   

A “sombra” ou a obscuridade humana, em níveis coletivos, é 

mencionada por diversos autores, como exemplo: 

“Esses aspectos da sombra (tais como, impulso 
descontrolado em conhecer e dominar a natureza, acelerado 
e desumanizado ritmo do mercado do trabalho, hedonismo 
materialista, entre outros) atingem toda a nossa sociedade.  
No entanto, algumas soluções que foram experimentadas 
para curar o nosso excesso coletivo podem ser ainda mais 
perigosas que o problema.  Basta considerar, por exemplo, o 
fascismo e o autoritarismo, horrores que surgiram das 
tentativas reacionárias de deter a desordem social e a 
decadência e permissividade generalizadas na Europa.  Em 
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tempos mais recentes e como reação a idéias progressistas, o 
fervor do fundamentalismo religioso e político voltou a 
despertar nos Estados Unidos e na Europa, encorajando, nas 
palavras do poeta William B. Yeats, que a “anarquia seja 
lançada sobre o mundo.””279 
 

Assim, ao invés de se negar, ou reprimir inequivocamente o 

erro, esses mecanismos de intermediação social aceitam e permitem a diluição desses 

desejos obscuros no próprio universo social, operando, de alguma forma, pela paz, 

pela sanidade humana, e, pela tolerância do diferente, como já assinalado. 

Pela paz, parece mais claro, porque interrompe a iminência 

do conflito, por exemplo, entre a pessoa e o indivíduo, ao advogar implicitamente a 

composição das relações, ainda que em detrimento do disposto legalmente.  Aqui, o 

homem é valorizado antes da lei280, enquanto conjunto de necessidades diferenciadas 

e de intensidade variável. 

Assim, considerando-se o jeito como esse mecanismo que 

intermedeia forças contraditórias em uma sociedade, funcionando para que estes 

valores antagônicos se comuniquem em seu interior, tem-se então que trabalha na 

direção de que esta sociedade se desenvolva cotidianamente de forma mais pacífica 

do que o faria se esses recursos mediadores das diferentes forças sociais não 

existissem.  Há de se lembrar que a paz defende o princípio mais básico da 

humanidade que é a vida, ainda que muitas culturas, em todos os tempos, tenham 

                                                 
279 ZWEIG, Connie e ABRAMS, Jeremiah (orgs.). Ao encontro da sombra: o potencial oculto do lado 
escuro da natureza humana. São Paulo: Cultrix, p.22. 
280 Conforme Ascarelli: “A confiança brasileira na importância de relações pessoais e juízos 
eqüitativos é o fruto da consideração, exata, de que, afinal, os homens valem mais do que as leis e que 
num país tão vasto e diverso, são praticamente inaplicáveis normas rígidas, muitas vezes importadas 
ou não bem amadurecidas, ou devidas a casos isolados.  O estrangeiro que chega ao Brasil tende a 
considerar todos os problemas no esquema da prescrição legal; o brasileiro, não raro, considera o 
mesmo problema em termos eqüitativos com uma filosofia humana, inclinada a admitir exceções, mas 
temerosa de escândalos, por isso mesmo considerando mais o homem do que a norma legal.” 
ASCARELLI, Tullio. Sguardo sul Brasile, (Milan: Dott. A Giuffre, 1949), publicado em português 
como Apresentação do Brasil. São Paulo: Edições SAL, 1952, p.133, apud ROSENN, Keith S. O jeito 
na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.43. 
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destinado somas vultosas, grandes idéias e inúmeras vidas em favor da “arte” da 

guerra.   

De acordo com Norberto Bobbio281, entre os termos paz e 

guerra, este último é mais forte, ou seja, é ele quem dá sentido ao primeiro, posto que 

a paz é compreendida como ausência de guerra, tendo sido ainda em torno desta que, 

segundo ele, o homem mais se debruçou e se aperfeiçoou. 

Portanto, se dentro do seio social, rotineiramente, há como se 

arrefecer o espírito humano de confronto, de domínio, através de expedientes que 

permitam o fluxo e a negociação de forças momento a momento, ainda que dentro de 

uma certa marginalidade controlável e menor que o sistema vigente, talvez não seja 

tão inútil ou execrável assim.   

Para Rosenn282, “o principal benefício de uma instituição 

como o jeito é que ela permite a uma sociedade ganhar tempo para resolver sérias 

tensões institucionais sem romper violentamente o modelo social.”  E continua: “Ao 

preservar a fachada de legitimidade em face da rápida mudança social e econômica, o 

jeito tem sido de valor inestimável em possibilitar ao sistema brasileiro operar sem 

conflitos violentos.” 

Essa “paz” propiciada pelo jeito, entretanto, pode ter um 

grave contraponto: ao atuar como “válvula de escape”, o jeitinho tende a minimizar 

ou evitar o acúmulo de pressão e desgaste suficiente para que sejam efetivadas 

mudanças necessárias na sociedade, ou seja, para que esta se defronte francamente 

com suas mazelas e crises e procure então tratá-las e superá-las, inclusive através de 

possíveis reformas jurídicas que, em deixando de ser implementadas, podem 

contribuir para que erros perdurem por longo tempo, mesmo descontextualizados, por 

obra do jeito. 

                                                 
281 BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos.  Rio de 
Janeiro: Campus, 2000, pp.509/542. 
 
282 ROSENN, Keith S. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.111. 
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Já a sanidade humana se refere ao fato de o jeito não estar tão 

preso ao que se legaliza e, de certa forma, passa a ser tido como correto em uma 

sociedade, abrindo-se para a possibilidade de se imporem, ainda que casuisticamente, 

forças obnubiladas que também povoam uma sociedade, ou mesmo os vícios e 

inconstâncias do próprio sistema adotado no momento, tenha-se percepção, ou não, 

de suas existências283. 

