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Na terra dos homens não há previdência nem providência escatológica. O 

homem nunca é o autofalante do absoluto. De antemão não sabe aonde vai 

chegar, nem mesmo se vai chegar. É que não nos podemos despir de nossa 

finitude, como de um manto vergonhoso, para revestirmo-nos da clareza 

meridiana de um saber sem sombras. O homem não é um Deus mascarado que 

nas vicissitudes históricas da existência fosse desmascarando sua divindade. A 

filosofia permanecerá sempre a reflexão finita do mais finito dos entes, por ser o 

único cônscio de sua finitude. Assim, os filósofos serão sempre os aventureiros 

que se afastam da terra firme dos entes e se lançam nas peripécias da história em 

busca da verdade do homem. Os argonautas do Ser. 
                                                                   
 

   Emmanuel Carneiro Leão (2000, p.29)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Resumo 
 
 

 

 

 

Este trabalho, inserido no âmbito da filosofia do direito, enfoca o tema da 

argumentação jurídica. Tendo como ponto de partida a ênfase dada ao direito 

como ordem normativa, busca-se compreendê-lo a partir do seu referencial 

hermenêutico e argumentativo. Assim, algumas concepções filosóficas e 

jurídicas surgidas a partir de meados do século passado são apresentadas, como 

as de Theodor Viehweg, de Stephen Toulmin e de Chäim Perelman. Na verdade, 

estes são trabalhos precursores das modernas teorias de argumentação jurídica, 

como as de Robert Alexy e de Aulis Aarnio, que também são ligeiramente 

apresentadas no trabalho. A ênfase, entretanto, da pesquisa recai sobre a Teoria 

Integradora da Argumentação Jurídica, de Neil MacCormick, que é 

adequadamente estudada nos seus pontos essenciais. A pesquisa voltou-se, 

também, para a devida aplicação da teoria de MacCormick a um caso concreto, 

a saber, uma decisão judicial brasileira. A decisão explicada a partir da Teoria 

Integradora diz respeito a um Recurso Extraordinário impetrado junto ao 

Supremo Tribunal Federal, tratando de um hard case: o choque entre os 

princípios constitucionais de garantia de manifestação cultural e de impedimento 

de maus tratos aos animais (festa da “farra do boi”). Por fim, como conclusão, 

algumas ponderações são apresentadas no sentido de se valorizar o estudo da 

argumentação jurídica na formação do profissional de direito, como maneira 

eficiente de tentar entendê-lo na sua complexidade, evitando-se, assim, os já 

costumeiros reducionismos.    
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
 
 
 
 

This work, inserted in the ambit of Philosophy of Law, shows the theme 

of legal reasoning. First of all, the theme given to the law, trying to understand 

your reference. Thus, some conceptions of philosophy and legal emerged in the 

middle of the last century, as Theodor Viehweg, Stephen Toulmin and 

Perelman-Tyteka. In fact, these are forerunners of modern theories of legal 

reasoning, as Robert Alexy and Aulis Aarnio; these theories are shown at work. 

The emphasis, however, of the relapses on the theory of legal reasoning of Neil 

MacCormick, this theory is studied in many essential points. The research 

returned for an application of MacCormick’s theory. The decision that was 

shown with this theory, in a real case, known as Brazilian judicial decision. This 

decision was shown with the theory annexed with the “hard case”. The shock 

between constitutionals principles of guaranty of manifestation cultural and 

impediment of bad situations with animals (“farra do boi” party), so, my 

conclusion is that some situations are shown with the reasoning and a formation 

of a professional of law trying to understand your complexity.    
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INTRODUÇÃO 

 

Argumentação – inferno e paraíso do direito 

 

I. Motivações para a pesquisa 

 

Um trabalho acadêmico, como uma dissertação de mestrado, necessita estar 

devidamente contextualizado a partir de um conjunto de motivos para a adequada 

concretização da pesquisa, tudo com vistas ao cumprimento dos objetivos propostos pelo 

autor. Este é, diga-se logo, um trabalho de pesquisa sobre argumentação jurídica. 

 Como a tomada de decisão é elemento primordial tanto no campo dogmático quanto 

no campo zetético do direito, distinção estabelecida por Viehweg a partir da ênfase dada ao 

pólo pergunta ou ao pólo resposta no âmbito da investigação (1997, p. 101-104), é por meio 

do contexto decisório que se busca adentrar no universo da interpretação, no do ambiente 

hermenêutico e, especialmente, no da temática da argumentação. Registrem-se as palavras de 

Camargo prelecionando que é preciso 

 

  chamar a atenção para o fato de que a compreensão no campo do direito dá-se por intermédio 
da argumentação. A interpretação, enquanto ação mediadora entre a pré-compreensão e a 
compreensão, é de índole nitidamente concretizadora e argumentativa (2001, p. 265). 

 

É, pois, de se notar a importância crescente, sobretudo a partir de meados do século 

passado, dos estudos sobre argumentação, no geral, e sobre argumentação jurídica, no 

particular, sendo um dos mais significativos centros de interesse da moderna filosofia do 

direito.  



 

 

A pesquisa feita tem como objetivo apresentar a teoria da argumentação jurídica de 

Neil MacCormick, aplicando-a a um estudo de caso – uma decisão prolatada por uma corte 

brasileira. Cabem, entretanto, algumas explicações adicionais. Referindo-se a Madame 

Bovary, de Gustave Flaubert, edição em que no final havia uma série de notas sobre a obra, 

entre elas uma em que Maupassant exaltava a qualidade do texto escrito por seu mestre e 

amigo, Goffredo Telles Júnior se diz convencido “de que a forma e a matéria constituem um 

só todo: de ambas, em verdade, decorria a qualidade da produção literária; de ambas provinha 

a beleza da obra” (1999, p. 44). 

 Guardadas as distâncias devidas entre o texto literário e o de natureza científica, 

convém ressaltar a preocupação com a palavra, e não somente com o conteúdo transmitido, 

com o objetivo maior a ser alcançado. O adequado cuidado com a forma faz parte do todo que 

é a obra a ser escrita. Ademais não se deve esquecer, no terreno da pesquisa científica, de um 

alerta, aparentemente óbvio. Trabalhos com natureza panorâmica, em que o pesquisador 

desenvolve teses que falam de muitas coisas, constituem-se num perigo. Mesmo estudiosos já 

consagrados se assombram diante desses projetos. Aos neófitos, a tarefa é impossível. Há que 

se fazer uma rigorosa delimitação do tema, se se buscam efetivamente resultados favoráveis 

ao fim do trabalho (ECO, 1983, p. 7-10). 

Daí a escolha de apenas um autor, o jurisfilósofo escocês Neil MacCormick, para que 

a sua teoria jurídico-argumentativa estruturasse o foco central desta dissertação. Duas foram 

as razões marcantes para a escolha deste e não de outro teórico da argumentação jurídica. Em 

primeiro lugar a observância da mensagem presente nas palavras de um estudioso do tema, da 

Universidade de Alicante. Referindo-se a uma teoria padrão da argumentação jurídica, diz que 

“com este conceito pretendo aludir a uma teoria elaborada por autores como Aulis Aarnio, 

Robert Alexy, Neil MacCormick ou Aleksander Peczenik, para citar apenas aqueles a que se 



 

 

pode referir como os mais influentes na última década” (ATIENZA, 1990, p. 39)1. Outrossim, 

numa obra mais recente, o pensador espanhol dedica os dois principais capítulos do trabalho a 

discorrer longamente sobre as teorias de MacCormick e de Alexy, deixando entrever a 

proeminência dos dois nomes no tocante ao tema (ATIENZA, 2000, p. 69-312). Configurava-

se, então, o primeiro motivo: pesquisar a teoria de um autor reconhecido internacionalmente 

pelas suas investigações jurisfilosóficas, não apenas para reverenciar a sua obra, mas para 

apontar, discorrendo sobre eles, os pontos críticos encontrados.  

Vem a segunda razão, interligada à primeira. Entre Alexy e MacCormick, por que a 

escolha deste? Não obstante haver questões de ordem subjetiva numa decisão dessas, a 

verdade é que pesou o fato de Robert Alexy já ser muito mais difundido e pesquisado no 

nosso país. A sua principal obra sobre o tema já se encontra, há mais de uma década, 

traduzida do alemão para o espanhol, tendo sido feita também, em 2001, a sua tradução para o 

português (ALEXY, 2001a). É hora, então, de um estudo mais sistemático e aprofundado 

sobre a Teoria Integradora da Argumentação Jurídica de Neil MacCormick. A propósito, não 

há tradução de seus textos para o português. A sua obra principal sobre a argumentação 

jurídica não foi ainda traduzida nem para o espanhol. A tradução italiana, a cargo do Professor 

Aldo Schiavello, da Universidade de Palermo, é bem recente (MACCORMICK, 2001).  

Momento oportuno, reafirme-se, de se estudar com mais cuidado o trabalho do professor 

escocês, da Universidade de Edimburgo, sobre argumentação jurídica. 

 

II. Enfatizando idéias  

 

Ao abrir este texto com o título “argumentação – inferno e paraíso do direito” desejou-

se chamar a atenção para a complexidade do tema objeto do estudo ora realizado. Não se 
                                                 
1 “con este concepto pretendo aludir a la teoría elaborada por autores como Aulis Aarnio,  Robert Alexy, Neil 
MacCormick o Aleksander Peczenik, para citar a los que cabe considerar como más influyentes en la última 
década” 



 

 

trata, registre-se já, de dificuldades relativas às teorias da argumentação existentes. Concorde-

se ou não com seus termos principias, elas são, com maior ou menor esforço intelectual, 

assimiláveis. O nó crítico diz respeito à essência mesma do tema, ao seu complexo 

relacionamento com o direito e às conseqüências dessa inevitável relação.  

É voz pacífica no senso comum, e mesmo até entre grupos intelectuais, a associação 

direta entre um dado conhecimento e a eloqüência para se discorrer sobre ele. Do que se 

expressa muito bem, brada-se: é um especialista, um conhecedor pleno de certo assunto. A 

oratória empolga, e muitas vezes confunde. Também não é novidade, pela própria 

peculiaridade da atuação jurídica, a associação direta entre a grandiosa oratória e o 

profissional de direito. O advogado, o promotor público, o magistrado, enfim, o jurista: 

homens e mulheres de belas palavras, perfeitamente articuladas. Um modelo célebre de 

orador no universo político-jurídico brasileiro é Rui Barbosa, a quem, como lembra João 

Mangabeira2, 

 

chamavam-no de apaixonado. Não há orador sem paixão. Sem ela poderá haver declamador ou 
expositor. Orador, não. É ler qualquer dos grandes oradores da história. Foi a da Liberdade e a 
da Justiça a paixão a que a palavra de Rui deu a forma de uma beleza imortal (BARBOSA, 
1997, p. 26).  

 

Permeia todo o tema da eloqüência, da palavra fácil, do convencimento do auditório, a 

compreensão do campo da argumentação. Assim é que o mundo jurídico, quotidianamente 

tomado pelo bom uso da palavra, acaba por transbordar, de maneira inevitável, para a 

temática argumentativa. E esse é o paraíso dos artífices do Direito. A concatenação febril das 

idéias manifestadas brilhantemente pela palavra do jurista, no texto escrito, ou do apaixonado 

orador na tribuna. A rigor, é o pantanoso universo da retórica que se nos apresenta. Esta 

criação dos sofistas na Grécia Antiga, que levou Górgias a questionar Sócrates, em tom de 

                                                 
2 Conferência proferida por João Mangabeira, intitulada “A Presença de Rui nas Gerações Novas e a Função 
Política e Social da Mocidade no Presente”, em 1952, na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil.    
 



 

 

confirmação, contudo, sobre “o que existe de mais exuberante do que a palavra que persuade 

os juízes nas cortes, ou os senadores no Senado, ou os cidadãos na assembléia, ou em 

qualquer outra reunião política?”3 (PLATO, 1994, p. 255 [452]). 

É fato, entretanto, que, com o advento da modernidade, especialmente a partir da 

revolução cartesiana, o conceito aristotélico de retórica, “a faculdade de considerar, em 

qualquer caso, os meios de persuasão disponíveis”, influente durante muitos séculos, começa 

a decair, assim como o próprio papel da arte retórica (ABBAGNANO, 1998, P. 856-857). 

Essa arte, tão consagrada no mundo antigo e medieval, vai passando gradativamente a 

significar incerteza, insegurança, esperteza, dissimulação.  

Ora, o direito, fortemente calcado no uso da palavra, na argumentação como 

ferramenta inerente ao próprio ofício do ator jurídico, sofre direta influência dessa nova onda. 

A sua pretensão de cientificidade, sobretudo gestada com a Escola Histórica alemã4, no século 

XIX, enfrenta sérios abalos. Eis o inferno da ciência jurídica. Enrique Haba, reexaminando, à 

luz dos novos tempos, o conteúdo da conferência pronunciada por Julius Hermann Von 

Kirchmann, em 1847, El caráter a-científico de la llamada Ciencia del Derecho, centrada na 

idéia de que uma condição essencial para boa parte do discurso jurídico é o seu caráter 

essencialmente retórico, alerta para o fato de que 

 

bem se pode dizer que muito, para não dizer que tudo, no discurso normal dos juristas 
responde a um tipo de pensamento que é extra – e às vezes até é anti – científico; supondo, é 
claro, que aí a palavra “científico” a entendemos num sentido referente a um discurso que está 
à altura das exigências que permitiriam configurá-lo com o rigor possível para apreender, por 
seu intermédio, o x das questões relevantes5 ( HABA, 1993, p. 274, grifos do autor). 

                                                 
3 “what is there greater than the word which persuades the judges in the courts, or the senators in the council, or 
the citizens in the assembly, or at any other political meeting?” 
4 É de se ressaltar que, mesmo tendo tomado como ponto de partida alguns pressupostos culturais de caráter 
geral, o elemento-chave da natureza da Escola Histórica é a reconstituição de uma ciência jurídica sistemática e 
consciente dos seus métodos (WIEACKER, 1980, p. 419). 
5“bien puede decirse que mucho, por no decir que todo, en el discurso normal de los juristas responde a un tipo 
de pensamiento que es extra – y a veces hasta es anti – científico; suponiendo, claro está, que ahí la palabra 
'científico'  la entendamos en el sentido de mentar justamente un discurso que esté a la altura de las exigencias 
que permitirían configurarlo con el rigor posible para aprehender, por su intermedio, el eje de las cuestiones 
relevantes” 



 

 

Assim, um amplo espectro de possibilidades analíticas ganha corpo, a partir da 

temática maior da argumentação, sendo capaz de fazer o estudioso do direito transitar das 

áreas sagradas para os rincões demoníacos do universo jurídico. Há até a distinção, já bem 

mais recente, entre retórica, como persuasão a qualquer preço, e argumentação, dominada por 

pressupostos éticos (BRETON, 1999, p. 36). Mesmo não fazendo parte do objetivo principal 

desta dissertação, tais reflexões também permitem uma mirada mais profunda, e mais 

verdadeira, sobre o direito. Fortalecem a premente necessidade de superação de modelos 

reducionistas, sinalizando para um amplo entendimento do fenômeno jurídico, preocupação 

constante de muitos jurisfilósofos, cujo referencial de tal postura, no Brasil, indiscutivelmente 

é a obra do Professor Miguel Reale. 

 A propósito do mestre paulista, é oportuna uma sua lição que faz atentar para o fato 

de que  

 

o direito é, pois, uma espécie de experiência cultural, isto é, uma realidade que resulta da 
natureza social e histórica do homem, o que exige nele se considere, concomitantemente, tanto 
o que é natural como o que é construído, as contribuições criadoras, que consciente e 
voluntariamente se integraram e continuam se integrando nos sistemas jurídico-políticos. Daí 
se apresentar sempre como síntese ou integração de 'ser' e de 'dever-ser', de fatos e valores, 
quer em experiências particulares, quer na experiência global dos ordenamentos objetivados 
na história (REALE, 1999, p. 111-112, grifos do autor).  