Conforme já ressaltado, a sociedade, certamente como o 

homem, possui tanto acertos, quanto erros.  Procurar implantar na sociedade sistemas 

que neguem a falibilidade humana, exigindo atitudes ideais, inadmitindo a capacidade 

sub-reptícia, destruidora e auto-destrutiva humana, pode não estar se dirigindo a 

ordenar o convívio entre homens, mas de seres a ele superiores.284   

                                                 
283 Devem existir estudos que relacionem os tipos de crimes encontrados em uma determinada 
sociedade ao tipo de sistema por ela adotado.  Por exemplo: é provável que uma sociedade capitalista 
conviva mais com crimes que lesem o patrimônio (seqüestros, latrocínios, estelionatos etc.), valor 
maior desse sistema, no qual o ter chega a ser mais importante ou a fundar o ser, do que uma segunda, 
que adote um outro sistema, tal como o socialista, por exemplo.  Tais crimes, assim, poderiam ser 
compreendidos também como uma conseqüência típica do capitalismo.  Segundo Benjamin Barber, 
professor de sociedade civil na Universidade de Maryland (EUA) e um ativo defensor da democracia e 
da sociedade civil global, além de autor de "McMundo x Jihad" e assessor informal do presidente Bill 
Clinton entre 1994 e 1999, o materialismo agressivo americano gera insatisfação e fortalece o 
fundamentalismo islâmico, ou, em suas palavras, “"McMundo" é ele mesmo a causa da jihad: o 
materialismo secular exagerado de um mundo ocidental que fala sobre democracia, mas pratica o 
capitalismo global, que fala sobre liberdade, mas exporta hambúrguer e basquete.” “Materialismo 
exagerado fortalece extremismo, diz ativista”. In: Folha de São Paulo. 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u71553.shtml, de 11/04/2004. 
284 Uma carta supostamente atribuída a Clarice Lispector, publicada em 1995, no jornal O Estado de 
São Paulo, por Caio Fernando Abreu, diz o seguinte: 1947- Berna – “Não pense que a pessoa tem tanta 
força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma.  Até cortar os defeitos 
pode ser perigoso – nunca se sabe qual o defeito que sustenta o edifício inteiro... há momentos em que 
o primeiro dever a realizar é em relação a si mesmo.  Quase quatro anos me transformaram muito.  Do 
momento em que me resignei, perdi toda a vivacidade e todo interesse pelas coisas.  Você já viu como 
um touro castrado se transforma em boi.  Assim fiquei eu...  Para me adaptar ao inadaptável, para 
vencer minhas repulsas e meus sonhos, tive que cortar meus grilhões – cortei em mim a forma que 
poderia fazer mal aos outros e a mim.  E com isso também cortei minha força.  Ouça: respeite mesmo 
o que é ruim em você – respeite sobretudo tudo o que imagina que é ruim em você – não copie uma 
pessoa ideal, copie você mesma – é esse seu único meio de viver.  Juro por Deus que, se houvesse um 
céu, uma pessoa que se sacrificou por covardia ia ser punida e iria para um inferno qualquer.  Se é que 
uma vida morna não é ser punida por essa mesma mornidão.  Pegue o que lhe pertence, e o que lhe 
pertence é tudo o que sua vida exige.  Parece uma vida amoral.  Mas o que é verdadeiramente imoral é 
ter desistido de si mesma.  Gostaria mesmo que você me visse e assistisse minha vida sem eu saber.  
Ver o que pode suceder quando se pactua com a comodidade da alma.” 
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A tolerância ao erro285, ao ilícito, relaciona-se, por fim, à 

convivência da diversidade, à abertura para a consideração do que seja entendido 

como “absurdo” pelo sistema vigente, e até mesmo ao uso da criatividade para lidar 

com o inusitado, com o diferente, e ainda ao exercício da liberdade de se sopesar 

momentaneamente valores e acabar se optando por algum deles, que podem, ou não, 

divergir do que se tenha como normatizado até aquele momento, ao invés de se seguir 

rigorosamente em tudo, tudo o que é ditado por outrem, em tese, na realidade 

somente em tese, representantes de sua vontade, se considerarmos a forma 

democrática de governo. 

Conforme Adeodato: 

“O primeiro princípio básico é o da representação, segundo 
o qual presume-se que os eleitos elaborarão as normas 
jurídicas como se defendessem os interesses dos eleitores.  
Isso é conseguido através de complexos mecanismos internos 
do sistema, insuscetíveis de apreciação pelo eleitor (excluído 
do processo legislativo mesmo) e indecifráveis apenas a 
partir das normas que regulam a legislação.  Ao contrário, 
se o eleitor tiver eventualmente conhecimento de como a 
minoria eleita de fato resolve suas divergências (mediante 
concessões, favores mútuos, manutenção da “imagem” 
política, decisões unilaterais de cúpula etc.) o efeito 
legitimador tende a ser prejudicado; o procedimento jurídico 
que regula a elaboração legislativa é dos mais importantes 
elementos dessa aparência de imparcialidade; constitui-se 
em uma positivação de regras processuais para a 
positivação.” 286 

                                                 
285 Rosenn menciona que Emílio Willems, um antropólogo com extensa experiência de campo no 
Brasil, observou que o brasileiro aceita e tolera solidariamente as debilidades humanas. ROSENN, 
Keith S. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.47. Ainda sobre 
tolerância, Alain Touraine, discorrendo sobre a crise da modernidade e possíveis saídas, assim se 
manifesta: “ Hoje, ao contrário, o que parece mais urgente não é a gestão do crescimento, mas a da luta 
contra o despotismo e a violência, da manutenção da tolerância e do reconhecimento do outro.” 
TOURAINE, Alain.  Critica da modernidade. 6ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999, p. 208. 
286 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica.  São 
Paulo: Saraiva, 2002, p.70. 
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Uma questão que se impõe, de logo, é que não é possível se 

generalizar o uso do jeito, até porque, acabaria se tornando uma regra, fugindo assim 

de sua característica.  Só funciona, se funciona, enquanto exceção.  

Segundo Rosenn,  

“embora o jeito resulte em certos benefícios importantes, 
eles são benefícios de curta duração.  A longo prazo, o jeito, 
bem como o estilo de comportamento cuja continuação ele 
permite, constituem sérios obstáculos ao desenvolvimento do 
país.” 287  
 

Esse desenvolvimento, de acordo com este autor, exige maior 

integração e cooperação comunitária, abandono de padrões tradicionais e autoritários 

e melhor distribuição de renda. 

 

4.4 - A importância das relações para o brasileiro 

 

Ao longo do estudo realizado, restou inconteste a grande 

valorização que o brasileiro dá às relações ou aos papéis que são exercidos 

socialmente.   

As relações, que na forma brasileira se vinculam 

sobremaneira à amizade e ao parentesco, parecem, na realidade, reportar-se a 

necessidades mais profundas do que alcançar um interesse momentâneo qualquer, 

como no caso da obtenção de vaga em universidade sem vestibular288. 

É a própria sobrevivência do ser humano, a sua interação 

com o mundo, quem sabe até o receio da solidão, que estão em jogo. 

O sistema de igualdade perpetrado nos Estados Unidos, país 

ao qual Roberto DaMatta compara o Brasil no transcurso de sua avaliação, também se 

funda em relações, a diferença parece estar em que lá elas se dão primordialmente 

                                                 
287 ROSENN, Keith S. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.113. 
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entre o indivíduo e o Estado, certamente daí uma parte da grande importância dada ao 

civismo, à pátria, e assemelhados pelos americanos.  O Estado configura-se em seu 

maior parceiro na luta pela sobrevivência.   

Um aspecto desse sistema é que o acesso aos bons frutos 

dessa relação, como garantia de escola e saúde, por exemplo, pretende ser distribuído 

a todos, supostamente de maneira indistinta. 

No Brasil, de outra forma, há uma seletividade entre os que 

serão ou não favorecidos por tais benesses, que em tese se fundaria mormente nas 

relações ou eixos classificatórios que o indivíduo possua. 

Importantes diferenças históricas colaborariam para essa 

bifurcação de procedimentos de americanos e brasileiros.  Por exemplo, o fato de 

iguais terem chegado às futuras treze colônias dos Estados Unidos com o fito de 

estabelecer-se e a suas famílias, em contraponto a uma colonização hierarquizada 

como a que se deu no Brasil. 

Apesar da proposta igualitária americana, DaMatta289 ressalta 

a existência, sim, do princípio hierárquico, também nos Estados Unidos, por exemplo 

ao se considerar os VIPs ou very important persons (pessoas muito importantes) ou a 

dramatização do carnaval de Nova Orleans (EUA).   

A distinção estaria em que lá haveria um significativo 

predomínio do princípio da igualdade, enquanto que aqui haveria uma coexistência 

entre este princípio e o da hierarquia. 

Tanto aqui, como lá, provavelmente os colocados nesses 

postos de relevância são admirados e, por que não, invejados.  Todavia, para se 

chegar, naquele país, a se usufruir as vantagens propiciadas pelo ser VIP, é muito 

mais difícil e reservado do que aqui, onde até mesmo o princípio de hierarquia é 

corrompido, alargado, sob certo aspecto até mais democratizado do que lá.   

                                                                                                                                           
288 “Jeitinho brasileiro: alunos conseguem vagas em escola pública sem fazer vestibular”. ISTO É. 
n.1664, 22/08/2001.  São Paulo: Editora Três, 2001, p.78. 
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DaMatta290 menciona a existência no Brasil da teoria do 

“medalhão”, elaborada por Machado de Assis, em que indivíduos são personalizados 

segundo categorias morais, tornando-se respeitados socialmente (são os popularmente 

chamados “cobras”, “figuras”) independentemente de serem pobres, ricos, bonitos, 

feios etc.291 

Assim, provavelmente os mais importantes daqui estão bem 

mais próximos da massa do que os poucos mais importantes de lá estão, em relação 

ao americano comum, além de existirem provavelmente em maior quantidade. 

Ao se constatar a sobrevivência e força do princípio 

hierárquico em uma sociedade rica, desenvolvida, dominante como a americana,292 há 

                                                                                                                                           
289 DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1997, pp.203/206. 
290.Idem, pp.203/206. 
291  Na verdade, o tom que Machado de Assis parece dar a esse chamado medalhão ou ao perfil que 
neste se constitui parece mais irônico que respeitoso (não obstante a utilidade prática e a eficácia social 
que possa vir a ter), diferentemente do tom elogioso que parece estar contido na menção que DaMatta 
faz da teoria.  Entretanto, não deixa de ser visualizável, em concordância com DaMatta, essa certa 
admiração que o brasileiro parece ter a quem considera bom, hábil, em alguma coisa, o cobra, o fera, o 
medalhão, talvez porque novamente penetre nesse complexo de inferioridade, de baixa-estima, de 
colonizado, que nada sabe, ou nunca sabe o suficiente, e que tanto lhe é peculiar, de modo que 
rapidamente passa a reverenciar o outro que pareça ter alguma habilidade a mais, numa repetição do 
descrédito a si mesmo (talvez caiba aqui o velho dito popular: “em terra de cego, quem tem um olho é 
rei”).  O que soa dissonante, assim, é que, a partir da observação de DaMatta e sob o ponto de vista do 
brasileiro, o medalhão efetivamente merece respeito, ele realmente possui alguma habilidade ou nível 
de conhecimento diferenciado, inobstante sua classe social, sua cor, ou outro eixo classificatório 
qualquer, e assim se manteria, por exemplo,, o argumento da maior facilidade em se atribuir o caráter 
de pessoa em solo nacional, do que no americano.  Já sob a ótica de Assis, o medalhão se constituiria 
numa bem engendrada falácia que privilegiaria a forma em detrimento do que certamente o autor 
consideraria o melhor ou mais devido conteúdo, figura que, em seu texto, procura desconstruir ou 
debulhar em diversas características, provocativamente propostas a serem aprendidas pelos que 
queiram se destacar dentro daquele específico seio social.  Desse modo, o que parece ser o pano de 
fundo do pensamento do autor é fazer uma crítica, primeiro ao protótipo parcialmente oco representado 
pelo medalhão, e, segundo, à própria sociedade, que, desconsiderando ou não observando a 
significativa inconsistência desse perfil, acolhe-o e admira-o, alçando-o a um patamar de destaque, 
certamente deixando de dar a devida proeminência aos que efetivamente possuem criatividade, 
singular inteligência, argúcia etc. Cf. ASSIS, Machado de. Teoria do medalhão. Bauru, SP: EDUSC, 
2001, passim. 
292 Mais recentemente, com a campanha para as eleições presidenciais americanas, foi levantado o 
argumento de que, enquanto o candidato John Kerry foi combatente condecorado na guerra do Vietnã, 
o candidato George Bush se esquivou do serviço militar mais pesado ao ingressar em uma corporação 
que serviu, na época, para abrigar os filhos de famílias poderosas, cujos pais não queriam submetê-los 
aos horrores e perigos da guerra. 
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de se concluir que a nocividade que esse fundamento possua está longe de contaminá-

lo a ponto de vir a ser banido da sociedade, até porque se funda na inafastável 

constatação de que há melhores entre os seres humanos, sob qualquer critério que se 

adote, os quais, pela combinação de talento, sorte, oportunidade, e/ou outro fator 

qualquer, tornam-se destaques, verdadeiros paradigmas sociais. 