 

Imperioso se torna, pois, em qualquer estudo levado a cabo sobre o fenômeno jurídico, 

especialmente em nível acadêmico, acentuar as tintas da complexidade dessa manifestação 

superior do espírito humano. Necessita-se de evitar posturas simplistas, verdadeiras 

maquiagens da real natureza do direito, ainda que uma ontologia jurídica seja ela mesma uma 

construção das mais complexas e escorregadias. Cabe, a propósito, uma reflexão sobre os 

seguintes questionamentos de Ost: 

 

[já] não é tempo de pensar a complexidade do direito a partir dela mesma, e não como emenda 
e complicação dos modelos mais simples? [Já] não é tempo de pensar o direito como 



 

 

circulação incessante de sentido, mais do que como discurso da verdade? [Já] não é tempo de 
se advertir sobre a pluralidade e a diversidade dos atores que atuam na cena jurídica e que 
contribuem, cada um a seu modo, para a aplicação do direito?6 (1993, p. 181).   
       

III. Questões metodológicas  

 

Discorrendo sobre a metodologia adotada na dissertação, cumpre observar que ela 

corresponde a uma linha crítico-metodológica, centrada na teoria do discurso e na teoria 

argumentativa. A partir dessa linha de pesquisa o trabalho insere-se numa vertente jurídico-

teórica, acentuando aspectos conceituais, ideológicos e doutrinários de certo campo que se 

deseja investigar. É a vertente mais identificada, saliente-se, com a esfera da filosofia do 

direito. O tipo de raciocínio preponderante no trabalho é o hipotético-dedutivo, centrado no 

método popperiano, enfatizando a existência de um conhecimento prévio, o surgimento do 

problema de conflitos com as teorias existentes, a proposição de soluções a partir de 

conjecturas e a tentativa de refutação pela observação e experimentação ou por outros 

procedimentos. O tipo de investigação, enfim, é o jurídico-compreensivo ou jurídico-

interpretativo, que se utiliza do procedimento analítico de decomposição de um problema 

jurídico em seus diversos aspectos, relações e níveis. As fontes de pesquisa pertencem de 

forma majoritária ao próprio campo jurídico – doutrina, ensaios, decisões judiciais, legislação 

– sendo, assim, fontes diretas de consulta, sobre as quais discorrer-se-á adiante (GUSTIN; 

DIAS, 2002, p. 39-52).   

Assim é que a totalidade da pesquisa feita para a consecução deste trabalho recaiu 

sobre o campo da consulta bibliográfica. Livros, textos de revistas e decisões judiciais 

compuseram a fonte principal de consulta. Pequeníssima ocorrência de pesquisa se deu a 

partir de textos legais (leis no sentido legislativo amplo), com ocorrência apenas em poucos 

                                                 
6 “no es tiempo de pensar la complejidad del Derecho a partir de ella misma, y no como enmienda y 
complicación de los modelos simples? No es tiempo de pensar el Derecho como circulación incesante de 
sentido, más que como discurso de la verdad? No es tiempo de advertir la pluralidad y la diversidad de los 
actores que juegan sobre la escena jurídica y contribuyen, cada uno a su manera, a aplicar el Derecho?” 



 

 

capítulos, por compatibilidade com os temas neles tratados. Necessário se faz, entretanto, 

explicitar importantes aspectos relativos a tais pesquisas. Lições enfáticas do então titular da 

disciplina Metodologia da Pesquisa em Direito, do curso de mestrado da UFPE, sinalizaram 

sempre para a indispensável necessidade de se manter uma coerência metodológica ao longo 

do texto (ADEODATO, 1997, p. 201-224). Tal coerência foi perseguida a partir de alguns 

critérios gerais, observados em todos os capítulos.  

Em primeiro lugar a sempre polêmica questão da inserção internacional. O 

entendimento predominante é o da necessidade de consultas a obras estrangeiras numa 

pesquisa da envergadura de uma dissertação de mestrado. Essa necessidade torna-se mais 

imperiosa, quase que indispensável, se o tema guarda relação direta – e é o caso aqui 

esboçado – com algum autor ou com algum instituto jurídico estrangeiro. Foi adotado, então, 

para a pesquisa bibliográfica e para as inserções internacionais, o seguinte critério geral. O 

autor principal, objeto central da pesquisa, Neil MacCormick, teve suas obras (as utilizadas 

para este trabalho) consultadas, preponderantemente, no original, em inglês. Poucos artigos de 

revistas especializadas ou livros, desse autor, foram estudados em tradução, normalmente para 

o espanhol ou para o italiano. Revistas de filosofia do direito foram consultadas na língua 

original da publicação – espanhol, inglês ou italiano. As traduções já presentes em tais 

revistas foram devidamente acatadas e mantidas. As principais obras de importantes autores 

auxiliares para o adequado desenvolvimento do tema, como as de Robert Alexy, Chäim 

Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, Stephen Toulmin, Manuel Atienza, Theodor Viehweg, 

Aulis Aarnio, entre outros, foram consultadas em traduções existentes para o espanhol ou para 

o português. Claro está que a literatura nacional pesquisada se materializou na língua pátria. 

Eis o delineamento geral para tal tópico de caráter metodológico. 

No que tange às citações e às notas, outro ponto bastante discutido, o elemento 

norteador para a utilização das mesmas atendeu a dois requisitos. Preliminarmente, o de 



 

 

facilitar a recomposição dos passos dados pelo autor da pesquisa por quem quer que deseje 

aprofundá-la e melhorá-la. Depois, o do dever da honestidade intelectual, deixando sempre 

explícita a fonte de algum trecho, de algum texto mais amplo, de alguma idéia que tenha 

ajudado na elaboração da pesquisa. Há, assim, ao longo de todo o trabalho, citações diretas, 

geralmente de trechos curtos, e citações indiretas, de textos mais abrangentes. As primeiras 

foram feitas mantendo-se em nota de rodapé a língua original do trecho citado. As indiretas, 

ora são paráfrases (textos mais curtos), ora são condensações (capítulos de livros). Em ambos 

os casos buscou-se manter fidelidade às idéias do autor citado de forma indireta.  

Por fim, as referências foram feitas no sistema autor-data, muito mais enxuta para o 

autor e para o leitor. As notas de rodapé, em menor número por conta do sistema de 

referências adotado, tratam principalmente de esclarecimentos necessários à melhor 

compreensão do conteúdo ou, como já se disse, de trechos originais, em outra língua, de 

citações feitas. Ao final do texto completo encontram-se todas as fontes pesquisadas, nas 

referências bibliográficas – subdivididas em livros e artigos, legislação e decisões judiciais – 

ordenadas alfabeticamente.  

No tocante às citações e às notas um cuidado sempre se fez presente na elaboração do 

texto: não inflacionar esse expediente inegavelmente importante e útil para a pesquisa 

científica. Buscou-se conter a tentação de se exibir uma erudição desnecessária aos propósitos 

deste trabalho, evitando-se criar quase que um texto paralelo de citações e de notas de rodapé. 

Registre-se, entretanto, que nas partes do trabalho em que as palavras de Neil MacCormick, 

originalmente expressas, seriam de grande valia, assim se procedeu, para uma melhor 

compreensão das suas idéias.   

Diante das dificuldades naturais de se estabelecer um critério metodológico para uma 

pesquisa científica, convém ressaltar três pontos basilares para a consecução do objetivo 

almejado. Primeiramente a constante preocupação em se manter, reafirme-se, uma coerência 



 

 

ao longo do texto. Evitarem-se alterações metodológicas de uma passagem para outra da 

dissertação, ou antes, perseguir aquilo que poderia ser chamado de uma harmonia formal. Em 

segundo lugar bem direcionar as escolhas, num campo já muito amplo e movediço como o 

das normas para trabalhos científicos, sempre tendo em vista a facilidade, a comodidade 

mesma do leitor. Facilitar-lhe o refazimento dos passos dados. Por fim, não se descuidar da 

estética visual, agradável aos olhos de quem lê, sendo este um ponto intimamente ligado ao 

anterior. 

Em tempo, a explicitação do marco teórico da pesquisa estabelece o desfecho para as 

questões de natureza metodológica. É ele o responsável pelo devido controle não só do ponto 

de partida do trabalho, um problema teórico ou prático, mas também de todo o desenrolar da 

pesquisa realizada. O marco teórico desta dissertação é, pois, a essência mesma da teoria da 

argumentação de Neil MacCormick. É a idéia sempre presente em todo o seu trabalho, 

sinalizando para o fato de que a nossa adesão a determinados princípios em vez de a outros se 

dá em decorrência da nossa racionalidade, mas também da nossa afetividade. Claro está que o 

marco teórico apresentado assenta-se na perspectiva de uma compreensão do direito a partir 

do contexto hermenêutico-argumentativo.  Fica, assim, um lembrete permanente do autor, 

com as seguintes palavras: 

 

mas é porque possuímos atitudes afetivas (incluindo, talvez, uma preferência pela razão e pela 
racionalidade) que prestamos atenção ao que acontece com nós mesmos e com as outras 
pessoas, ou que atentamos com cuidado para as atitudes racionais ou razoáveis dos outros. É 
um evidente exagero dizer que ‘a razão é ou deveria ser a escrava das paixões’, mas é um 
exagero que tem espaço mesmo no âmbito da filosofia7 (MACCORMICK, 1994, p. 270). 
 

 

 

                                                 
7 “but its because we have affective attitudes ( including, maybe, a favouring of reason and rationality ) that we 
care about what happens to ourselves and other people, or that we care about anyone's acting reasonably or 
rationally. It is grossly overstating that to say that 'reason is and ought to be the slave of the passions'. But the 
arresting overstatement has its place even in philosophy” 



 

 

IV. Partes constitutivas da dissertação 

  

No encaminhamento para o trecho final da introdução, cabe apresentar sucintamente 

as partes que compõem o texto integral. A abordagem será feita capítulo por capítulo, no seu 

contexto unitário, sem a necessidade de tratar aqui das subdivisões isoladamente. 

 Os dois primeiros giram em torno da estrutura dos ordenamentos jurídicos, tendo 

como elemento primordial a questão da decisão jurídica. Assim, no capítulo 1, o enfoque se 

dá justamente sobre a temática da decidibilidade. Um estudo é feito, ainda que sucinto, sobre 

o caráter prático que desde os gregos e romanos acompanha a experiência jurídica. Passam-se 

em revista modelos ditos normativistas de direito, tendo a norma como elemento fundamental, 

e modelos realistas, que partem da supremacia do fato concreto. Naturalmente que essas são 

concepções nitidamente unilaterais. Mas mesmo no tocante a concepções que buscam 

compreender a abrangência e a profundidade do universo jurídico, também elas se estruturam 

a partir da questão fundamental da decidibilidade. 

O capítulo 2 aborda a necessária inter-relação entre a norma – elemento essencial para 

a compreensão do universo jurídico – e a interpretação. Busca-se um entendimento sobre a 

idéia de ordem normativa. Discorre-se sobre a intimidade entre o ordenamento jurídico, a 

norma como elemento marcante desse ordenamento, a interpretação como processo capaz de 

sedimentar uma adequada compreensão do jurídico e a argumentação, sendo esta 

manifestação essencial do processo interpretativo. Também, de forma ligeira, enfocam-se 

alguns aspectos da chamada questão lingüística, fundamental para o entendimento do 

ambiente hermenêutico. Ainda neste capítulo são apresentados modelos precursores, todos 

eles surgidos em meados do século passado, das modernas teorias da argumentação jurídica. 

Não são, a rigor, como será apresentado, verdadeiras teorias, mas tiveram imensa importância 

nos desenvolvimentos teóricos posteriores sobre o tema. Elementos essenciais dos trabalhos 



 

 

de Viehweg, de Perelman-Tyteca e de Stephen Toulmin  são abordados. Duas concepções 

contemporâneas à de Neil MacCormick são apresentadas sucintamente, as de Robert Alexy e 

de Aulis Aarnio. Naturalmente que a temática é tratada de maneira pontual, sucinta, apenas 

como apoio para a melhor compreensão do objeto principal de estudo da dissertação.            

Os próximos três capítulos, de números 3 a 5, compreendem o bloco essencial da 

pesquisa, uma vez que abordam diversos aspectos relativos à teoria da argumentação jurídica 

do Professor Neil MacCormick. O aprofundamento do conteúdo constante no título deste 

trabalho está presente nesta parte. O de número 3 apresenta todos os elementos principais da 

concepção maccormickiana, situando-a a partir dos seus pressupostos básicos, inclusive com 

breves inserções comparativas desta com outras teorias da argumentação jurídica. Nesta parte, 

algumas abordagens críticas acerca do modelo do jurista escocês são também feitas.  

Como a Teoria Integradora da Argumentação Jurídica foi elaborada no contexto de 

decisões judiciais da Inglaterra e da Escócia, o capítulo 4 busca discorrer sobre aspectos 

marcantes do direito inglês, o ambiente do common law, sempre tendo em vista o cotejo com 

os sistemas jurídicos codificados. Na verdade, o intuito maior do capítulo é o de comprovar a 

universalidade das teses de MacCormick, embora essa não tenha sido a grande preocupação 

do filósofo do direito. Sobretudo busca enfatizar a plena possibilidade de avaliação da sua 

teoria argumentadora no contexto do direito brasileiro. Não se trata de um rigoroso estudo de 

direito comparado, como se possa imaginar, mas de algumas análises comparativas 

panorâmicas entre elementos essenciais de dois diferentes sistemas jurídicos.  

O capítulo 5 apresenta uma análise do autor da dissertação sobre uma decisão judicial 

brasileira, ou antes, sobre os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de 

um esforço de desconstrução dos votos proferidos num Recurso Extraordinário que tem como 

objeto da contenda judicial um tema polêmico, opondo de um lado a proteção da integridade 

física de animais e de outro a liberdade de manifestação cultural (caso da “Farra do Boi”, em 



 

 

Santa Catarina). O objetivo maior do capítulo é o de oferecer aplicabilidade prática às teses de 

Neil MacCormick sobre argumentação jurídica. 

Por fim, o capítulo 6: é o encerramento da pesquisa desenvolvida. No fundo ele possui 

caráter de conclusão geral do trabalho, já que a opção metodológica recaiu sobre tal tipo de 

apresentação. Claro está que, ao longo dos capítulos anteriores, alguns pontos conclusivos já 

são apresentados, especialmente relativos a alguns tópicos desenvolvidos. A preocupação, 

entretanto, com uma conclusão que buscasse alinhavar os elementos essenciais da dissertação 

foi deixada para o capítulo final. A rigor, esboça-se também, na conclusão, um importante 

tema transverso que é, sem sombra de dúvida, pano de fundo para o desenvolvimento do 

trabalho: de que maneira uma permanente reflexão crítica pode incorporar um ganho 

qualitativo no processo de formação dos diversos profissionais de direito, enfatizando a 

relação necessária entre tais pontos críticos e a necessidade de um conhecimento mais 

sistemático sobre argumentação jurídica.  

Como não poderia deixar de ser, após o último capítulo são apresentadas as referências 

bibliográficas utilizadas nesta pesquisa, estando nelas presentes todas as obras que foram 

consultadas para a devida realização do trabalho. A opção foi a da ordenação alfabética, 

apresentada em três tópicos (livros e artigos, legislação e decisões judiciais). Pensou-se, e isso 

já foi explicitado anteriormente, na comodidade do leitor ao se fazer tal escolha, facilitando-

lhe suas próprias consultas. 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1: O direito e o contexto decisório 

 

Sumário: 1.1 O viés prático que acompanha o direito 1.2 A decisão como 

elemento central do universo jurídico 1.3 Modelos normativistas 1.4 O realismo 

norte-americano e a escola jurídica escandinava  1.5 Superação de visões 

unilaterais sobre o direito. 

 

1.1  O viés prático que acompanha o direito 

 

A universalidade do fenômeno jurídico e o seu próprio surgimento diretamente 

relacionado com o alvorecer das sociedades humanas são pontos geralmente tomados por 

pacíficos nas investigações de natureza filosófica sobre o direito. Já os antigos romanos 

diziam que ubi societas, ibi jus, brocardo que adquiriu fama nos meios forenses, e como tal se 

tornou até um tanto desgastado, mas que firma bem a idéia do vínculo entre a existência do 

direito e a da própria sociedade. É bem verdade que esta é uma posição francamente 

majoritária, uma verdadeira concessão intelectual tomada por muitos pensadores como um 

pressuposto inquestionável, todavia existem aqueles filósofos que nela não fixam os 

fundamentos de suas doutrinas, como Marx e Petrazycki (ADEODATO, 2002, p. 286-287). 

É claro que a partir desse pressuposto muito se tentou aprofundar em busca da 

verdadeira essência do direito, ao longo dos séculos. Desde os clássicos antigos, gregos e 

romanos, passando pelos pensadores medievais e chegando aos da modernidade e da 

contemporaneidade, a investigação filosófica sobre a natureza jurídica é, por assim dizer, 

recorrente (FERRAZ JR., 1980, p. 18-39). Dizer de forma completa e definitiva o que vem a 

ser o direito tem sido, não obstante a aparente simplicidade da questão, tarefa hercúlea, e 



 

 

 

não deixa de ser surpreendente que os estudiosos do direito aparentemente tenham as 
dificuldades que têm e discordem da maneira que o fazem quando se propõem a identificar  e 
classificar os fenômenos a cujo estudo dedicaram toda a sua vida e que, por outro lado, não 
parecem ser nada misteriosos nem parecem requerer técnicas especiais de observação8    
(NINO, 2000, p.11). 
 
 
Mesmo quando, de maneira indireta, o tema esteve atrelado às discussões sobre a 

justiça, idéia cronologicamente anterior à do próprio direito, o grau de dificuldade para se 

estabelecer um porto seguro também foi (é) persistente. Na República, a propósito do 

pensamento antigo, uma das questões enfrentadas por Platão girava em torno do que seria a 

justiça. E  

 

embora houvesse posto em relevo desde o primeiro instante, sem deixar margem para dúvidas, 
que concebia a virtude da justiça como uma qualidade inerente por si própria à alma humana, 
entendia que por meio da analogia com o Estado lhe seria mais fácil ilustrar a sua essência e a 
sua ação dentro da alma (JAEGER, 1995, p. 808). 
 

 A justiça, assim, era vista no contexto da pólis, do agrupamento social, apresentando-

se como muito clara a relação entre os graus do conhecimento e os estágios de formação dos 

integrantes da Cidade, da mesma maneira como se mostra cristalino o perfeito isomorfismo 

entre a alma do indivíduo e a própria estrutura da Cidade. O justo, portanto, era buscado no 

ser humano e na coletividade, relação absolutamente necessária entre esses complexos 

elementos (CHAUÍ, 2002, p. 309). 

Tem sido uma presença constante no evoluir do pensamento humano a busca dos 

traços distintivos essenciais que componham o direito. E aqui não se está desejando 

estabelecer de antemão, como ponto de partida, um posicionamento nesse sentido. 

Evidentemente que alguma idéia sobre o fenômeno jurídico é comum ao inconsciente coletivo 

                                                 
8 “no deja de ser sorprendente que los estudiosos del derecho aparentemente tengan las dificultades que tienen y 
disientan en la forma en que lo hacen cuando se ponen en la tarea de identificar y clasificar los fenómenos a 
cuyo estudio han dedicado toda su vida y que, por otra parte, no parecen ser nada misteriosos ni requerir 
técnicas especiales de observación” 



 

 

de todos os povos, chamando atenção o fato de ser tão difícil a sua conceituação enquanto 

parece ser tão fácil a sua identificação (HART, 1994, p. 5-10). Ademais, algumas finalidades 

do direito também se fazem sempre presentes nessa busca, pois, a rigor, 

 

tratam os homens de encontrar uma situação de certeza e de segurança, ou seja, de ordem e de 
paz em suas relações sociais; uma situação que descarte o capricho do indivíduo e a irrupção 
fortuita da força. Mas aspira-se, entretanto, ainda, a que esta situação ordenada e pacífica seja 
justa9 (RECASENS SICHES, 1952, p. 33). 
 

Há, entretanto, ao longo da trajetória da humanidade, um aspecto que vem 

acompanhando o direito desde o tempo das primeiras comunidades primitivas, qual seja a sua 

configuração prática. Como sistema de regras que é, assim como os ordenamentos morais ou 

religiosos, o seu motor se volta para o contexto prescritivo. Regras sociais existem para 

sinalizar o interesse de uma coletividade por condutas desejadas. As normas jurídicas, tipo 

específico de regra social, com características muito próprias, visam, assim, ao seu devido 

cumprimento. Tanto isso é verdadeiro que elas invariavelmente são integradas por 

conseqüências também jurídicas10, para o caso da sua inobservância. 

Da jurisprudência romana eminentemente prática, adentrando-se no árduo trabalho dos 

glosadores medievais, no pensamento dos jusnaturalistas modernos, no dos expoentes do 

historicismo alemão, nas construções teóricas do positivismo jurídico e nas diversas 

tendências epistemológicas do século XX, buscou o direito uma identidade científica, embora 

só a tivesse alcançado há mais ou menos dois séculos11. Para o conhecimento jurídico 

sistematizado vale o registro de que 

 

                                                 
9 “tratan los hombres de conseguir una situación de certeza y de seguridad, es decir, de orden y de paz en sus 
relaciones sociales; una situación que descarte el capricho del individuo y la irrupción fortuita de la fuerza. 
Pero, además, se aspira, claro es, a que esa situación ordenada y pacífica sea justa” 
10 No âmbito do direito as mais relevantes, embora não sejam as únicas, são as sanções. 
11 Sobre a evolução histórica do pensamento jurídico, ver AFTALIÓN; VILANOVA; RAFFO (1999, p. 177-
345). 



 

 

 desse mundo pré-científico brotam os motivos que conduzem por caminhos cruzados à 
origem e constituição da ciência. Das preocupações imediatas pela subsistência e meios de 
defesa, da sabedoria mágica dos sacerdotes, do espírito curioso de povos aventureiros, da 
ociosidade dos senhores, da admiração de naturezas contemplativas, da dúvida de espíritos 
céticos e de tantas outras fontes surge a ciência (LEÃO, 2000, p. 15). 

 

Tome-se duas concepções jurídicas do século XX, a do italiano Flavio Lopes de Oñate 

e a do guatemalteco Luis Recasens Siches, e em ambas é marcante a preocupação de 

apresentar o direito como processo vivo, como marca do indivíduo histórico na sociedade. 

Para Oñate, a certeza do direito é a certeza mesma da ação, pois que é a sua maior garantia. A 

justiça, assim, não pode ser realizada senão por meio da norma abstrata. Nessa abstração 

encontra-se a concretização precisa da experiência jurídica e só através da certeza é possível a 

realização da justiça. Na certeza, pois, reside o caráter ético do direito (1953, p. 164-181). 

Recasens Siches, por seu turno, identifica o reino da vida humana objetivada como sendo 

aquele em que o direito se faz presente. E o fenômeno jurídico tem na segurança (a de hoje e a 

futura) das relações intersubjetivas o seu valor fundamental, sem o qual nem se pode falar da 

existência do direito (1999, p. 220-231). A certeza e a segurança jurídicas, enfatizadas pelos 

dois pensadores, remetem a questão para o contexto da vida em sociedade, da complexidade 

das relações humanas, fazendo transbordar a praticidade do tema, a sua íntima relação com o 

cotidiano dos grupos humanos.     

Seja qual for a época, entretanto, sobre a qual seja focada a atenção, nela estará 

presente a natureza prática do fenômeno jurídico. É uma perspectiva que se associa 

intimamente com a idéia de decisão, de solução para um dado caso12. E essa natureza se 

confunde com a própria Ciência do Direito, que procurou dar conta da experiência jurídica 

enquanto processo, ou antes, “do saber que não apenas contempla e descreve, mas também 

age e prescreve” (FERRAZ JR., 1980, p. 21). 

 

                                                 
12 Uma contenda ou mesmo um fato que pela sua relevância requeira a palavra daquele que “diz o direito”. 



 

 

 

 

1.2 A decisão como elemento central do universo jurídico 

 

A temática da decisão se impõe, em face do viés prático que acompanha desde sempre 

o fenômeno jurídico, de maneira incontestável. A compreensão de que a sociedade humana 

possui um grau de complexidade infinitamente superior ao de outros grupos societários 

formados por certos animais permite vislumbrar que as relações humanas em coletividade 

também são abundantemente mais complexas. E o emaranhado de situações que brota do 

convívio humano, muitas delas manifestações explícitas ou latentes de conflitos, faz requerer 

a necessidade de sistemas de controle social. O jurídico é um deles, certamente o mais 

refinado e o mais generalizado no contexto das sociedades globalizadas.  

Por choques de interesses ou por necessidade de proteção de certos fatos, ao homem 

coube, ao longo da história, encontrar meios que viessem a solucionar tais situações 

potencialmente perigosas ou maximamente importantes para a vida em comunidade. De 

algum tempo já não restam dúvidas de que ao direito cabe papel essencial no 

encaminhamento de tais soluções. Especialmente ao direito dogmático moderno cabe criar 

mecanismos de arrefecimento das tensões sociais numa sociedade deveras complexa. E um de 

seus elementos mais marcantes é a obrigatoriedade de decidir. Ao juiz moderno não é dada a 

possibilidade de se negar a dar uma decisão, salvo nos casos legalmente previstos de 

incompetência para tal, situação em que um outro juiz o fará. Ainda que o ordenamento 

jurídico não possua uma norma que se aplique a um caso extraordinário, o juiz deve fazer a 

integração do ordenamento normativo para, enfim, apresentar a sua decisão. 

Com isso não se está querendo afirmar que outros mecanismos de controle social 

tenham desaparecido dos ambientes societários. A moral e a religião, por exemplo, continuam 



 

 

tendo um papel destacado, embora cada vez mais percam força e consistência nas modernas 

sociedades. Também esses sistemas de regras atuam na perspectiva de uma tomada de 

decisão, só que esta apresenta-se como uma possibilidade (e não como uma obrigatoriedade). 

Ademais, o caráter difuso de tais sistemas, sem objetividade normativa, enseja a sensação de 

que eles não se estruturam com o mesmo vigor do sistema jurídico. Acentuando esse contexto 

de diferenciação, é patente que as normas jurídicas carregam em si certas características que 

as põem numa posição de maior eficiência quando comparadas às demais normas positivas ou 

àquelas outras de fundamentação metafísica (VILANOVA, 1984, p. 383-399). 

Seja qual for a construção acadêmica que pretenda explicar o direito como fato 

marcante na sociedade humana, o problema da decisão está presente, claro que de forma 

muito mais acentuada no direito estatal dogmático moderno. Um sociólogo do direito que 

formulou engenhoso modelo explicativo sobre o fenômeno jurídico afirma, ainda que de 

forma bem introdutória na busca desse modelo, que: 

 

 com isso, porém, apenas esboçamos o ponto de partida para a compreensão dos processos de 
formação do direito. Uma expectativa normatizada e inabalável frente a decepções é, 
inicialmente, apenas uma projeção, um projeto subjetivo. Temos, então, que observar mais 
detalhadamente esses mecanismos de processamento de decisões, que estão supostos nas 
projeções normativas, separando-nos, assim, da esfera das estruturas de expectativas em 
princípio cognitivas, cujo estudo mais aprofundado caberia à sociologia do conhecimento 
(LUHMANN, 1983, p.66, grifos meus). 

 

Entre nós, Tercio Sampaio enfatiza a decidibilidade como problema básico da 

dogmática jurídica. Os modelos teóricos que buscam dar conta da compreensão da dogmática 

são construídos, pelo pensador paulista, tendo como elemento chave a decisão jurídica. O 

modelo chamado de analítico encara a decidibilidade como uma relação hipotética entre 

hipóteses de conflito e hipóteses de decisão. O segundo modelo, de cunho hermenêutico, trata 

da relação hipotética anteriormente expressa tendo em vista o seu sentido, a saber, o seu 

caráter semântico. E finalmente o último modelo, centrado na aplicabilidade normativa, 



 

 

encara a decidibilidade como condições empíricas de possibilidade de uma decisão hipotética 

para um conflito hipotético. Tudo gira, assim, em torno da decidibilidade (FERRAZ JR., 

1998, p. 119-171). 

Como manifestação ordenada que é, o direito assume uma posição que se opõe a 

qualquer idéia de ordem indesejada13 ou de arbitrariedade. Na verdade trata-se de uma 

ordenação de dever ser, sempre tendo em vista condutas que são queridas pelo conjunto da 

sociedade com vistas à consecução de certos fins14. Não se manifesta o direito como conjunto 

de regras do ser, presididas por relações de causalidade. É evidente também que 

 

 a ordem jurídica não se produz automaticamente na realidade, como uma lei natural, todavia 
mediante as decisões humanas que a concretizam, a aplicam e a dão vigência na realidade15 
(COING, 1995, p. 23). 
 

 Daí por que as relações que enfeixam o ordenamento jurídico apresentam-se como 

relações de imputação, irredutíveis às demonstrações do tipo causa-efeito. 

           Não se imagine, entretanto, que necessariamente se deva compreender o direito de 

maneira sempre distanciada do mundo do ser. Sendo a realização do direito uma construção 

escalonada, pode-se perceber a presença de três escalões nessa construção. No primeiro, estão 

presentes os princípios jurídicos abstratos gerais (supra-positivos e supra-históricos); no 

segundo, as regras jurídicas (normas concretas gerais); no terceiro escalão, por seu turno, 

encontra-se o direito concreto, material-positivo e histórico. Essa é uma postura que rechaça 

correntes normativas unilaterais que só enfatizam o critério valorativo, o princípio, a norma, 

enfim, o dever ser. A construção do direito concreto, segundo essa concepção, se dá no nível 

                                                 
13 De fato a “desordem é uma ordem que não queremos” ou, ainda, “não a ausência da ordem, mas a ausência de 
uma certa ordem” (TELLES JR., 1985, p. 245) 
14 Ainda que se apresente como um tema complexo, no âmbito da filosofia do direito, algumas finalidades são a 
ele relacionadas, como harmonia social, paz, segurança, certeza das relações, justiça, etc. 
15 “el orden jurídico no se produce automáticamente en la realidad, como una ley natural, sino sólo mediante 
las decisiones humanas que lo concretan, lo aplican y le dan vigencia en la realidad concreta” 



 

 

do terceiro escalão, havendo necessidade de elementos do dever ser e também do ser 

(KAUFMANN, 1999, p. 170-171). 

Saliente-se que, com a evolução das construções teóricas sobre o direito, muitos outros 

modelos explicativos foram desenvolvidos. Alguns estabeleceram-se de maneira muito 

reducionista, apresentando visões unilaterais acerca do fenômeno jurídico. Enfatizaram ora a 

norma, ora o fato social, ora a valoração da conduta. Outras explicações primaram por tentar 

uma compreensão que abarcasse a complexidade do direito, na busca de uma visão profunda 

desse universo. É o caso, por exemplo, de  algumas   concepções tridimensionalistas. Em 

todas elas, todavia, sejam simplificadoras  ou  abrangentes,  faz-se mister salientar a presença 

do caráter essencial da decisão jurídica nas suas arquiteturas. 

 

1.3 Modelos normativistas 

 

Até o século XVIII, sempre houve espaço para o chamado direito posto, expresso em 

normas historicamente determinadas, ao lado do direito natural. A rigor, o predomínio em 

importância cabia ao jusnaturalismo, mas não havia preocupação em se especular sobre o 

exclusivismo de uma estrutura ou outra do fenômeno jurídico. Existia uma certa coexistência 

pacífica entre o direito positivo, nem sempre posto pelo Estado, e o direito natural, com sua 

fundamentação de caráter metafísico. 

As tradições jusnaturalistas se erigiram a partir de alguns pressupostos tidos por 

essenciais. Em primeiro lugar, há uma ordenação natural que paira sobre o homem histórico. 

Esta ordem natural, em caso de choque com a ordem positiva histórica, prevalecerá sempre, já 

que incorpora um nítido sentido de justiça. Um outro elemento essencial à maioria das 

concepções jusnaturalistas é a idéia de que a ordem natural deve valer para todo o tempo e 



 

 

lugar16. Mas “quem vibrou no Direito natural o golpe decisivo, foi, não a História do direito, 

ou o Direito comparado, mas a Teoria do Conhecimento; foi, não a Escola Histórica, mas a 

Filosofia Crítica; não Savigny, mas Kant” (RADBRUCH, 1997, p. 63). A razão, assim, se 

apresenta como um complexo de perguntas a partir das quais busca-se aproximar dos dados 

empíricos. E juízos ou apreciações com conteúdo preciso jamais poderão ser um produto da 

“razão pura”, devendo esta ser aplicada aos dados provenientes da experiência para que venha 

à tona as valorações desejadas. 

Desde meados do século XVIII a lei estadual tendia a monopolizar a atenção dos 

juristas. A partir daí, alguns países da Europa passaram a promover amplas reformas 

legislativas influenciadas ainda pelas doutrinas jus-racionalistas que ganharam corpo nos 

duzentos anos anteriores. E “foi sobretudo em França que a codificação [...] mudou mais 

radicalmente a face do direito, fazendo tábua rasa do direito anterior e promovendo, por isso, 

a identificação do direito com os novos códigos” (HESPANHA, 1998, p. 177). Assim é que 

há uma nítida identificação entre a origem do legalismo e a Escola de Exegese, corrente 

jurídica do século XIX. 