As relações, assim, são fundamentais à sobrevivência 

humana e existirão de qualquer forma, sob as diversas roupagens que possam 

assumir, restando organizar-se a quem elas irão ou não se dirigir e beneficiar.   

Uma solução que poderia operar por um melhor 

equacionamento da situação no Brasil seria tentar-se, talvez, mais aproximar as 

condições e o acesso a benefícios da massa, do que restringir ou reprimir 

enfaticamente a manifestação do princípio hierárquico (através de privilégios, 

nepotismo, boas relações etc), pelas seguintes razões: primeiro, porque assim se 

atingiria a um contingente populacional muito maior, afinal o número de indivíduos é 

muito superior ao de pessoas, oferecendo-se àqueles melhores condições de vida; 

segundo, porque permaneceria ampliada a possibilidade e até o sonho de alguém se 

tornar pessoa (ainda que ocasionalmente) e, portanto, os benefícios disso estariam ao 

alcance de um maior grupo social do que se tal perspectiva vier a ser restringida 

(como no caso dos americanos, p. ex.), haja vista que dificilmente será totalmente 

expurgada da sociedade; terceiro, porque, sentir-se pessoa ainda que seja por 

momentos ao longo da vida, confere às pessoas um certo grau de responsabilidade 

quanto a suas ações, eis que necessitam ser “queridas” ou manter laços, o que 

provavelmente as fará se adequar a um determinado comportamento mais aceito 

socialmente, o que atua para o engrandecimento de sua particular auto-estima e auto-

realização, e, mais amplamente, para a própria paz; e quarto, porque muito da 

necessidade de se lançar mão do jeito tem raízes na própria necessidade de 

sobrevivência, assim, se essa necessidade, de certo modo, vai sendo suprida 

provavelmente o que se terá é um natural arrefecimento do uso de expedientes como 

o jeito. 
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4.5 – Contraposições ao jeito 

 

Conseqüências tidas como negativas do jeito saltam de 

imediato aos olhos: no exemplo apresentado na revista Isto é, teve-se que alunos 

menos preparados obtiveram ingresso em faculdades mais renomadas através do uso 

do jeito, quando normalmente não o conseguiriam por sua própria capacidade, 

prejudicando quem se esforçou e cumpriu os requisitos necessários para freqüentá-

las. 

O jeito também serve para manter os fracos, ou a massa 

inominada, fora de formas melhores de resolver seus problemas.  Assim, muitos dos 

mais fortes e capazes de ensejar mudanças na sociedade são saciados em suas 

necessidades de diferentes formas, incluindo o uso do jeito, não havendo porque se 

esforçarem em função de alterar o estado de carência vigente na sociedade.  Já os 

mais fracos, muitos ainda incapazes de visualizarem sua própria força de 

reivindicação ou mudança, continuam tendo suas necessidades sendo supridas 

deficientemente, quando o são, sem maiores perspectivas de verem melhorada tal 

situação. 

O próprio desenvolvimento que o país como um todo poderia 

alcançar, mais rapidamente, se estruturado em um conjunto eficaz de leis, fica 

prejudicado, ou é retardado, pela constante utilização do jeito, pela freqüência de 

exceções atravancando a fluência estipulada de procedimentos, pelo descrédito de seu 

sistema jurídico formal. 

A administração pública em geral, o planejamento de 

negócios e até da vida de cada um podem acabar dificultados pela incerteza e 

imprevisibilidade que o uso do instituto pode ocasionar, além do inconveniente de, às 

vezes, determinado contexto “obrigar” alguém a se utilizar do expediente, posto que, 

se não o fizer, acabará, por exemplo, por estagnar em termos comerciais, ou por 

manter-se em desvantagem em relação a seus demais concorrentes. 



 160

Há, sem dúvida, alternativas para se minimizar a incidência 

do jeito, especialmente no tocante a suas nuanças consideradas mais nocivas, algumas 

delas já citadas.  Rosenn293 opina nesse sentido, afirmando que “mais dia, menos dia, 

essa fase de constantes experiências e remendos chegará a um fim, e a nova estrutura 

jurídica terá a chance de ser absorvida pelos grupos cujas condutas estão sendo 

reguladas.  Até lá, tem sempre o jeito.” 

Uma delas pode se dar através de uma maior aproximação 

entre as leis e seus destinatários.  Ouvir o que estes têm a dizer sobre determinado 

procedimento antes de implantá-lo, promover debates públicos, e não somente 

doutrinação amplificada pela mídia, orientar, esclarecer, tornar razoável, coerente, na 

medida do possível, o ditame legal, podem ser medidas interessantes no sentido de 

fazer com que as pessoas sintam que participam do destino de seu país e que também 

são responsáveis pelo alcance de seus objetivos. 

Medidas como essas poderão, enfim, fazê-las considerar a 

possibilidade de efetivamente respeitar e cumprir as disposições legais por si mesmas, 

não apenas pela força da coação, ao invés de lançarem mão de recursos como o jeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
293 ROSENN, Keith S. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, pp.88/89. 
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Capítulo V – Alternativas para a maior efetividade do direito e para o desincentivo 

do uso do jeito no Brasil 

 

5.1 – Aproximação entre as leis e a população 

 

Falando-se em aproximação entre as leis e a população num 

país como o Brasil, e sobre medidas que podem ser tomadas nesse sentido, surge 

como de grande relevância, dentre outros temas, o do acesso à justiça. 

Seria imediata a necessidade de se formular alternativas que 

garantissem o acesso da massa aos órgãos judiciários, a despeito de sua precariedade 

financeira, típica de país subdesenvolvido, de modo que lhe fosse garantido um 

razoável poder de barganha, especialmente se a parte menos favorecida for se 

confrontar com pessoas de maior poder aquisitivo. 

O ganho, nesse caso, não é somente em melhor se distribuir a 

justiça, mas também em se propiciar à população mais familiaridade com as “regras 

do jogo”.  Com o exercício prático dessas regras, imagina-se, o próximo passo poderá 

ser o de essa população acabar se envolvendo com as diversas leis, decretos, 

regulamentos etc, e, assim, mais adiante, sentir-se apta a aperfeiçoá-las, segundo suas 

próprias características. 

O acesso à justiça, segundo Cappelletti e Garth294, vincula-se 

diretamente à perspectiva de se garantir iguais “armas” aos litigantes, a fim de que, 

assim munidos, possam defender propriamente seus interesses perante os órgãos 

dirimidores de conflitos. 

Três aspectos principais são por eles295 elencados quando se 

observa a disparidade de “armas” entre litigantes: a) custas judiciais; b) possibilidades 

das partes; e c) os problemas especiais com interesses difusos. 