Desse ponto em diante foi crescente a supremacia da visão do direito como fenômeno 

associado quase que exclusivamente à produção legislativa. O primado da lei, no sentido 

amplo, a partir do oitocentos, não deixou de possuir explicações históricas. Quando do 

absolutismo monárquico, em pleno Antigo Regime, o soberano era detentor de amplos 

poderes, administrando, legislando e julgando, tudo ao sabor de um certo arbítrio tão 

aterrorizante aos súditos. A objetividade do texto legal e a sua pretensa igualdade para todos 

significavam avanços consideráveis. O próprio surgimento de uma efetiva ciência do direito, a 

partir da Escola Histórica alemã, contemporânea às tendências legalistas anteriormente 

apresentadas, embora ela mesma minimizando os exageros codicistas, só veio a fortalecer as 

                                                 
16 De fato existem concepções minoritárias que admitem um conteúdo variável para o direito natural 
(ADEODATO, 2002, p. 192-193) 



 

 

teses de plena dominação do direito positivo (agora estatal) sobre qualquer tendência 

jusnaturalista sobrevivente. 

Assim, nos séculos XIX e XX, várias concepções epistemológico-jurídicas relativas à 

cientificidade do conhecimento jurídico foram ganhando corpo, seguindo cinco direções 

fundamentais: empirismo exegético, historicismo casuístico, sociologismo eclético, 

racionalismo dogmático e egologia existencial. Uma sexta direção fundamental, o 

racionalismo metafísico ou jusnaturalista, é anterior a esse momento histórico, tendo se 

exaurido até o século XVIII17. Em todo esse contexto teórico-explicativo da realidade jurídica 

há uma certa preponderância das correntes normativistas, exceção feita ao âmbito das regiões 

dominadas pelo common law (especialmente o norte-americano) e ao mundo escandinavo, em 

que é forte a presença das tendências realistas. 

Um dos mais célebres normativistas do século XIX foi o alemão Rudolf Von Jhering, 

a rigor um imperativista que via na norma um comando singular, semelhante ao dirigido pelo 

militar de patente superior a um subordinado. Para ele o estado de direito nasce da necessária 

conjugação de três fatores: coerção estatal, norma e força bilateralmente vinculante da norma. 

Na verdade é o direito a força bilateralmente vinculante da lei, a devida subordinação de 

todos, inclusive do poder público, às leis que ele mesmo ditou (JHERING, 2002, p. 241-242). 

É fato que a fase madura da produção do jurista alemão assenta-se numa importante mudança 

de enfoque, no sentido de se visualizarem os problemas que as normas jurídicas se destinam a 

resolver, o que deve levar a um maior interesse pela efetiva solução daqueles, em face da 

aplicação das normas, interesse maior, inclusive, do que o da manutenção dogmática de uma 

norma no sistema normativo (GUERRA FILHO, 2001, p. 64).    

Indiscutivelmente a construção teórica mais consistente, no campo do normativismo, é 

o modelo explicativo de Hans Kelsen, talvez o mais influente dos imperativistas do século 

                                                 
17 Classificação proposta por Maria Helena Diniz (2001, p. 35-235). 



 

 

XX. Muitas das preocupações anteriores de Jhering, como as questões da individualidade, da 

generalidade, da abstratividade e da concretude da norma, são superadas por Kelsen, ainda 

que, principalmente na produção posterior a 1960, ele continue falando de “vontade”, só que 

num sentido de “vontade abstrata” (FERRAZ JR., 1996, P. 217). A ênfase metodológica no 

direito objetivo, com o predomínio do elemento “norma”, que tantos seguidores e oponentes 

acumulou no século passado, não deixou de marcar a essencialidade da temática decisória no 

universo jurídico. Ainda que a justificação do dever ser tenha sofrido alterações ao longo da 

evolução do pensamento kelseniano, para ele “a norma consiste no sentido de dever ser de um 

ato humano intencionalmente dirigido à conduta de outrem, porém esse sentido, para 

apresentar-se como jurídico, deve ser objetivo” (BARZOTTO, 1999, p. 34). 

Para Kelsen, o tradicional dualismo do direito no sentido objetivo e no sentido 

subjetivo estaria superado. Supera-se a concepção forense segundo a qual o direito refere-se 

tão somente aos interesses das partes. A Teoria Pura desmantela o dualismo objetivo-

subjetivo 

 

 ao analisar o conceito de pessoa como a personificação de um complexo de normas jurídicas, 
ao reduzir o dever e o direito subjetivo (em sentido técnico) à norma jurídica que liga uma 
sanção a determinada conduta de um indivíduo e ao tornar a execução da sanção dependente 
de uma ação judicial a tal fim dirigida (KELSEN, 1996, p. 213). 
 

 É reconhecida, saliente-se, a consistência do modelo kelseniano no contexto lógico-

formal. Do ponto de vista da filosofia do direito, entretanto, há debilidades insanáveis na sua 

teoria, o que fizeram surgir críticas ferozes de todos os lados, inclusive dos próprios rincões 

positivistas-normativistas (VASCONCELOS, 1996, p. 176).  

O direito dogmático estatal, um modelo formalista metodologicamente fechado 

proposto pela Teoria Pura de Kelsen, jamais perdeu de vista que direito é decisão. E tal matiz 

decisório pode ser perfeitamente reforçado pela doutrina da coação como objeto do direito, 

conscientemente formulada por alguns autores. A sanção deixa de ser meio para a realização 



 

 

da norma jurídica e passa a ser elemento essencial da estrutura dela, enfatizando, assim, o 

caráter de aplicabilidade do direito através de processos decisórios (BOBBIO, 1995, p. 156-

157). 

 

1.4 O realismo norte-americano e a escola jurídica escandinava 

 

Ao lado de concepções normativistas, que acabam por assumir uma postura 

preponderantemente legalista, desenvolveram-se também, a partir da virada do século XIX 

para o século XX, modelos explicativos do fenômeno jurídico genericamente enquadrados 

como visões sociologistas. São construções teóricas empiristas que encaram o direito a partir 

dos seus aspectos fáticos. Também apresentam-se como sistemas reducionistas, uma vez que 

privilegiam um dos elementos pertinentes ao direito, o “fato” concreto e observável. Se se 

utilizar a metáfora do direito como um verdadeiro edifício jurídico, o que interessa a este 

enfoque, sobretudo, é  

 

a funcionalidade do edifício, isto é, para que serve cada um dos seus elementos – que 
necessidade social ou individual pretende satisfazer – e para que serve – que lugar ocupa – 
todo o edifício do conjunto de que forma parte [ ... ] e não pretende substituir a perspectiva 
estrutural (normativismo jurídico) na descrição do direito, mas sim completá-la, enriquecê-la18   
(ATIENZA, 1997, p. 21). 
 

 O direito, assim, não é só linguagem, normatividade, mas também realidade social, 

comportamento humano.  

Um dos modelos a exemplificar tal postura é o realismo jurídico norte-americano. 

Claro está que por tal denominação há um enquadramento de tendências mais ou menos 

próximas, que guardam relações muito nítidas de semelhança. O profeta de tal concepção, 

                                                 
18 “la funcionalidad del edificio, esto es, para qué sirve cada uno de sus elementos – qué necesidad social o 
individual pretende satisfacer – y para qué sirve – qué lugar ocupa – todo el edificio en el conjunto del que 
forma parte [...] y no pretende sustituir a la perspectiva estructural  (normativismo jurídico) en la descripción 
del derecho, sino completarla , enriquecerla”  



 

 

homem do século XIX, foi o juiz norte-americano Oliver Wendell Holmes, fortemente 

influenciado pela filosofia pragmática. Os seus seguidores no século passado, que lograram 

sistematizar uma verdadeira teoria, coisa que o juiz Holmes não fez, em verdade partiram 

daquela que era a preocupação maior do precursor – aproximar o direito da realidade 

concreta, da ação do cotidiano. 

Na verdade, o direito enquanto fenômeno vivo nas sociedades humanas é bem anterior 

a qualquer sistematização científica sobre o mesmo. A sensação do jurídico, das condutas 

desejadas e das reprovadas, sempre se fez presente nos agrupamentos humanos. A 

observância de que diante do delito há uma pena a ser imputada de forma obrigatória integra o 

próprio contexto cultural das sociedades primitivas. O fenômeno jurídico, assim, se apresenta 

inicialmente como um fato natural, ainda não estimado. Num segundo momento o elemento 

valorativo associa-se ao contexto normativo, mas a tonalidade do direito como fato social é 

inquestionável. E isso é que enseja uma necessária estimação desse fato tão significativo no 

contexto societário. 

De certo modo, a chamada escola realista norte-americana chega a se caracterizar por 

seu extremismo em ater-se quase que exclusivamente aos fatos nos estudos jurídicos. A lógica 

dessa construção repousa nos seguintes elementos: o direito muda constantemente; o direito é 

um meio para o alcance de fins sociais; a sociedade muda mais rapidamente que o próprio 

direito; o jurista deve observar como agem os tribunais e os cidadãos, dando mais ênfase do 

que a como deveriam agir; o jurista deve desconfiar do fato de que a vida real, decisões de 

tribunais e condutas humanas, não se encontra fielmente presente nos livros jurídicos; deve 

suspeitar também da ilusão de que as normas, como são enunciadas, são verdadeiramente 

fundamentadoras das decisões judiciais. Eis uma síntese das idéias marcantes dessa 

concepção jurídica (AFTALIÓN; VILANOVA; RAFFO, 1999, p. 283-284). 



 

 

Outra corrente realista que se pode apresentar, embora guarde algumas diferenças para 

com o realismo norte-americano, é a Escola de Upsala (Suécia), cujos principais expoentes 

são Wilhelm Lundstedt, Axel Hägerström, Alf Ross e Karl Olivecrona. A concepção desses 

pensadores, avessa à visão mítica de um direito eminentemente normativo-formalista, assenta-

se no chamado realismo jurídico escandinavo. Para o dinamarquês Alf Ross, o sistema 

jurídico se estrutura sobre o fato de que as normas são acatadas porque sentidas como 

socialmente obrigatórias. Ele contesta a idéia, presente em várias concepções  jurídico-

filosóficas,  segundo a  qual  o  direito  extrai  sua validade de uma tomada de posição a 

priori. O conteúdo de uma norma jurídica de conduta, assim, é uma diretiva para  o  juiz  e  

um  determinado ordenamento jurídico historicamente situado é um conjunto orgânico de 

regras que estabelece e que faz funcionar o aparato de força do Estado. Na verdade, trata-se 

de uma construção teórica que se estabelece a partir dos fatos concretos, também 

incorporando a idéia de um direito em ação (ROSS, 2000, p. 53-100). 

Hägerström compartilhou com todos os realistas a tendência anti-metafísica. Ele 

sustenta que um direito subjetivo, tal como geralmente é concebido, não pode ser identificado 

com nenhum fato. Assinala que a ciência moderna trata de usar apenas os conceitos que 

correspondem  a fatos, mas no tocante aos conceitos de direitos subjetivos e deveres não é 

possível identificar tais fatos. A expressão direito subjetivo, assim, não expressa noção 

alguma de representação. É uma fórmula vazia na medida em que não possui profundidade 

conceitual. Tem-se a noção do objeto de um direito, mas não do direito ele próprio. Lundstedt, 

discípulo de Hägerström, lança vigorosa crítica à teoria jurídica, identificando-a como não-

científica. Para ele não existem direitos subjetivos nem deveres jurídicos, pois que tais noções 

não podem ser objeto de uma investigação científica (trata-se de um objeto ilusório). No 

aspecto meramente realista o direito subjetivo seria uma posição favorável que se estabelece a 



 

 

respeito de uma pessoa em razão da pressão psicológica exercida nos outros por conta da 

manutenção de todo o aparato jurídico (OLIVECRONA, 1995, p. 20-27).   

As chamadas concepções realistas mantêm, como se depreende do exposto, uma nítida 

postura anti-racionalista. Elas enfatizam sobremaneira as circunstâncias empíricas, 

historicamente determinadas. O essencial é assinalar que as noções jurídicas tradicionais 

pertencem ao contexto da realidade social, apresentando-se, na verdade, como importante 

elemento desta. Assim, é impossível eliminar a realidade social da ciência do direito, já que 

ela tem o seu lugar definido. O problema de fundo é descobrir que lugar é este para que possa 

ser assinalado, se efetivamente há o desejo de se proceder cientificamente. 

Se nas explanações normativistas sobre o direito o caráter decisório se faz presente, 

como elemento essencial, estando atrelado à concretização da norma, mais ainda nas correntes 

realistas a decidibilidade é marcante. A propósito, a tentativa de compreensão do fenômeno 

jurídico, para tal concepção, possui como ponto de partida a realidade jurídica viva, as 

condutas humanas e as decisões judiciais. 

 

1.5 Superação de visões unilaterais sobre o direito: 

 

Já foi dito que a busca por uma efetiva compreensão do fenômeno jurídico tem sido 

uma tarefa levada a cabo, ao longo dos séculos, por muitos juristas e filósofos. O que aparenta 

ser, à primeira vista, uma questão simples, de pequena relevância, acaba por se transformar 

num dos pontos mais complexos das investigações filosóficas sobre o direito. A verdade é que 

a obtenção de um conceito de direito tem desafiado permanentemente muitos jurisfilósofos. 

No afã de melhor entender a experiência jurídica, inúmeras foram as construções 

engendradas de modo extremamente simplificador. Modelos que captavam algumas das 

características essenciais do fenômeno, mas que não abarcavam a sua inteireza, a sua 



 

 

totalidade. Outros que, de tão genéricos, acabavam por estabelecer uma concepção 

visivelmente frágil sobre o direito. De certa forma, tanto os modelos normativistas mais puros 

quanto os eminentemente realistas configuram-se como visões parciais, unilaterais do 

fenômeno jurídico. 

Não são raras as especulações filosóficas no sentido de se buscar superar tais modelos 

simplificadores, parciais quanto à ênfase que procuram imprimir a um ou outro elemento 

caracterizador do fenômeno jurídico. Tenta-se alcançar, assim, uma compreensão mais 

consistente, portanto muito mais segura, do universo do direito. Uma tentativa, reafirme-se, de 

se superar posturas reducionistas, como as apresentadas nos dois tópicos anteriores. 

Superar, a propósito, tais visões reduzidas é mesmo o grande desafio do filósofo do 

direito, pois muitas vezes a sanha de encontrar conceitos leva alguns pensadores a reduzí-lo a 

alguma coisa que nele se encontra, mas que não representa a sua totalidade. Os reducionismos 

estão infestados de posturas ideológicas. As teorias trialistas, mesmo com suas lacunas, 

tentaram captar o direito como uma integração de elementos (SALDANHA, 1998, p. 52). 

Um dos mais conhecidos modelos trialistas, ao menos entre nós, brasileiros, 

certamente é a assim chamada Teoria Tridimensional do Direito. É do próprio autor do 

modelo a afirmação de que 

 

 nos limites compatíveis com a natureza das ciências humanas, creio que a teoria 
tridimensional do direito atende a esses três pressupostos, pois ela vem, fora de dúvida, 
integrar em unidade orgânica conteúdos antes dispersos, vistos separadamente, ora como fato, 
ora como valor, ora como norma (REALE,1994, p. 152). 
 

Eis, a título de ilustração, uma construção teórica preocupada em captar o direito na 

sua inteireza, superando, assim, as tradicionais posturas simplificadoras. Percebe-se com 

clareza que também em tais tentativas de uma compreensão integral do direito apresenta-se 

como pano de fundo a temática da decisão. Especialmente nas versões centradas na estrutura 

de um direito dogmático, monopolizado pelo Estado, a decisão jurídica manifesta-se como um 



 

 

elemento essencial ao próprio dogmatismo, assim como também à existência do dogma 

jurídico (a norma).  

Conveniente se faz salientar, entretanto, que a teoria tridimensional de Reale, em 

sendo uma tentativa de captar o direito na sua integralidade, busca fugir das tradicionais 

posturas reducionistas. Bem provavelmente, entretanto, não logra êxito no tocante a 

efetivamente apresentar o direito na sua inteireza, mormente pelo fato de não se encontrar 

incorporada ao modelo uma teoria do discurso. Em verdade, as concepções realeanas passam 

longe de qualquer inserção da experiência jurídica num contexto hermenêutico-argumentativo 

de fato.  

O direito, enfim, seja qual for o estatuto epistemológico para ele construído, seja qual 

for a tendência de acentuação deste ou daquele elemento jurídico, perpassa inevitavelmente 

pela trama decisional, este viés prático que o acompanha desde as suas primeiras 

manifestações em meio às sociedades humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 2: Ordenamento normativo, ambiente hermenêutico e 

argumentação 

 

Sumário: 2.1 Direito como ordem normativa 2.2  O mundo normativo 

como ambiente hermenêutico 2.3 Necessária inter-relação entre o campo 

hermenêutico e o campo argumentativo 2.4 A justificação das decisões judiciais  

2.5 Modernas teorias da argumentação jurídica – apresentação sintética 

 

     2.1     Direito como ordem normativa 

 

Como o termo direito possui natureza polissêmica, prestando-se a apresentar vários 

significados, necessário se faz estreitar o sentido a que se quer atribuir tal palavra. É sabido 

que o direito apresenta-se como uma experiência cultural humana, histórica, com variações de 

elementos característicos ao longo do tempo. Assim, o direito a que se busca referir é uma 

experiência concreta, delimitada historicamente. Para que não se estabeleçam possibilidades 

de confusão acerca do tema, a experiência jurídica que se apresenta como objeto de 

investigação é o direito dogmático moderno, com as suas próprias nuances. Registre-se, 

entretanto, que muito do que se vai discorrer nesta análise é perfeitamente compatível com 

outras experiências jurídicas noutros sítios históricos. E não poderia ser diferente, pois ao lado 

das particularidades mutáveis ao longo da evolução das sociedades, o fenômeno jurídico 

mantém certos elementos essenciais, ainda que não haja convergência sobre todos eles, que 

permitem identificar um fato como pertencente ao mundo do direito tanto em Roma Antiga 

quanto na Alemanha nazista.  



 

 

Por direito dogmático moderno compreende-se aquele que é do domínio exclusivo do 

aparelho estatal, não se admitindo qualquer manifestação de natureza jurídica fora desse 

âmbito. Direito, assim, é direito estatal, estruturado a partir do seu dogma essencial, qual seja 

a norma jurídica. O ponto de partida para o manejo dessa refinada forma de controle social 

existe de forma clara, dogmática, inquestionável (embora interpretável a cada momento). O 

pontapé inicial, então, se dá a partir da norma jurídica pré-existente, construção cultural e 

histórica do ser humano. Esse jogo que tem início a partir da norma jurídica também tem um 

ponto necessário de chegada: a decisão judicial. Não se parte da norma jurídica apenas como 

um exercício de mero diletantismo, de simples construção acadêmica do profissional sem 

compromisso prático. O direito dogmático moderno assume a postura da obrigatoriedade da 

decisão, uma vez iniciado o jogo jurídico (ação, partes, processo, procedimentos, etc.). A 

rigor, é uma tecnologia própria voltada para a atenuação dos focos de conflito no meio social, 

transformando a disputa (ou a confirmação da existência de um interesse protegido) 

comezinha, paroquiana, repleta de lances espetaculares e estridentes, numa contenda fria, 

racional, com uma linguagem própria, sustentada por técnicos habilitados para tal fim. Claro 

que neste contexto o direito dogmático moderno atua identificando o que é relevante para o 

âmbito jurídico, estimulando a coerência social, difundindo a ideologia predominante do 

poder e buscando neutralizar os conteúdos axiológicos, através de mecanismos eficientes de 

operacionalização de tais conteúdos (ADEODATO, 2002, p. 36).  

A partir dessa ancoragem com feição conceitual, embora não o seja de maneira 

absoluta, pode-se adentrar na hipótese de ser o direito um tipo particular de ordenamento, de 

ordenação. A idéia de ordem no âmbito filosófico é antiga, situando-se, para a nossa tradição 

ocidental, a partir das investigações de alguns pré-socráticos, que sustentaram a passagem do 

caos para o nomos através da imposição de uma ordem. Saliente-se, assim, a identificação da 

idéia de ordem com a idéia de forma, de conexão entre partes. Desse ponto em diante, outras 



 

 

possibilidades se apresentam para o entendimento da ordem, como a idéia de regularidade, de 

hierarquização, de sistema. Enfatizem-se, aqui, dois pontos merecedores de uma certa 

atenção: primeiro o fato de que a idéia de ordem não se confunde com a mera identificação de 

partes, ou seja, ordem diz respeito a um conjunto de relações entre partes que compõem um 

todo. Depois, não é exagerada a percepção de que ao se tratar de contexto normativo trata-se 

de ambiente de racionalização. Noutras palavras, ordem e razão historicamente se confundem, 

ainda que cada uma delas tenha a sua própria marca substancial (SALDANHA, 1992, p. 29-

47). 

A rigor, só com muita flexibilidade conceitual é que se pode admitir a perspectiva da 

desordem no âmbito da natureza. Um exame mais acurado vai acentuar o fato de que a vida 

pressupõe alguma forma, alguma estrutura, alguma ordem. Na verdade, a desordem, quando 

assim se apresenta para a nossa reflexão analítica, é muito mais uma ordem indesejada do que 

um ser ontologicamente determinado. O direito, assim, como fenômeno integrante da idéia 

mais ampla de natureza, também se apresenta como uma ordem. Uma ordem, saliente-se, que 

tende para um contexto de normalidade, de adequação àquilo que é a linha normal dentro de 

uma sociedade. No caso do direito dogmático moderno, e é dele que se está a tecer 

comentários, esse campo da normalidade já se materializa no próprio contexto normativo, 

pressupondo-se que a norma jurídica carrega dentro de si um quê de expressão da vontade 

majoritária da comunidade19. Assim, o direito assume uma dimensão estrutural de arranjo de 

relações entre normas, hierarquicamente postas, atendendo à idéia de normalidade como 

adequação aos valores predominantes, portanto normais, dentro de uma sociedade. Por tudo 

isso, pode-se arrematar que o direito não se trata de uma ordenação mandamental, centrada na 

anormalidade, mas de um ordenamento normativo (TELLES JR., 1985, p. 233-269). 

                                                 
19 No âmbito meramente quantitativo, sem qualquer acento metafísico, como a idéia cara à Escola Histórica 
alemã de “espírito do povo”. 



 

 

De outro modo pode-se acentuar que toda ordem pressupõe um conjunto de objetos, 

uma pauta ordenadora, a sujeição dos objetos à pauta, as relações que derivam de tal sujeição 

para os objetos ordenados e uma finalidade perseguida pelo ordenamento. As ordens cuja 

finalidade deriva da aplicação de regras de uma ou mais artes (ou ofícios) podem ser 

qualificadas de técnicas, contrapondo-se àquelas cujos fins se alcançam por meio do 

cumprimento de normas. Estas, as ordens normativas, configuram-se a partir da subordinação 

de condutas a um sistema (ou mais, ou menos formal) de normas cuja observância permite a 

realização de determinados valores, como, para o direito, por exemplo, a busca da segurança 

das relações intersubjetivas, a manutenção de um certo nível de harmonia social, a vivência da 

justiça, etc. 

 Evidentemente que, no contexto da análise dos mecanismos de controle social, 

algumas ordens normativas se fazem presentes, tais como a moral, a religião, as convenções 

sociais e, sobremaneira, o direito, certamente o mais refinado dos ordenamentos normativos, 

capaz de fazer frente à complexidade das relações nas sociedades modernas. Cada uma dessas 

ordenações normativas, todas elas de caráter prescritivo (portanto não técnico), inseridas no 

âmbito da ética (universo das condutas humanas), possui suas próprias características que, de 

certo modo, as distanciam. A aproximação se dá, no entanto, em razão do caráter essencial 

que todas possuem, qual seja o da adequação à idéia mesma de ordem normativa, 

anteriormente expressa (GARCIA MAYNEZ, 1999, p. 23-135). 

Ressalte-se, por fim, que a idéia mais ampla de ordem normativa associada ao direito, 

reflexão própria da filosofia, também remete o tema ao âmbito da teoria geral do direito. A 

constatação até certo ponto óbvia de que as normas jurídicas nunca existem isoladamente, 

mas num ambiente de inter-relação entre elas, permite a construção de alguma teoria geral do 

ordenamento jurídico. Nesse caso, há um certo estreitamente do objeto de análise, saindo-se 

do ilimitado campo da investigação filosófica para o âmbito mais restrito da pesquisa 



 

 

científica. Convém frisar que, no contexto da teoria geral do direito, busca-se marcar uma 

posição muito nítida relativa ao tema, qual seja a idéia de que as normas jurídicas são aquelas 

que integram um dado ordenamento jurídico20. Tratando de outro modo a questão, 

 

 não existem ordenamentos jurídicos porque há normas jurídicas, mas existem normas jurídicas 
porque há ordenamentos jurídicos distintos dos ordenamentos não-jurídicos. O termo 'direito', na 
mais comum acepção do Direito objetivo, indica um tipo de sistema normativo, não um tipo de 
norma (BOBBIO, 1994, p. 19-35). 

 

 

     2.2     O mundo normativo como ambiente hermenêutico 

 

A ordem normativa do direito, sobre a qual se está a discorrer, possui uma base 

epistemológica centrada na idéia de interpretação, num sentido mais estrito, e de 

compreensão, num sentido mais filosófico. A rigor, pode-se afirmar mesmo até que tal base 

não se estrutura apenas no contexto de uma teoria do conhecimento sobre uma ordem 

normativa, mas que ela se assenta também como uma dimensão ontológica do ordenamento 

normativo. Dito de outro modo, qualquer estrutura normativa, como sendo uma ordem de 

prescrições, só apresenta algum sentido se percebida como uma ordem que precisa ser 

interpretada, compreendida. Há, assim, em qualquer universo normativo, a presença forte de 

um ambiente hermenêutico, indissociável do próprio sistema de regras de “dever ser”. 

É curioso observar que certas manifestações superiores do espírito humano, como a 

arte, a moral, o direito, a filosofia, requerem para a sua sobrevivência a perspectiva de um 

sentido. Desde há muito, diga-se assim, que o campo da hermenêutica é aquele voltado para o 

oferecimento de algum sentido, de alguma interpretação, para uma idéia dada. Via de regra, 

mas isso não é uma condição necessária, a idéia a ser interpretada encontra-se formalmente 

                                                 
20 Diferentemente da teoria tradicional que invertia a lógica afirmando que o ordenamento é que era composto 
por normas jurídicas 



 

 

posta, ou seja, encontra-se como um texto escrito. Assim se dá especialmente no âmbito do 

direito, e mais precisamente no âmbito do direito dogmático moderno, em que o texto escrito 

(leis, termos de um contrato, decisões judiciais) possui uma marca preponderante, ainda que 

não exclusiva. Mas, com todas as ponderações já feitas, é salutar dizer que 

 

a hermenêutica não deve estar limitada meramente às produções literárias; pois eu me 
surpreendo seguidamente no curso de uma conversação (familiar) realizando operações 
hermenêuticas, quando eu não me satisfaço com o nível ordinário da compreensão [e procuro]  
como [...] pode se dar a passagem de uma idéia à outra, ou quando questiono acerca das 
opiniões, juízos e tendências (SCHLEIERMACHER, 2001, p. 33). 
 

Tratando de forma mais específica do campo do direito, é sabido que a perspectiva 

hermenêutica o acompanha desde muitas civilizações. Claro está que uma certa 

sistematização com ares de conhecimento científico a propósito do tema já é fenômeno mais 

recente, como, por exemplo, no século XIX, o esforço de Savigny para elucidar a polêmica 

entre a interpretação da lei ou a interpretação da vontade do legislador. Valeu-se ele, 

inclusive, de uma metodologia própria, ainda hoje bastante usada por intérpretes do direito 

(muitas vezes não passando de uma pseudo-interpretação), centrada na presença de quatro 

elementos indispensáveis a uma boa interpretação: o gramatical, o lógico, o histórico e o 

sistemático (LARENZ, 1997, p. 11-19). É bem verdade que o tema se presta a uma certa dose 

de complexidade, pois, ao lado de uma concepção tradicional que encara o trabalho 

hermenêutico como uma tarefa que busca encontrar o significado da lei, posição típica do 

positivismo imperativista, cresce em importância, sobremaneira a partir do próprio século 

XIX, aquilo que seria a busca de um sentido para o pensamento que se faz presente na lei, as 

idéias subjacentes ao texto legal (CALVO GARCIA, 1986, p. 113-114). 

Num contexto de evolução do pensamento hermenêutico, em que se busca superar a 

sua configuração tradicional de regras de interpretação do texto de lei, é relevante acentuar 

que, numa perspectiva crítica, ele deve buscar superar a dicotomia herdada de Dilthey entre 



 

 

explicar e compreender. Assenta-se nela a convicção de que toda atitude explicativa é 

decorrente da metodologia das ciências da natureza que foi transportada indevidamente para o 

âmbito das ciências do espírito (RICOEUR, 1988, p. 213-214). A construção de uma 

hermenêutica filosófica, aquela que assume uma dimensão bem mais ampla, sem perder de 

vista a existência do agir humano, contou com a obstinada produção acadêmica de alguns 

filósofos ao longo do último século. 

Assim é que uma postura hermenêutica voltada hoje para a experiência jurídica 

necessariamente deve incorporar os novos elementos trazidos a lume especialmente ao longo 

das últimas cinco décadas. Não é prudente tratar do tema sob a óptica de um Savigny, por 

exemplo, que naturalmente teve papel relevante no seu tempo. A questão hermenêutica hoje 

anda de braços dados com temas significativos da filosofia analítica, especialmente os campos 

da linguagem e da semiótica. 

 O direito, uma ordem normativa, de caráter prescritivo, apresenta-se na sua feição 

moderna (preponderante ao menos no mundo ocidental) como um conjunto de regras que se 

assemelham a uma extraordinária narrativa necessitando de um sentido. Trata-se de um 

código de símbolos, ora um código forte, com pouca margem de manobra para a 

interpretação, ora um código fraco, com ampla margem de manobra na busca do sentido 

desejado (FERRAZ JR., 2001, p. 279-281). Saliente-se que a busca do sentido, o 

oferecimento de uma base compreensiva (ou mesmo, a simples interpretação), não se volta 

apenas para o texto escrito, para a lei, para a sentença do juiz. Os fatos e feitos humanos – 

juridicamente relevantes – também necessitam de um sentido, na perspectiva mesma do 

direito dogmático moderno. 

Na verdade, interpretar é compreender uma outra interpretação afixada na norma, 

existindo nesse processo, pois, dois atos: um que dá à norma o seu sentido e outro que busca 

captá-lo. No campo do direito dogmático, também em face de uma postura hermenêutica, é de 



 

 

fundamental importância a existência de um ponto de partida tomado como indiscutível21. 

Assim, no direito, não estamos obrigados apenas a interpretar – não havendo norma sem 

sentido, nem sentido sem interpretação – mas a encontrar uma interpretação e um sentido que 

ao menos prepondere sobre os demais, pondo fim a uma indesejada confusão de 

possibilidades interpretativas. Este imperativo da moderna dogmática jurídica ajusta-se à idéia 

da impostergável decisão que deve ser apresentada a todo aquele que demanda a prestação 

jurisdicional do Estado (FERRAZ JR., 1998, p. 141-142). 

Reafirme-se que o tema acentua certas complexidades, já não cabendo a ingênua 

ilusão de que apenas os mecanismos lógico-formais, de feição dedutiva, são capazes de 

oferecer todas as respostas para os casos judiciais. Ainda que, para alguns teóricos, a 

argumentação dedutiva, a sua estrutura de raciocínio, seja capaz de justificar certas decisões 

no âmbito do direito (os casos mais simples), ela é insuficiente para dar conta dos casos mais 

árduos, mais intrincados, tanto no aspecto fático como no aspecto normativo. Há também, no 

contexto jurídico, a imprecisão semântica, que não se deve a um suposto fim estético, pois 

que os seus textos possuem áreas lacunosas, não podendo oferecer resposta a todas as 

questões, que só se materializarão posteriormente (AARNIO, 1987, p. 109).  