                                                 
294 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant.  Acesso à justiça.  Porto Alegre: Safe, 1988, passim. 
295Idem, pp. 15/29. 
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O primeiro aspecto é subdividido em três partes: a) custos em 

geral: o grande dispêndio ocasionado pelo pagamento de custas judiciais e pelos 

gastos com honorários advocatícios de logo afasta boa parte da população dos órgãos 

judiciais; os que se aventuram com parcos recursos já entram em desvantagem, se seu 

contendedor os possuir em maior quantidade; b) as desvantagens em se impetrar 

pequenas causas: estas causas têm, na prática, menores chances de virem a ser 

ingressas e resolvidas satisfatoriamente porque os seus custos processuais muitas 

vezes chegam a ultrapassar o próprio valor da causa, ou ao menos tornam o pedido 

irrisório; e c) o tempo: o tempo gasto para processamento e solução de um litígio é, 

inúmeras vezes, muito demorado.   

Cappelletti e Garth falam em dois ou três anos em alguns 

países europeus, mas, sabe-se que no Brasil esse prazo pode se alongar por muito 

mais tempo.  Essas delongas, em geral, representam uma grande desvantagem quando 

se pensa em recorrer à justiça na tentativa de se resolver um conflito, posto que 

geralmente esse tempo representa custos financeiros, pessoais, psicológicos etc. 

O item referente às possibilidades das partes se direciona a 

detectar o fato de que algumas delas gozam de algumas vantagens estratégicas 

enquanto litigantes. 

A primeira dessas vantagens, sem dúvida, é o fato de 

algumas delas possuírem maiores recursos financeiros.  Ao terem condições de 

efetuar mais gastos, essas partes podem, por exemplo, contratar melhores advogados; 

podem também permanecer vivendo tranqüilamente durante todo o tempo 

(normalmente longo) que durar o litígio, sem que os recursos necessários ao processo 

lhe façam falta, entre outros. 

Os autores assinalam, a seguir, a aptidão das partes para 

reconhecer um direito e propor uma ação ou sua defesa.   

Essa potencialidade se conecta diretamente ao nível de 

conhecimento e de educação da população, englobando aí noções básicas de direito. 
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Munida de tais noções, uma parte pode verificar ter um 

direito ofendido, o que deverá ser reparado pela via judicial, por exemplo, enquanto 

outra sequer tem idéia de que isso lhe esteja ocorrendo. 

Saber como ajuizar uma demanda é outro conhecimento 

pouco difundido, até porque, o aparelho judiciário sequer dá conta dos processos que 

já tramitam em seus fóruns, quanto mais se pensar em divulgar, à população, os 

diversos direitos que possui e que eventualmente podem vir a ser defendidos em 

âmbito judicial. 

A disposição psicológica das partes também pode ser um 

fator complicador do acesso destas à justiça, fomentado por razões como: 

desconfiança em relação aos advogados, consciência dos “aborrecimentos” que irão 

enfrentar, receio causado pelos ambientes geralmente intimidadores e formais dos 

órgãos judiciais, dentre outras, o que pode dificultar o uso do sistema judiciário tanto 

para demandar direitos tradicionais, já consagrados, quanto mais ainda direitos menos 

conhecidos ou não-tradicionais. 

Esse aspecto, possibilidade das partes, encontrado pelos 

autores em países de primeiro mundo, é exponencialmente ampliado em países 

periféricos como o Brasil, onde o nível de educação formal é baixo, onde a maior 

parte da população é considerada pobre e onde as desigualdades sociais podem ser 

consideradas alarmantes296.   

Cappelletti e Garth297 também distinguem vantagens entre os 

litigantes “habituais” e os litigantes “eventuais”, dado que os que lidam com maior 

freqüência com o direito, certamente passam a deter maior conhecimento de seus 

meandros, ampliando-se, dessa maneira, sua capacidade de melhor planejar o litígio, 

                                                 
296 Sobre o aspecto da desigualdade no Brasil vide a recente publicação do IBGE que analisou a 
evolução de muitos aspectos da sociedade brasileira ao longo do último século, tendo constatado que a 
desigualdade entre ricos e pobres foi um fator que, longe de ser reduzido, ampliou-se 
substancialmente.  SOARES, Lucila. “A saga brasileira no século 20”. In VEJA, a. 36, ed.1823, n. 40.  
São Paulo: Abril, 08/10/2003, pp.42/48. 
297 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant.  Acesso à justiça.  Porto Alegre: Safe, 1988, p. 25 e ss. 
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obtendo possivelmente ainda mais economia de escala, podendo exercitar diferentes 

estratégias etc. 

O terceiro e último aspecto abordado é a especificidade dos 

interesses difusos, tais como o direito a um ambiente saudável ou à proteção do 

consumidor.   

O problema básico que esse tipo de interesse apresenta é, 

segundo esses autores298, que “ou ninguém tem direito a corrigir a lesão a um 

interesse coletivo, ou o prêmio para qualquer indivíduo buscar essa correção é 

pequeno demais para induzi-lo a tentar uma ação.” 

Uma demanda que procure preservar judicialmente um 

interesse desses muitas vezes se torna anti-econômica, além de ser de difícil execução 

pela dificuldade, por exemplo, em se reunir os interessados, que podem estar 

espalhados em um largo ambiente geográfico, ou ainda em se obter informação 

suficiente, ou até em se ser capaz de acertar uma estratégia de defesa comum. 

Algumas soluções práticas foram sugeridas e já 

implementadas para tentar resolver ou minimizar os problemas de acesso à justiça, 

tais como: o estabelecimento de assistência judiciária para os pobres e de 

representantes dos interesses difusos299, as quais conseguem algumas vitórias, mas 

também possuem seus limites. 

Outro movimento rumo à facilitação do acesso à justiça é 

visto pelos autores300 como uma atitude mais ampla de estudo e reelaboração de 

práticas jurídicas, instituições e mecanismos, que venham a processar e até a prevenir 

as disputas nas sociedades atuais, pois 

“o papel da ciência jurídica, aliás, o papel dos operadores 
do direito em geral, torna-se assim mais complexo, porém, 
igualmente muito mais fascinante e realístico.  Para 
exemplificar, ele não se cinge a descrever normas, formas e 
procedimentos aplicáveis aos atos de instauração de um 

                                                 
298Idem, p. 26. 
299 Idem, pp. 31/66. 
300 Idem, pp. 67/73. 
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processo judicial ou de interposição de um recurso; deve 
também levar em consideração os custos a suportar, o tempo 
necessário, as dificuldades (inclusive as psicológicas) a 
superar, os benefícios a obter etc.”301 

 

Prevê-se, aqui, a criação de novos tribunais, a reforma dos já 

existentes, a inclusão de pessoas leigas ou de paraprofissionais na solução de 

conflitos, e também alterações no próprio direito substantivo, atendendo, por 

exemplo, à necessidade de se adequar o processo civil ao tipo de litígio. 