A busca do sentido, com toda a sua aridez, é uma abertura para a experiência, e essa 

dimensão é por demais imensa para ser reduzida a um processo de aplicação de umas tantas 

fórmulas prontas, bases para a formulação posterior de um raciocínio lógico-dedutivo. A 

propósito, fala-se mesmo de uma hermenêutica total, que se posiciona diante da 

inesgotabilidade do sentido, com uma árdua missão: “permitir a utilização de todas as 

alternativas possíveis de realização do ser humano na justiça, por intermédio do Direito” 

(FALCÃO, 2000, p. 260). 

                                                 
21 Para não ocorrer a permanente regressão ao infinito no ato de interpretar. 



 

 

A título de síntese, que fique claro que não há direito como ordem normativa sem a 

perspectiva da permanente intermediação hermenêutica. Não mais se apresentando como uma 

atividade puramente formal, uma metodologia aplicada com vistas a um dado fim, a 

hermenêutica modernamente se apresenta com um viés filosófico. A linguagem e o texto, na 

seara da dogmática jurídica, colocam-se no centro mesmo de todas as discussões. Os estudo 

da semiótica (em particular da semiótica jurídica) e a própria concepção filosófica da 

hermenêutica abrem espaço para uma hermenêutica jurídica crítica, reforçando, assim, a 

postura crítica do próprio direito, enquanto ente identificável no campo das objetivações 

humanas (STRECK, 2001, p. 173-177). Reafirme-se, ainda uma vez, que o ordenamento 

normativo ganha corpo num ambiente peculiar, sem o qual a sua existência como ordem 

teleológica estaria comprometida. Este ambiente adequado para o fortalecimento da idéia de 

ordenamento jurídico é o ambiente hermenêutico, inseparável, como logo adiante há de se 

tratar, do campo da argumentação jurídica, farol norteador desta pesquisa.                 

 

    2.3  Necessária inter-relação entre o campo hermenêutico e o campo 

argumentativo 

 

O direito dogmático moderno apóia-se em dois elementos de extraordinária 

importância, sem os quais a própria estrutura dogmática se esvai. De fato, há inquestionáveis 

pontos de partida, já dados, no desenrolar do processo jurídico – são as normas que assentam-

se como referencial simbólico de todo o processo. Ademais, o ordenamento normativo tem 

por razão de existir a perspectiva da decisão judicial, da suposta “solução” para o problema 

levado ao balcão do estado-juiz. Já se disse anteriormente que o contexto normativo, ou antes, 

da ordem normativa, requer a cada momento um sentido para os seus termos, expressos 



 

 

primordialmente na forma de texto escrito. Trata-se da dimensão hermenêutica de qualquer 

ordenamento normativo, assim também se dando para o ordenamento jurídico.  

No âmbito do direito, o sentido da interpretação da norma é marcado pela dimensão 

mesma da sua aplicabilidade. Interpreta-se uma norma jurídica (mesmo que por meio de 

processos simplificados de interpretação) com o fito de vê-la aplicada, de forma direta ou 

indireta, num caso concreto. A rigor, é justamente no caso concreto que o direito se 

materializa, deixando o seu caráter de “dever ser” para assumir-se como “ser”, porquanto só 

haja “dever ser” na perspectiva do “ser”. A respeito da relação entre o homem e o “dever ser”, 

necessário se faz, então, assumir uma certa dose de distanciamento das concepções 

meramente formalistas, para as quais há uma absoluta separação entre o mundo do “ser” e o 

mundo do “dever ser”. Este último inevitavelmente ocorre dentro do mundo do viver, e 

precisa, como ele, ser entendido historicamente. O contexto normativo ético (caso do direito), 

marcado por prescrições deônticas, precisa ser entendido em conexão com realidades, 

crenças, valores. Há, assim, um necessário roteiro de conexões e implicações entre os campos 

do “ser” e do “dever ser” (SALDANHA, 1998, p. 74-76). 

Por conta de todo esse contexto, a busca do sentido da norma jurídica, a atuação 

hermenêutica, se dá na direção de uma busca pela compreensão da norma (e dos fatos a ela 

associados) e não na direção de uma explicação determinista, marcada pela estrutura da 

relação causa-efeito. O processo de compreensão, assim, em meio a toda a sua grandeza, pelo 

alargado campo das possibilidades interpretativas, se concretiza pela argumentação que, 

tecnicamente, viabiliza a interpretação. Na verdade o que a argumentação viabiliza é o acordo 

capaz de materializar uma compreensão através de uma interpretação, com vistas ao 

oferecimento de fundamentos que sustentem a solução mais razoável. Sustenta-se, então, o 

direito, do ponto de vista ontognoseológico, numa base metodológica de caráter tópico-



 

 

hermenêutico. Ou, noutro sentido, o direito se manifesta como prática que envolve o método 

hermenêutico de compreensão e a técnica argumentativa (CAMARGO, 2001, p. 21-22). 

Referindo-se ao mundo das obras de arte, Joseph Raz acentua a idéia de que uma 

interpretação pode não fazer mais do que recuperar o significado que sempre esteve presente 

na referida obra, e ainda assim apresentar-se como uma novidade. Sobre a psicanálise, Raz 

pondera que novas interpretações não são provocadas, necessariamente, por novas 

descobertas de verdades gerais, mas por uma percepção de como algumas verdades 

sobejamente conhecidas relacionam-se com os eventos de uma história nem sempre explícita 

para cada um de nós. Nesses contextos, uma interpretação é uma explicação de aspectos de 

uma obra ou uma explicação de marcas de uma história de vida, na perspectiva de que razões 

sustentem tais explicações. Há, e isso se manifesta com uma força desconcertante, uma busca 

do convencimento, da persuasão, da argumentação (RAZ, 2000, p. 252-259). 

No âmbito da comunicação algumas idéias podem ser recolhidas para a melhor 

compreensão da argumentação como suporte da hermenêutica jurídica. Aquele que argumenta 

(um orador, um escritor) mobiliza sua opinião isolando-a provisoriamente do contexto na qual 

ela é produzida e identifica o seu auditório, o contexto no qual seu argumento será recebido. 

A sua opinião, a partir daí, será encaixada nos argumentos que serão utilizados na busca de 

alguma forma de convencimento (BRETON, 1999, p. 64). A atuação do profissional do 

direito, tendo em vista a decisão judicial que é o porto de chegada de sua viagem, é marcada 

pela necessidade de se encontrar sentido para normas e fatos, interpretando-os, o que significa 

ajustar “sua opinião” às razões que serão oferecidas, por meio de mecanismos de 

argumentação.  

Inevitável é, pois, a inter-relação entre os campos hermenêutico e argumentativo. 

Senão veja-se para casos práticos muito comuns no dia-a-dia do direito. O advogado, 

pleiteando em nome do seu cliente um dado direito subjetivo, faz suas postulações junto ao 



 

 

Poder Judiciário partindo de um contexto de interpretação, em sentido amplo buscando uma 

compreensão de fatos e de normas. Interpreta a cada momento o advogado, mas interpretar 

(dar um sentido) resulta necessariamente em argumentar, em persuadir, em convencer. O 

jurista, desenvolvendo uma tese sobre determinado instituto jurídico, permanentemente 

interpreta e argumenta, busca um sentido para normas e fatos e tenta convencer aqueles que 

tenham acesso ao seu trabalho. O juiz, no supremo ato da decisão judicial, “diz o direito” para 

o caso concreto, a partir de sua compreensão (do sentido que lhe foi mais caro). Mas a 

fundamentação também precisa ser apresentada pela autoridade judiciária, na forma de uma 

argumentação consistente.    

 

2.4      A justificação das decisões judiciais 

 

No âmbito do conhecimento científico, Popper tratou da distinção entre aquilo que 

seriam os mecanismos associados às descobertas científicas e tudo aquilo que dissesse 

respeito a questões de justificação ou de validade. Para o primeiro campo, o da identificação 

de como uma nova idéia brota na cabeça de um cientista, cabe o interesse da psicologia 

empírica. Para o segundo campo, o da validade ou da justificação das idéias, cabe o interesse 

da lógica da pesquisa científica (POPPER, 2000, p. 31). A propósito disto, cabe salientar que 

“a distinção entre o contexto da justificação e o contexto do descobrimento, até onde conheço, 

foi feita pela primeira vez por Karl Popper, mas a terminologia utilizada se deve a Hans 

Reichenbach”22  (NETTEL, 1996, p. 109).  

Assim é que para a filosofia da ciência os dois contextos são claramente separados, o 

contexto da descoberta e o contexto da justificação das teorias científicas. De um lado está a 

atividade daquele que busca explicar como se gera e como se desenvolve o conhecimento 
                                                 
22 “la distinción entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento, hasta donde conozco, fue hecha 
por vez primera por Karl Popper, pero la terminología se debe a Hans Reichenbach” 



 

 

científico, papel do psicólogo social, do sociólogo, do historiador. De outro lado está o 

procedimento que consiste em justificar ou validar a teoria, ou seja, confrontá-la com os fatos 

a fim de mostrar a sua validade. Aqui se exige uma análise preponderantemente do tipo lógico 

e se rege pelas regras do método científico. 

 Pode-se vislumbrar tal distinção no campo jurídico, mais de perto no campo das 

decisões judiciais, já que se pode buscar as motivações pelas quais um juiz adotou certa 

decisão (valorações éticas, sociais, religiosas, etc.), enunciando-se, assim, razões explicativas. 

Pode-se apresentar, também, as concatenações lógicas da decisão, a fundamentação com base 

neste ou naquele artigo de lei, aquilo que seriam as razões justificadoras. De uma modo geral 

os órgãos jurisdicionais ou administrativos não precisam explicar as suas decisões, mas 

devem justificá-las (ATIENZA, 2000, p. 21-22).  

As justificações no âmbito do direito, assim, pressupõem a existência de teorias de 

argumentação jurídica, concepções que buscam explicar como se dá o raciocínio jurídico 

(caráter descritivo), mas que perseguem também fins prescritivos (como deve ser a 

argumentação ao nível judicial, por exemplo). Saliente-se que, a rigor, no direito existem três 

contextos de argumentação: o da produção das normas (contexto legislativo), o da aplicação 

das normas (decisões judiciais) e o da “dogmática jurídica” (análises doutrinárias). As teorias 

da argumentação jurídica que se têm desenvolvido, nos últimos decênios, entretanto, cuidam 

tão somente do contexto das decisões judiciais (ATIENZA, 1994, p. 54-55). 

 A questão, ao fim, não é apenas de caráter lógico (lógica dos raciocínios judiciais), 

pois que, em todo processo interativo de construção de uma decisão judicial, ela se 

apresentará mais transparente quanto mais for pública e argumentada. Assim, a publicidade e 

a exposição aberta das razões constituem-se numa ferramenta poderosa para corrigir e 

ponderar com maior acerto as informações (normativas e fáticas) incorporadas em uma 

decisão judicial (BARRAGÁN, 1990, p. 68).  



 

 

No que tange à argumentação jurídica, assentaram-se as modernas teorias no contexto 

da justificação (e não no da descoberta). Mas a justificação pode ser enfocada ainda sob dois 

aspectos distintos: o interno e o externo. A justificação interna assume uma postura mais 

formal, menos adequada a análises de operações práticas presentes nas decisões judiciais 

(seria o campo, por exemplo, da inserção da lógica dedutiva na fundamentação dos 

argumentos). Já a justificação externa busca testar não apenas a validade das inferências, mas 

também a veracidade (o próprio conteúdo) das premissas, assumindo, assim, uma postura 

fundamentadora da razão prática. Tal contribuição teórica se deve ao trabalho de Jerzy 

Wróblewsky e causa espécime a certos jurisfilósofos o fato de que na elaboração de algumas 

teorias da argumentação jurídica tenha-se abandonado a preocupação maior daquele autor 

com a justificação dos fatos, já que o âmbito mesmo destas teorias seria o da justificação 

externa (NETTEL, 1996, p. 108-109). Noutro sentido, poder-se-ia falar de uma justificação 

formal dos argumentos (correção formal) e de uma justificação material deles (aceitabilidade 

do argumento, razoabilidade, etc.). As teorias padrões de argumentação jurídica, reafirme-se, 

estão assentadas em tais bases, ou seja, busca a justificação dos argumentos tanto no seu 

sentido formal como no seu sentido material (ATIENZA, 2000, p. 24). 

Quando se aborda o tema, entretanto, da justificação das decisões judiciais, princípio 

já consagrado no moderno constitucionalismo23, não se está a exigir, de maneira mais 

rigorosa, a explicitação das influências subjetivas que nortearam tal decisão. Os valores 

morais, éticos, políticos, religiosos, numa palavra, o aparato ideológico que influencia na 

decisão do magistrado não precisa necessariamente vir à tona, por não tratar disso, em 

princípio, a fundamentação judicial. O que se busca é a chamada justificação, a apresentação 

das razões que sustentam a decisão. É de se observar, porém, que a justificação não deve se 

                                                 
23 A Constituição brasileira, no seu art. 93, inciso IX, diz que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder 
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse 
público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 
estes”. 



 

 

limitar ao aparato lógico-formal (aquilo que seria uma mera justificação interna), à validade 

dos passos dados no processo de decisão. Necessário se faz, também, buscar uma justificação 

da veracidade dos argumentos, da razoabilidade do seu conteúdo, de sua conexão com a 

compreensão prática do problema atinente à referida decisão. 

      

 

 

2.5     Modernas teorias da argumentação jurídica – apresentação sintética 

 

Em meados do século passado, no âmbito da filosofia do direito, verifica-se uma 

tendência de resgate da antiga retórica dos gregos e da prática jurídica dos romanos. A rigor, 

estabelecendo-se uma retrospectiva histórica, constata-se que por muitos séculos o papel da 

retórica, e do pensamento a partir dos tópicos, foi marcante na cultura ocidental. Até que, com 

a modernidade cartesiana e com o advento da ciência moderna, a retórica começou a perder 

fôlego, sendo confundida com mecanismos nefastos de se ludibriar o outro. No século XIX, 

na França, a retórica desapareceu dos programas escolares e universitários, como matéria de 

ensino. A tão consagrada aula de retórica, significativa desde a Antigüidade clássica, aos 

poucos foi sendo transformada em aulas de história literária e de dissertação de textos. Era, 

assim, patente o descrédito da velha disciplina (BRETON, 1999, p. 16-17).  

A bem da verdade, todo esse novo encantamento com a tópica é um fenômeno que 

ocorre na Europa, no segundo pós-guerra, em diversas disciplinas, e não apenas no direito. 

Assim, o pensamento tópico se faz presente na ciência política, na sociologia, na teoria 

literária e na própria filosofia geral. Nesse contexto, assume relevante papel a obra de 

Theodor Viehweg, fazendo ressurgir a forma de pensar tópico-problemática da jurisprudência 

romana. Tal posicionamento tem por finalidade “estudar ou dar maior ênfase aos mecanismos 



 

 

persuasivos que orientam e dão forma ao discurso jurídico, voltado para o consenso, capaz de 

dar suporte e legitimidade à decisão da autoridade judiciária” (CAMARGO, 2001, p. 147). 

 O livro Tópica e Jurisprudência, de Viehweg, teve extraordinário êxito no mundo 

jurídico, na Europa continental, tornando-se um dos centros de atenção em torno da polêmica 

do método jurídico. É fato que as idéias expressas pelo pensador alemão em sua obra guardam 

muita semelhança com aquelas defendidas por Edward Levi, no seu An introduction to legal 

reasoning, publicado em 1951, dois anos antes da publicação da obra clássica de Viehweg 

(ATIENZA, 2000, p. 59-60). 

A busca da compreensão do contexto da realidade, e não da sua demonstrabilidade, é a 

preocupação da argumentação dialética moderna. Não se pode construir a jurisprudência a 

partir de relações lógicas de causa e efeito inferidas de regras pré-estabelecidas. Theodor 

Viehweg defende a argumentação dialética em lugar da meramente analítica, pela riqueza de 

possibilidades para a solução de tensões surgidas dos choques entre teses e antíteses. É uma 

postura que não se submete à pureza do pensamento lógico dedutivo, subordinando-se 

também a questões de ordem prática. A tópica tem como objeto os raciocínios que derivam de 

premissas que parecem verdadeiras (verossimilhança), já que sua base encontra-se em 

opiniões amplamente aceitas (topoi). São opiniões que podem servir de premissas razoáveis 

para se construir uma interpretação plausível (CAMARGO, 2001, p. 146-152).  

Para Viehweg, o elemento essencial no exame da tópica é a percepção de que ela se 

trata de uma técnica de pensamento que se orienta para o contexto do problema. Em Nicolai 

Hartmann o jurisfilósofo alemão vai buscar a contraposição existente entre pensamento 

problemático e pensamento sistemático. No fundo, a conclusão a que chega é a de que a 

postura eminentemente sistêmica acaba por se apresentar como restritiva, uma vez que os 

problemas são selecionados em sintonia com os elementos estruturais do sistema proposto. 

Tudo aquilo que não cabe na estrutura sistêmica apresentada é desprezado enquanto 



 

 

possibilidade de problema24. Já no contexto tópico, a problematização resgata a riqueza da 

perspectiva de que novos problemas hão de surgir, sendo todas as certezas temporárias e 

parciais, até que novos problemas surjam demandando novas soluções. Há a possibilidade até 

de listagem de um catálogo de tópicos, lugares comuns aceitos pela maioria, constituindo-se 

numa tópica de segundo grau. No contexto de utilização da lógica formal dedutiva, Viehweg 

não a renega, mas adverte para o fato de que a identificação adequada das premissas só pode 

ocorrer a partir do pensamento tópico25. O resgate da tópica põe por terra a idéia de existência 

de sistemas cerrados capazes de explicar tudo, já que a redução e a dedução – elementos 

primordiais dos sistemas – devem manter-se dentro de limites modestos, em razão da sua 

permanente vinculação com o problema (VIEHWEG, 1964, p. 53-69).  

A tópica jurídica em Viehweg possui algumas características gerais que configuram a 

sua marca. A primeira delas é o papel dedicado aos conceitos de problema e de aporia, afinal 

todo o edifício jurídico pode ser explicado em razão da necessidade de se resolver problemas 

concretos. A segunda característica é o incisivo antisistematismo de Viehweg, especialmente 

a partir do contexto de choque entre as idéias de problema e de sistema. Um terceiro aspecto, 

que mantém relação direta com o anterior, é o antilogicismo recorrente. Por fim estabelece-se 

uma necessidade de apresentação da função dos tópicos. 

 O que não se pode desconhecer é que, embora a obra de Viehweg possua um caráter 

muito atraente na sua construção (trata-se de uma leitura sedutora), ela se apresenta como 

bastante frouxa no tocante às categorias conceituais mais importantes e quanto ao alcance e 

extensão do seu campo de aplicação. Também dificulta a obtenção de uma perspectiva mais 

uniforme e congruente sobre a tópica jurídica o fato de alguns discípulos e colaboradores 

diretos de Viehweg (Ballweg, Schreckenberger, Seibert, Rodingen), integrantes do chamado 

                                                 
24 Um exemplo clássico é a visão de Kelsen que, no contexto da sua teoria, não admite a presença do elemento 
“justiça”, remetendo qualquer análise sobre tal elemento para o âmbito da política ou da sociologia. Diz ele que a 
Teoria Pura “pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos” (KELSEN, 1996, 
p.1)  
25 A lógica, então, recebe as premissas e trabalha com elas. 



 

 

“Grupo de Mainz”, terem levado avante adaptações de sua doutrina voltadas para campos 

diversos, como a semiótica jurídica, a comunicação jurídica, a retórica jurídica, entre outras 

(GARCIA AMADO, 1987, p. 161-168). 

Ainda que existam contundentes críticas ao trabalho de Viehweg e de seus 

seguidores26, é reconhecido como um seu grande trunfo o fato de estar bem sintonizado com o 

seu momento histórico, acentuando um novo campo de investigação para o direito. A 

relevância disso está diretamente ligada ao fato de que, sendo o modo de pensar tópico 

integrante do contexto retórico – da utilização de uma lógica dialética -, tal movimento 

cultural acabou por se tornar referencial para trabalhos posteriores que surgiram no âmbito da 

filosofia e da teoria geral do direito. Verdadeiras teorias da argumentação jurídica que foram 

desenvolvidas na segunda metade do século passado de certa forma são tributárias da 

mudança de foco ocorrida a partir de trabalhos como o de Viehweg, de caráter precursor das 

novas tendências.  

Na verdade, no contexto dessa concepção que acentua o direito como argumentação, 

indo além das clássicas visões de matiz normativista, realista e axiológica, pode-se identificar 

três grandes grupos adequadamente delimitados. O primeiro grupo caracteriza-se como 

postulante de uma concepção formal, com forte acento no aparato lógico. São esquemas de 

argumentação apresentados a partir de postulados da lógica, a exemplo do que se dá com o 

trabalho teórico de Carlos Alchourrón e Eugenio Bulygin. Um segundo grupo pode ser 

identificado como uma concepção material de argumentação, enfatizando a distinção entre 

justificação interna e justificação externa. Aqui, encontra-se a teoria de Joseph Raz e a tópica 

jurídica de Theodor Viehweg. O terceiro e último grupo apresenta-se como uma concepção 

pragmática ou dialética, considerando a argumentação como um tipo de ação lingüística. 

Noutras palavras, a argumentação consiste também em linguagem. Deste grupo fazem parte 
                                                 
26 Há uma certa frouxidão conceitual, já que a teoria tópica pode representar uma técnica de buscar premissas 
para um argumento, uma teoria quanto a natureza das premissas e uma teoria sobre a aplicação das premissas nos 
argumentos justificativos da lei (ALEXY, 2001a, p. 31). 



 

 

os trabalhos de Perelman, Stephen Toulmin, Habermas, Alexy. Registre-se que a subdivisão 

apresentada não possui caráter exaustivo, caracterizando-se principalmente por ser uma feliz 

aproximação de natureza classificatória (ATIENZA, 1998, p. 37-50).  

A propósito do último grupo de concepções jurídico-argumentativas, que se 

apresentem algumas considerações sucintas acerca do trabalho de quatro autores, referenciais 

para os estudos sobre argumentação jurídica. São eles: Stephen Toulmin, Chäim Perelman-

Tyteka, Robert Alexy e Aulis Aarnio. O objetivo aqui é o de tão somente traçar alguns 

contornos explicativos, na busca de uma introdução ao tema das teorias da argumentação 

jurídica. Não faz parte do objetivo do trabalho um aprofundamento acerca da visão desses 

pensadores que muito contribuíram para as modernas preocupações da filosofia do direito. A 

rigor, apenas pontos mais salientes estarão sendo apresentados, com o simples fito de uma 

adequada contextualização. O autor, também integrante do terceiro grupo elencado por 

Atienza, cuja teoria de argumentação jurídica é o objeto de reflexão primordial desta 

dissertação, é o escocês Neil MacCormick, estudado nos capítulos que se seguem. 

Stephen Toulmin, Perelman e Viehweg são considerados iniciadores das teorias de 

argumentação jurídica, ainda que os dois primeiros filósofos tenham desenvolvido suas obras 

marcantes sobre o tema no âmbito da argumentação prática geral. Diferentemente de 

Viehweg, Toulmin não estrutura o seu modelo geral de argumentação a partir do resgate da 

tópica e da retórica. Apresenta, por seu turno, uma espécie de “lógica informal”, buscando 

radicalizar numa crítica à clássica lógica aristotélica. O essencial de sua concepção encontra-

se disperso num conjunto de ensaios, reunidos num livro lançado em 1958, The Uses of 

Argument. Para o pensador inglês, os argumentos são algo em que as pessoas se vêem 

envolvidas, num sentido mesmo de processo de interações humanas em que raciocínios são 

formulados, debatidos ou contornados27. Ainda que ele tenha se posicionado com propriedade 

                                                 
27 Toulmin se ocupou de questões éticas e em particular do problema do acordo e do desacordo em assuntos 
morais. Para ele, nem a dedução nem a indução são métodos apropriados para a ética. Esta se vale de modos de 



 

 

no tocante à rejeição do modelo argumentativo centrado na lógica formal, não se pode 

constatar, entretanto, que sua concepção seja plenamente satisfatória, isenta de sérias críticas 

(ATIENZA, 2000, p. 133-168). 

Em linhas gerais, estão presentes num argumento a pretensão, as razões, a garantia e o 

respaldo. Num debate argumentativo, um dos debatedores, tratando de um dado tema, inicia 

com uma pretensão (que será, ao final, também o ponto de chegada). Esta pretensão precisa 

ser reforçada pela presença de razões que também são oferecidas pelo debatedor, buscando a 

relevância e a suficiência das razões. As garantias, por sua vez, apresentam-se não como 

elementos fáticos mas como regras apresentadas, concatenando a passagem de um enunciado 

a outro. Muitas vezes a garantia oferecida é suficiente no processo de argumentação, mas há 

casos em que se necessita de um respaldo para a garantia oferecida. Precisa-se confirmar que 

a garantia apresentada é superior a outras cogitadas no debate. Além da validade dos 

argumentos, sustentada pelos elementos anteriores, faz-se necessário, ainda, estabelecer a 

força dos argumentos, e isso se dá, no modelo de Toulmin, com o apoio de qualificadores 

modais (“provavelmente”, “é plausível admitir”, “pode-se presumir”, etc) ou de condições de 

refutação, ou seja, o apoio a uma dada pretensão pode ter força apenas sob certas condições já 

expressas. Com isso, o filósofo apresenta um modelo geral de argumentação prática, 

enfatizando que o âmbito do direito é o que melhor se presta para a análise da aplicação do 

seu modelo (TOULMIN, 2001, p. 135- 207). 

Um outro precursor das teorias da argumentação jurídica é o polonês Chäim Perelman, 

que muito cedo transferiu-se para a Bélgica, onde constituiu uma corrente de seguidores. Este 

pensador também refuta a possibilidade de tratar de questões de natureza moral, como o 

problema da justiça, com o apoio da lógica tradicional. A partir de meados do século passado, 

com o apoio de Lucie Olbrechts-Tyteka, empreende significativa pesquisa sobre a 

                                                                                                                                                         
argumentação que mesmo deixando de serem lógicos em sentido formal nem por isso não são menos racionais e, 
é claro, razoáveis (FERRATER MORA, 2001,  p. 2898, tomo IV). 



 

 

argumentação prática. Eles enfatizam que a busca da verdade a partir de opiniões pressupõe o 

uso do método dialético, no contexto do diálogo. Por considerar o termo “dialética” já muito 

explorado especialmente no âmbito da filosofia moderna, prefere o termo “retórica”, 

chamando a sua teoria da argumentação de Nova Retórica. O papel desta será o de buscar um 

novo tipo de lógica, que não se resuma na lógica formal, mas que não caia na ampla 

irracionalidade. No lugar da lógica que requer rigoroso procedimento para conclusões 

corretas, independentemente do conteúdo das premissas, a que agora se instaura é a lógica 

daquilo que justificadamente se apresenta como mais razoável ou mais adequado para cada 

situação, para cada problema concreto (CAMARGO, 2001, p. 193-258). 

Há quem identifique no aparato conceitual de Perelman certos vazios, pela falta de 

clareza de muitos conceitos essenciais ao seu modelo. Veja-se o caso do auditório universal, 

por exemplo, elemento-chave da sua teoria. A partir da idéia de um auditório construído pelo 

orador, referência sempre presente no contexto da sua argumentação, um auditório 

naturalmente particular, busca-se construir a idéia de um auditório universal. Para Perelman e 

Tyteka são auditórios concretos particulares que podem impor uma concepção do auditório 

universal que lhes é própria. Mas é o auditório universal não definido que é invocado para 

julgar a concepção de auditório universal própria de determinado auditório concreto, a fim de 

se examinar o modo como é composto, quais os indivíduos que o integram e qual a 

legitimidade do critério de composição do auditório (PERELMAN, 1996,  p. 39). 

 Aulis Aarnio vê na identificação do auditório concreto como ponto de partida para a 

concepção de auditório universal um sério problema. Para a aceitação dos postulados de 

Perelman é preciso supor que os membros do auditório universal cumprem a condição da 

racionalidade. Como na prática social essa exigência não é cumprida, o auditório universal se 

apresenta de fato como um auditório ideal, algo que foge à sustentação teórica da Nova 

Retórica (AARNIO, 1991, p. 283-284). Na óptica de Atienza, e isso certamente vale para 



 

 

outros pontos cruciais da concepção de Perelman, “o auditório universal perelmaniano é, mais 

que um conceito cuidadosamente elaborado, apenas uma intuição feliz” (2000, p. 116). A 

rigor, diferentemente das concepções de Alexy e de MacCormick, não podem ser chamadas 

de verdadeiras teorias da argumentação as postulações de Viehweg, Toulmin e Perelman, 

especialmente pela frouxidão dos seus conceitos.  

O jurisfilósofo alemão Robert Alexy entende que o modelo de discurso da 

interpretação jurídica, amparado por uma teoria da argumentação, surge como reação à 

debilidade de certos modelos alternativos, como os dedutivo, decisório, hemenêutico e de 

coerência. No âmbito do modelo dedutivo, sustenta-se que qualquer caso jurídico se infere 

logicamente de normas vigentes, unidas a certas definições de elementos de direito já 

pressupostas e a proposições empíricas. È um modelo que já há um bom tempo não é mais 

sustentado como modelo completo de aplicação do direito. O modelo decisório, por sua vez, 

apresenta-se como uma reação à quebra do modelo dedutivo. Na verdade ele possui muitas 

variantes, como as concepções de direito livre, concepções realistas e até analíticas. Possuem 

em comum essas variantes o entendimento de que o juiz só deve decidir apoiado em regras 

extra-jurídicas quando as leis ou precedentes judiciais deixam tal espaço de liberdade de 

atuação. Para os adeptos do modelo decisório a decisão judicial se não é a única correta, mas é 

correta. O modelo hermenêutico, desenvolvido sobretudo no século XX por Gadamer e  por 

Betti, foi bem recebido na teoria jurídica alemã por autores como Larenz, Kaufmann e Esser. 

O ponto central do modelo se encontra estruturado na interpretação e na compreensão. O 

conceito-chave aplicado é o de círculo hermenêutico, sendo significativos três classes desses 

círculos28. O último dos modelos alternativos abordados por Robert Alexy é o da coerência. 

De certa forma as idéias básicas que o sustentam já se encontram no modelo hermenêutico, 

quais sejam as idéias unidade sistemática e de coerência sistêmica. No século XIX, por 

                                                 
28 O primeiro diz respeito à relação entre a chamada pré-compreensão e o texto; o segundo círculo toca a relação 
entre a parte e o todo; o terceiro refere-se à relação envolvendo normas e fatos (ALEXY, 2001b, p. 40-42) 



 

 

exemplo, encaixa-se neste modelo a “teoria do todo orgânico”, de Savigny. Mais 

recentemente Ronald Dworkin também pode ser identificado como integrante do modelo, 

principalmente pelo fato da metodologia aplicada a suas concepções centrar-se na idéia de 

coerência (ALEXY, 2001b, p. 35-46). 

Noutro sentido, a teoria discursiva do direito se assenta na idéia de razão prática. Na 

verdade a teoria do discurso jurídico racional nasce de um inter-relacionamento entre a teoria 

do discurso prático e a teoria do sistema jurídico. Deseja-se, assim, estabelecer uma teoria da 

argumentação jurídica que resolva o problema da interpretação correta ou, na impossibilidade 

disso, da solução que tanto mais se aproxime da interpretação correta. É tomado como ponto 

de partida a análise do discurso, com a identificação e prescrição de certas regras, como as 

que dizem respeito à estrutura dos argumentos – não contradição, claridade lingüístico-

conceitual, completude dedutiva dos argumentos, ponderação, etc. Há outras regras, ainda, 

que se referem especificamente ao discurso, como alguns postulados de Habermas, filosófo 

que tanto influenciou o trabalho de Alexy, a saber: todo aquele que pode falar pode tomar 

parte no discurso, todos podem questionar qualquer afirmação, entre outros. Estas últimas são 

regras que garantem o direito de cada um participar do processo do discurso, num contexto de 

liberdade e de igualdade das partes envolvidas na interação dialógica. Para Alexy, em nível 

jurídico, há a necessidade de se unir o discursivo com o institucional (uma teoria do estado e 

do direito), já que nenhum sistema jurídico é perfeito a ponto de suas normas resolverem 

todos os casos. É preciso ainda se reivindicar a racionalidade e a correção, a partir do 

discurso, com vistas à própria legitimidade, a longo prazo, do sistema (ALEXY, 2001b, p. 47-

54). 