De acordo com Cappelletti302, o tradicional processo judicial 

pode não ser o melhor caminho para se dirimir certos tipos de conflitos, pelo que cabe 

serem buscadas alternativas aos juízos ordinários e aos procedimentos usuais, tais 

como a conciliação, a mediação e a arbitragem, que trabalhariam por uma justiça 

consensual ao invés de ser utilizada apenas a jurisdição contenciosa, a qual espelha o 

ideal de “luta” pelo direito.   

Cumpre-se ressaltar, todavia, que também essas alternativas 

têm seus limites e dificuldades, o que tem feito alguns autores considerá-las uma 

“justiça de segunda classe”. 

Aqui, hão de ser levadas também em consideração as partes 

que tendem a se envolver em determinado tipo de litígio, pois, segundo Cappelletti303, 

o elemento primário é, na verdade, o povo, com todos os seus traços econômicos, 

psicológicos e culturais. 

 

5.2 – Atenção à baixa escolaridade 

 

                                                 
301 CAPPELLETTI, Mauro. “Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento 
universal de acesso à justiça.” Revista de Processo. a 19, n. 74, abr/jun/1994, p.83. 
302 Idem, p.89.  
303 Idem, p.83. 
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Dentre as múltiplas conseqüências atreladas à condição de país 

subdesenvolvido tem-se, com especial impacto sobre o universo jurídico, a ignorância 

ou baixa escolaridade da população brasileira304, já assinalada ligeiramente acima. 

A constatação dessa situação de carência de conhecimentos 

básicos, quanto mais jurídicos, pode ser outro significativo ponto de partida para se 

estudar fórmulas para um direito eficaz e brasileiro ao mesmo tempo.305 

No sentido de promover uma ciência dogmática do direito menos 

arbitrária e, desse modo, mais legítima no desempenho de suas funções sociais, 

sugere Adeodato, no tocante ao ensino jurídico em geral, e mais especialmente no 

caso brasileiro, o exame de falhas como a autoridade dogmática do professor, que faz 

com que o aluno não exercite a contento a criatividade, e o estilo de aulas-

conferência, que impedem uma maior participação do aluno na discussão das 

questões abordadas.306 

Certamente muitos dos conflitos jurídicos existentes no Brasil 

poderiam ser evitados pela aplicação de uma simples dose de esclarecimento preciso 

e ponderado. 

A elaboração de métodos que privilegiem a informação simples e 

direta à população, sem grandes formalismos, orientados por profissionais 

qualificados e próximos das comunidades pode ser de efetiva valia para o término 

satisfatório de pendências existentes entre a população. 

                                                 
304 O IBGE afirma que em 1998 havia 1,9 milhão de estudantes universitários no Brasil, numa 
população de aproximadamente 170 milhões de habitantes, contra 23.000 alunos em 1933.  A taxa de 
analfabetismo em 1900 era de 65% e passou, em 2000, para 13,6%.  Observa-se que houve uma 
melhoria significativa no universo da educação formal no Brasil, não sendo, entretanto, considerada 
suficiente, especialmente porque o aprendizado e a desenvoltura de boa parte dessas pessoas 
consideradas alfabetizadas são muito baixos, quando não insuficientes. SOARES, Lucila. “A saga 
brasileira no século 20”. In VEJA, a. 36, ed.1823, n.º 40.  São Paulo: Abril, 08/10/2003, pp.42/48. 
305 Para Adeodato, “as diretrizes da política brasileira, sem que a falha seja exclusividade deste país, 
não dão o devido incentivo à educação; e, dentro do sistema educacional universitário, o direito dos 
ramos do conhecimento menos incentivados.  Não obstante, é pelo ensino do direito que a ciência não 
dogmática deve começar para triunfar. ADEODATO, João Maurício Leitão.  Ética e retórica: para 
uma teoria da dogmática jurídica.  São Paulo: Saraiva, 2002, p. 49. 
306Idem, pp. 43/44. 
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Nesse sentido, os juizados de pequenas causas, a despeito de 

uma análise mais profunda de seus avanços e recuos, têm tido, aparentemente, 

razoável sucesso na solução de conflitos jurídicos e na aproximação entre o formal 

Poder Judiciário e o povo. 

Mecanismos similares poderiam ser engendrados ou mesmo os 

existentes, aperfeiçoados, no sentido de se alcançar efetiva solução dos conflitos, 

considerando assim o desconhecimento teórico do brasileiro e sua pouca intimidade 

com a leitura como elementos informadores da construção de órgãos e de 

procedimentos jurídicos a serem validados. 

Contam também a favor de alternativas como estas, que 

privilegiam a conversa, a informação, a informalidade e a simplicidade, a tendência 

cultural do brasileiro de evitar conflitos, bem como sua natureza sentimental e 

conciliadora, por tantos mencionada. 

Há de se considerar ainda que nem todos os conflitos surgidos na 

sociedade são propriamente litígios, vertente em que necessariamente há de se 

declarar um ganhador e um perdedor.  Pode haver divergências que tenham um 

encerramento bem sucedido através da composição de interesses, afinal, há infinitos 

tons de cinza entre o branco da paz e o preto do litígio que não mais é capaz de 

diálogo. 

Fomentar-se institutos que prezem pelo diálogo, pela 

perenidade das relações, tão valorizadas pelo brasileiro, e pela barganha de interesses 

legítimos, pode ainda contribuir para que, aos poucos, os membros integrantes da 

sociedade venham a se educar e a se tornar cada vez mais partícipes na construção de 

seu meio, passando a sentir-se individualmente responsáveis pelo sucesso deste em 

termos globais, bem como também de setores de sua própria vida.307 

                                                 
307 “Diante da complexidade do mundo pós-moderno, as soluções melhores dos problemas que lhe são 
peculiares hão de surgir do confronto entre opiniões divergentes, desde que se parta de um consenso 
básico, quanto à possibilidade de se chegar a um entendimento mútuo, para o que não se pode partir de 
idéias pré-concebidas, a serem impostas aos outros.” GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autopoiese 
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5.3 – Uma ponderação sobre “leis duras” 

 

Uma solução oferecida (e muito difundida ultimamente) 

como modelo pelos países desenvolvidos, para a solução dos diversos crimes no 

Brasil, passa pela imposição de “leis duras”, pelo corte de laços com os considerados 

criminosos, que devem ser definitivamente destacados, afastados da sociedade, 

figuras públicas execráveis e culpadas das maiores vergonhas e violências ocorridas 

no país.   

Não cabe nesse momento se considerar que tal perspectiva 

seja melhor ou pior.  O intuito é o de se colocar que, certa ou errada, talvez ela 

“ofenda” o modo de ser brasileiro pacífico, acomodado, emotivo, relacional, 

impreciso. 

Alguém receber uma indenização milionária por ter 

queimado (e certamente danificado) a língua com um café Mc Donald’s pode soar 

natural e justo para um americano, mas ser motivo de chacota para um brasileiro, pelo 

menos por enquanto. 

O fato de alguém abordar outro através do subjetivo crime de 

assédio sexual pode merecer a penalidade razoável para a compreensão média 

americana de 20 ou mais anos.  Já um brasileiro pode se dar por satisfeito se o sujeito 

for devidamente desmascarado, se a promoção vier a ser garantida 

independentemente da proposta indecente recebida e uma ou outra coisinha mais308.  

                                                                                                                                           
do direito na sociedade pós-moderna: introdução a uma teoria social sistêmica. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1997, p.78. 
308 Talvez caiba aqui a lembrança da figuração proporcionada por Gilberto Freyre sobre o encontro 
entre os portugueses e as índias brasileiras e que pode historicamente dar uma pista sobre a maior 
naturalidade do brasileiro em ter contato com outro, mais ou menos profundo, à parte do valor dado às 
relações, já bastante mencionado: “O ambiente em que começou a vida brasileira foi quase de 
intoxicação sexual.  O europeu saltava em terra escorregando em índia nua; os próprios padres da 
Companhia precisavam descer com cuidado, senão atolavam o pé em carne.  Muitos clérigos, dos 
outros, deixaram-se contaminar pela devassidão.  As mulheres eram as primeiras a se entregarem aos 
brancos, as mais ardentes indo esfregar-se nas pernas desses que supunham deuses.  Davam-se ao 
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Dificilmente destinar um possível pai de família, sem outros maiores deslizes, 

possuidor de inúmeras qualidades consideradas socialmente, a amargar 20 anos num 

verdadeiro “inferno”, como são as unidades prisionais brasileiras em geral.  Um 

momento de assédio seria suficiente para isso?   

E mais: seria o brasileiro incompetente, menor, por ter esse 

tipo de compreensão?  

DaMatta309, em depoimento dado a Halina Grynberg, traça 

pinceladas sobre o perfil do brasileiro a partir do romance “Dona Flor e seus dois 

maridos”.  Nesse livro, Vadinho, um dos maridos, representa o malandro, o 

movimento, a noite, enquanto Teodoro, o outro marido, é o homem da casa, da 

ordem, do dia.  Na estória, Dona Flor acaba ficando com ambos.   

É a sugestão que esse autor dá ao Brasil, num sentido mais 

amplo, ao invés de permanecer achando que um dia vai ser igual à Inglaterra ou aos 

Estados Unidos.  E afirma310: “Nós somos ambíguos mesmo.  Então, o que fazer com 

a nossa confusão?  Vem um grupo e decreta: temos que acabar com a confusão.  E 

tome ditadura para exorcisar a confusão.  Pergunto: não é melhor conciliar esta 

confusão conosco, como fez Dona Flor?  Conciliar o nosso lado malandro com o 

nosso lado autoritário?”  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
europeu por um pente ou um caco de espelho.”  FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. Rio de 
Janeiro: Record, 2000, pp.164/165. 
309 DAMATTA, Roberto. “Ambíguo, amigo, festeiro.  O jeito brasileiro de ser”. Depoimento a Halina 
Grynberg. s/ref. Pp.19-22. 
 

310DAMATTA, Roberto. “Ambíguo, amigo, festeiro.  O jeito brasileiro de ser”. Depoimento a Halina 
Grynberg. s/ref. p.22. 
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Conclusão 

 

Como se pôde observar, esse trabalho se conduziu 

inicialmente no sentido de apresentar de forma gradual a formulação jurídica de 

Niklas Luhmann, mostrando-se alguns dos conceitos de que se utiliza na elaboração 

de seu pensamento, de modo a que fosse sendo possível, passo a passo, assenhorear-

se da formulação proposta pelo autor, até o momento em que trata do acontecimento 

de excepcionalidades à estrutura descrita, ou seja, do que opera para que o direito não 

se implemente tal qual esteja estabelecido, momento este que é observado e noticiado 

pelo próprio autor, quando trata, por exemplo, do comportamento divergente ou, mais 

adiante, do que chama efeito seletivo do quadro coator311. 

A essa altura, Luhmann reconhece a existência de ações, por 

exemplo, de policiais que destoam do que esteja prescrito formalmente pelo direito, 

seja em benefício de “uma sensata economia no emprego de recursos escassos” ou 

por uma “compreensão contratual do ambiente”, dentre outros motivos que elenca. 

Reconhece, mas vê nisso uma importante ameaça à função do 

direito concebida pelo esquema se/então, aduzindo que  

os sistemas sociais não podem mais ser estabilizados através 
da valorização de experiências concretas em comum, mas 
geram eles mesmos, através da sua própria complexidade, 
uma espécie de confiança abstrata no sistema, 
imprescindível enquanto tal, e imune a refutações 
específicas.  Os que generalizam suas experiências 
frustrantes ficam reduzidos à agressividade simbólica e 
agem privada, inconseqüente, bizarra, patologicamente, se 
não conseguirem uma agregação política em torno de novos 
objetivos.” 312 
 

Nada mais familiar à formulação do jeito do que exceção à 

ordem estabelecida.   

                                                 
311 Vide item 2.4 deste trabalho ou LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Trad. Gustavo 
Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1985, pp.75/77. 
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Assim é que nesse instante da reflexão teórica fez-se um 

corte à apresentação da teoria jurídica luhmanniana, migrando-se rumo à 

compreensão desse mecanismo capcioso, escorregadio e tão presente à realidade 

social brasileira que é o jeito, tentando-se então promover uma espécie de intersecção 

entre essas duas vertentes. 

Passou-se então a se procurar compreender o que é o jeito, as 

suas origens e a sua forma de se apresentar no dia-a-dia, também considerando seu 

impacto no universo jurídico, para então defender-se que o conjunto de forças que 

opera tanto em um indivíduo quanto em uma sociedade parece ser muito maior do 

que uma formulação teórica, o mais bem estruturada possível, que pretenda contê-la, 

eis que o ser humano parece ser dotado de dimensões e potenciais desconhecidos ou, 

se conhecidos, incontroláveis, que, por exemplo, remetem-no a fazer coisas muito 

distantes do que deveria ser, ou mesmo do que gostariam sinceramente que fossem 

feitas. 

Nessa medida, essas abreviações ou desvios que institutos 

como o jeito possam representar, cumprem, talvez, tanto quanto o direito positivado, 

o objetivo de perpetuar o convívio social, estando, talvez, muito mais ao lado, do que 

em oposição a este, eis que também serve para arrefecer frustrações. 

É como se o jeito e o direito representassem as pontas 

extremas de uma mesma corda, na qual o direito força no sentido do estabelecimento 

ideal de um enquadramento social amplo e exato, enquanto o jeito e afins tencionam, 

do outro lado, no sentido da recepção ou da inclusão mais larga do comportamento 

divergente, ou do ser humano como uma formulação mais abrangente do que apenas 

aquela parte delimitada como devida, representada pelo direito de uma sociedade. 

No instante em que o jeito torna possível essa inclusão, opera 

pela ocorrência mais ou menos controlada da multiplicidade da vida, que está fadada 

a sempre conter comportamentos convergentes e comportamentos discrepantes, na 

                                                                                                                                           
312 Idem, p. 83. 



 172

medida em que, ao poder se situar num momento de tensão entre o limite 

representado pela lei posta e o amplo e efervescente conjunto de forças contraditórias 

e pujantes que remanesce latente no interior de uma sociedade313, oferecendo uma 

alternativa, “dando um jeito”, considerando a enviesada “argumentação” posta, não 

somente visualiza como, principalmente, aceita e/ou soluciona o caráter destoante que 

possa estar sendo apresentado. 

Nesse momento, essas forças são noticiadas ou se defrontam 

com a existência de um limite, exposto pelo ditame legal, do qual talvez por ora e/ou 

por uma circunstância especial, mais enfática (ou por “defeito” da própria lei), esteja 

se livrando, mas que inegavelmente existe.  Sabem também que teve que ser 

despendida uma energia extra na obtenção daquele resultado, o que, por si, pode ser 

um fator desestimulante ao freqüente recurso à utilização do jeito. 

Sem a atuação de elementos desse tipo, radicaliza-se ou pode 

radicalizar-se a coexistência entre os integrados e os não-integrados no sistema 

vigente, mormente representado pelo universo jurídico, como se fosse possível se 

separar o bem do mal, o perfeito do imperfeito, o convergente do divergente, e, assim, 

romper a característica fundamental do ser humano que é a de ser esse ser luz e 

sombra ao mesmo tempo. 

 

 

                                                 
313 Como uma figuração da possibilidade de que, aqui ou acolá, essas forças acabem emergindo ou 
simplesmente eclodindo e, então, solapando espaços e bens preciosos defendidos pelo direito, cita-se o 
caso de uma ação penal julgada na Justiça Federal/SE, em outubro de 2003, que tratou de uma 
tentativa de assassinato por parte de um segurado do INSS contra médico do Instituto, responsável pela 
perícia que lhe resultaria na autorização de concessão de benefício.  O segurado, um senhor com mais 
de 60 anos de idade, sem nenhum antecedente criminal, pai de família, trabalhador, pobre, o “Zé”, com 
a carga de sofrimento e de “nãos” que pode tipificá-lo (mas, ainda, não justificadora de uma tentativa 
de homicídio), procurou pelo médico com o fim de ser avaliado e assim poder obter o determinado 
benefício social.  O médico, conhecido pela sua “grossura” no tratamento para com as pessoas, 
algumas vezes ou não o atendeu ou o atendeu grosseiramente.  Certo dia, o segurado muniu-se de uma 
faca, aguardou a saída do médico, e o atingiu nove vezes com o instrumento. O fim da história é que o 
médico não morreu e o segurado foi condenado a 08 anos de prisão. http://www.jfse. 
gov.br/noticiasbusca/noticias_2003/outubro/juri_hoje.html 
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Um perigo visível, ao se seguir esse viés, é o do iminente, e 

possivelmente violento, choque entre essas duas forças fundamentais.  Haveria como 

o comportamento convergente vencer o divergente?  E mais, haveria como manter no 

tempo essa possível(?) vitória? Ou passado o choque fundamental, não se 

recomeçaria tudo outra vez? 

É inegável a utilidade de se ter a perspectiva e a pressão no 

sentido de se rumar em direção do melhor (ou do que supostamente seja tido e 

estabelecido como melhor) no interior de uma determinada sociedade, e assim se 

montar esquemas tanto teóricos quanto práticos para tanto.  Se se encontrarem ou se 

formularem mecanismos que absorvam essas “pulsões” dentro desse aparato, tal 

como Luhmann propõe a estruturação de balcões que recepcionem as demandas de 

insatisfação da população, tanto melhor, melhor talvez do que o jeito e seu caráter 

marginal.  Todavia, não há que se olvidar a inafastável condição de incompletude e 

de imperfeição humanas, negando-a e/ou tentando expurgá-la do florescer diário da 

vida. 

Em tese parece que é o direito que deve se submeter à vida e 

tentar possibilitar o convívio humano, e não a vida que deva se render ou ser contida 

no interior das fronteiras do universo jurídico. 

Assim, retomando-se a metáfora da corda, esta cada vez mais 

tornada sofisticada e bem construída, tem-se que a força que ela procura conter, ou 

manter em termos palatáveis, é exatamente a efervescência descontrolada e 

desorganizada dessas energias que a todo instante se provocam e se digladiam e que 

vão sendo contidas pelos múltiplos esquemas para isso montados, a exemplo da 

educação, da fé religiosa, dos freios sociais, dos ditames da moralidade, e, em última 

instância, posto que mais enrijecido e coercitivo, das orientações jurídicas. 

É, parece que Dona Flor tinha razão: aceitar e amorosamente 

conviver com a ordem e a desordem ao mesmo tempo talvez seja uma melhor saída... 
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