Nesse contexto, Robert Alexy constrói a sua teoria da argumentação jurídica como um 

caso especial da argumentação prática em geral. Estrutura seu modelo de argumentação a 

partir de regras e formas do discurso prático geral e regas e formas do discurso jurídico, como 



 

 

as de justificação interna e externa da decisão (passando pela interpretação, argumentação e, 

finalmente, aplicação concreta do direito). Explicita o jurisfilósofo alemão, em sua teoria, 

regras de argumentação dogmática, aplicação de precedentes e formas especiais de 

argumentos jurídicos. Enfatiza, por fim, o autor a idéia mesma de que o discurso pode e deve 

permanecer vivo, ainda que, no âmbito do direito, se faça necessária a presença de uma forte 

carga de institucionalização (ALEXY, 2001a, p. 267-299). 

 Evidentemente que a ênfase dada no discurso por Alexy leva a certas críticas 

contundentes, como a de que o procedimento discursivo, por mais refinada que seja a sua 

estrutura, não deve constituir o critério da verdade ou da correção dos enunciados, já que esse 

critério deve estar embasado no contexto da sustentação da decisão por conta da existência de 

boas razões, algo que independe de uma teoria do discurso.   

Neste grupo de concepções pragmáticas ou dialéticas de argumentação jurídica vale 

mencionar o trabalho do finlandês Aulis Aarnio. Na verdade a sua concepção pode ser 

encarada como um desdobramento da própria teoria de Alexy, ainda que Aarnio tome como 

ponto de partida a concepção das formas de vida de Wittgenstein (ATIENZA, 2000, p. 171). 

Rejeitando a tese de existência de uma única decisão correta no âmbito jurídico, Aarnio 

propõe a busca da melhor interpretação, nascendo esta do debate no contexto argumentativo. 

Há uma inevitável reaproximação do direito e da moral29, pela porta do processo 

argumentativo, indispensável para se construir a melhor interpretação, ao menos a mais 

razoável. Com forte semelhança ao modelo alexyano, Aarnio apresenta princípios e regras 

básicas de racionalidade, como as regras de consistência, de eficiência, de sinceridade, de 

generalização, de apoio. Apresenta também outras regras que dizem respeito à força (maior ou 

menor) das provas, na construção da lógica argumentativa (AARNIO, 1991, p. 254-263). 

                                                 
29 O direito e a moral se entrelaçam, isto ocorrendo constantemente na aplicação cotidiana do direito, contudo, 
não se pode dizer que quando os juízes aplicam o direito só argumentem moralmente (AARNIO, 1998, p. 437). 



 

 

Na verdade, não é o processo de raciocínio que se estabelece como razoável, mas é o 

resultado da interpretação que se busca como razoável na construção de uma decisão judicial. 

Esta solução deve estar de acordo com as leis, como forma de assegurar a presunção da 

legalidade, e em consonância com a moralidade social vigente, como forma de assegurar a 

presunção de razoabilidade (TEIXEIRA, 2003). Assim, pode-se estabelecer a seguinte diretriz  

para a argumentação jurídica: na decisão de um caso difícil se deve tratar de alcançar uma 

solução tal e uma justificação tal que a maioria dos membros racionalmente pensantes da 

comunidade jurídica possa aceitar essa solução e essa justificação. Que não se veja, 

entretanto, tal postulação como uma determinação do tipo “estou com a razão”. Busca-se, 

noutro sentido, incitar a justificação racional da decisão mas sem cair em algum tipo de 

objetivismo valorativo. A aceitação de uma dada interpretação pela maioria da comunidade 

jurídica vale mais do que qualquer raciocínio jurídico alcançado pelo juiz ou pelo teórico 

dogmático, em seu trabalho individualizado (AARNIO, 1990, p.37-38). 

O que se pode depreender da análise, ainda que ligeira, de concepções de alguns 

teóricos da argumentação jurídica é a tentativa de melhor compreender as várias facetas do 

fenômeno jurídico, ou antes, as suas muitas vezes superpostas dimensões. Nesse sentido, 

busca-se superar as tradicionais posturas positivistas, sem, contudo, negar-se a existência e a 

importância dos elementos normativo, fático e axiológico na experiência jurídica. Com isso, 

certas aporias tão caras ao direito passam a ser enfrentadas, com vistas ao estabelecimento de 

alguma saída plausível (razoável) para as célebres parelhas (às vezes apresentando-se como 

inevitáveis contradições):  legalidade e legitimidade, forma e conteúdo normativos, análise 

sistêmica e postura tópica, busca de segurança das relações intersubjetivas e busca de ideais 

de justiça, e, também, universo da moral e universo do direito.  

Que não se pense, por fim, que tais visões acerca do fenômeno jurídico, ainda que 

sintonizadas com as mais modernas concepções filosóficas, são capazes de, num passe de 



 

 

mágica, dar cabo de qualquer tensão existente no âmbito da compreensão do direito. Há, 

ainda, muitos nós a incomodar os jurisfilósofos, identificados a partir de um processo 

cognoscitivo quase sempre traumático e, de quando em vez, até desalentador.                           

Capítulo 3: Esboço geral da Teoria Integradora de Neil MacCormick 

 

Sumário: 3.1 Influências teóricas sofridas por Neil MacCormick na 

construção do seu modelo jurídico-argumentativo 3.2 A adequação da 

justificação dedutiva para casos judiciais mais simples 3.3 Problemas inerentes à 

justificação dedutiva nos hard cases 3.4 A justificação de segundo nível 3.5 A 

busca de um sentido em relação ao mundo – os argumentos conseqüencialistas 

3.6 Aspectos relevantes e nós críticos da teoria maccormickiana.  

 

3.1     Influências teóricas sofridas por Neil MacCormick na construção do seu 

modelo jurídico-argumentativo 

 

Referindo-se a sua concepção de direito e de argumentação jurídica, exposta 

principalmente na sua obra clássica Legal Reasoning and Legal Theory, Neil MacCormick, 

jurisfilósofo escocês, acentua a idéia preliminar de que “este livro assume todo o seu curso 

entre duas posições extremas”30, colocando, num extremo, as concepções ultra-racionalistas, 

como a de Ronald Dworkin (tese da única solução correta para os hard cases), e, no outro 

extremo, as concepções assentadas no total irracionalismo, como a de Alf. Ross 

(MACCORMICK, 1994, p. 265). Nesse sentido de busca de um caminho intermediário, é 

perceptível nas concepções do pensador escocês um certo esforço integrador. Nem tanto se 

                                                 
30 “this book taken as a whole sets a course between these two extreme positions” 



 

 

apresenta, tal esforço, como uma perspectiva de mistura, de miscelânea de idéias 

incompatíveis, mas como uma tentativa de harmonização de posturas que se podem 

aproximar. A propósito, pode-se vislumbrar em seu trabalho uma busca de harmonização da 

razão prática formal kantiana com o ceticismo de Hume; de uma teoria da razão prática, num 

sentido mais amplo, com uma teoria das paixões; de aspectos descritivos com aspectos 

normativos do próprio aparato teórico construído; de mecanismos dedutivos com mecanismos 

não-dedutivos da argumentação; de dar conta de elementos formais com enfatizar elementos 

materiais da justificação das decisões judiciais (ATIENZA, 2000, p. 172). 

Vale ressaltar o nítido posicionamento de MacCormick no sentido de acentuar o papel 

das leis como mecanismo de consecução de determinados valores morais. Vê-se aqui uma 

postura de aproximação do ambiente do direito com o ambiente da moral. Fundamentado no 

argumento da solidariedade social, diz ele que “os poderes do Estado se utilizam, e em certa 

medida deveriam utilizar-se, com vistas a implantar valores morais”31 (MACCORMICK, 

1990a, p. 39). Nessa temática tão relevante na filosofia do direito desenvolvida ao longo do 

século XX, do afastamento ou da aproximação entre essas duas ordens normativas de controle 

social, assume, pois, MacCormick a postura de afastar qualquer perspectiva do princípio de 

ausência de fundamento moral no âmbito do direito. Para o autor, então, a questão relevante é 

bem outra, a saber, quais os limites da influência moral no âmbito do direito. 

Ainda que, como proposta de uma teoria geral da argumentação jurídica, a concepção 

de MacCormick, em linhas gerais – especialmente no que tange aos resultados –, aproxima-se 

da teoria de Robert Alexy, ele se situa no contexto de uma diferente tradição jurídico-

filosófica que o influencia de forma marcante. É relevante, na obra do pensador escocês, o 

peso da influência de David Hume, de Herbert Hart e da tradição do common law inglês e 

escocês (ATIENZA, 2000, p. 171).  

                                                 
31 “los poderes del Estado se utilizan, y en cierta medida deberían utilizarse, para implantar valores moráis”. 



 

 

Na perspectiva de uma teoria integradora, como se disse, MacCormick vai além da 

base explicativa de Kant, para o universo da razão prática, acorrendo-se também do 

pensamento de Hume. Rejeitando posturas sociologistas e positivistas ortodoxas para o 

âmbito do direito, o autor, muito influenciado por Hart, assume-se numa dimensão positivista 

renovada. Tal postura acaba por se configurar como uma alternativa a posições 

jusnaturalistas32, também rejeitadas por MacCormick. Por fim, a presença do ambiente do 

common law na sua teoria de argumentação se explica pelo fato de o autor tê-la construído a 

partir da análise de decisões judiciais de tribunais ingleses e escoceses, o que poderia vir a ser 

encarado como uma limitação à aplicabilidade da sua teoria aos sistemas de direito de 

tradição romanística. 

Uma razão prática de matiz kantiana, na verdade uma razão pura prática, é 

normalmente encarada como essencialmente formalista, também porque ela não se descola 

das suas postulações para a devida compreensão da razão pura sintética. Neste campo, o da 

construção de uma teoria do conhecimento, Kant superou a célebre oposição, comum até o 

seu tempo, entre empiristas e racionalistas, buscando apresentar as condições de possibilidade 

do conhecimento. Com a Estética Transcendental ele trata das formas puras de sensibilidade 

(espaço e tempo) na perspectiva do conhecimento dos objetos ou coisas em si. Com a 

Analítica Transcendental a análise se funda nas formas puras do entendimento, através de 

certas categorias, na busca do conhecimento dos conceitos em geral. No âmbito das idéias da 

razão – o mundo, a liberdade, Deus –, campo da razão prática, o conhecimento apresenta-se 

como uma aproximação (“como se”), objeto de estudo da Dialética Transcendental. Nesse 

contexto de análise, o formalismo kantiano se faz presente estruturado, sobretudo, a partir da 

lei fundamental da razão prática, o célebre enunciado “age de tal modo que a máxima de tua 

                                                 
32 Há um risco muito persistente, nas tentativas teóricas de aproximação do direito e da moral, em se cair em 
postulações jusnaturalistas.  



 

 

vontade possa sempre valer ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal”33 

(KANT, 1994, p. 302). O imperativo categórico, assim, apresenta-se como válido para todo e 

qualquer regramento de dever-ser, sendo condição de possibilidade tanto para o campo da 

moral quanto para o do direito (ADEODATO, 1996, p. 37).  

A introdução do problema ético guarda, para Kant, a mais íntima analogia com a idéia 

presente na Crítica da Razão Pura, segundo a qual a objetividade do conhecimento não pode 

ter seu fundamento nos dados materiais dos sentidos, na base das sensações concretas. No 

âmbito do terreno prático, campo por natureza dos apetites e das ações, é preciso também 

encontrar um fator que imprima o caráter de vigência objetiva. Só identificando este fator é 

que se pode passar da esfera dos caprichos para a esfera verdadeira da vontade autônoma. 

Vontade e conhecimento, assim, aparecem unidos. É necessário, entretanto, que se descubra 

uma regra duradoura e permanente que sirva de base à unidade do binômio vontade-

conhecimento. Kant considera infundadas, como princípios éticos, o agrado e o desagrado 

(nestes termos, as manifestações de prazer e de desprazer), qualquer que seja a forma que 

assumam. O imperativo categórico, então, é o fundamento determinante universal, o mesmo 

para todos, da razão prática (CASSIRER, 1997, p. 282-285). 

Buscando incorporar na base de suas concepções algo para além de uma teoria 

formalista da razão prática, como a kantiana, Neil MacCormick se apóia na perspectiva de 

uma teoria das paixões, e nesse âmbito sofre marcante influência de Hume. Este considera 

que a percepção moral não é coisa do entendimento, mas dos “gostos” ou dos “sentimentos”, 

que se apresentam não como princípios abstratos, mas como “gostos” e “sentimentos” de cada 

coisa particular. Além disso o são na medida em que constituem juízos do indivíduo, ao 

aprovar ou reprovar uma certa ação. Não se pode demonstrar, assim, que algo é bom ou mau a 

partir de argumentos racionais (lógico-racionais). A razão está longe de ser a mestra das 

                                                 
33 “Act so that the maxim of thy will can always at the same time hold good as a principle of universal 
legislation” 



 

 

paixões, e, se há relação entre elas, o quadro que melhor se aproxima da realidade é o da razão 

como escrava das paixões (FERRATER MORA, 2001, p. 1398, tomo III). 

Para David Hume se a moralidade naturalmente não tivesse influência alguma sobre as 

paixões e ações humanas, seria inútil fazer tanto esforço para inculcá-la numa dada 

comunidade. Na experiência corrente verifica-se que os homens são freqüentemente 

governados por seus deveres, abstendo-se de determinadas ações por julgá-las injustas, sendo 

impelidas a outras por julgá-las tratarem-se de uma obrigação. A moral desperta paixões, 

produzindo ou impedindo ações. A razão, por si só, é inteiramente impotente quanto a esse 

aspecto. As regras da moral, portanto, não são conclusões da razão humana (Hume, 2001: 

497). Neste contexto de influência humeana, MacCormick assinala que 

 

 eu acompanho Hume na suposição de que um fator determinante na nossa aceitação de um ou 
outro princípio normativo repousa em nossa natureza afetiva, em nossos sentimentos, paixões, 
predisposições para agir34(MACCORMICK, 1994, p. 5). 
 

A proposta de elaboração de uma teoria geral da argumentação jurídica, como a de 

Neil MacCormick, precisa necessariamente pressupor uma certa compreensão do direito, a 

partir também de uma teoria geral. Noutras palavras, propor uma teoria da argumentação 

jurídica é, ao mesmo tempo, tocar em pontos relativos a uma teoria acerca do próprio direito. 

Nesse sentido, observa-se uma outra fonte de influência para o trabalho do jurisfilósofo 

escocês, agora dizendo respeito mais de perto ao próprio fenômeno jurídico: tratam-se das 

concepções do inglês Herbert Hart. 

Buscando romper com os chamados “realismos” no campo do direito, e opondo-se 

muito particularmente à visão de Dworkin, que pressupõe na interpretação do direito um 

consenso ideal, Hart propõe uma tendência intermediária que procura conciliar a ordem 

jurídica, a textualidade das regras e a necessidade de interpretação do seu conteúdo, filiando o 
                                                 
34 “I go along with Hume in supposing that a determinant factor in our assent to some or another normative 
principle lies in our affective nature, in our sentiments, passions, predispositions of will” 



 

 

seu pensamento aos marcos referenciais da filosofia analítica. Apresenta-se, assim, o trabalho 

de Hart, como uma tentativa de renovação do positivismo ortodoxo, cuja principal expressão é 

o trabalho de Hans Kelsen. Na verdade, a idéia de “textura aberta” das linguagens naturais, 

proposta por Friedrich Waissmann já em 1946 e introduzida no direito por Hart em 1961, põe 

em evidência o método hermenêutico na teoria jurídica, método que se tornou um paradigma 

metodológico de primeiro plano para a filosofia do direito contemporânea (GOYARD-

FABRE, 2002, p. 236-238). 

Herbert Hart afirma que a textura aberta do direito quer indicar que há, na verdade, 

áreas de conduta em que muitos aspectos a elas relativas devem ser deixadas para serem 

desenvolvidas pelos tribunais ou pelos funcionários, que determinam o equilíbrio, à luz das 

circunstâncias, entre interesses conflitantes que variam muito, de caso para caso. Para a 

Inglaterra, no âmbito das regras e no campo deixado em aberto pela teoria dos precedentes, os 

tribunais necessariamente preenchem uma função criadora de regras que serão executadas por 

órgãos administrativos na elaboração de padrões variáveis de conduta (HART, 1994, p. 148-

149). 

O positivismo renovado de Hart é seguido por Neil MacCormick, procedendo este 

também, ao lado de Ota Weinberger, a uma releitura no plano teórico. Tratam tais pensadores 

de um “positivismo jurídico institucionalista” ou de um “institucionalismo normativista”, 

buscando explicar a normatividade jurídica pela inserção das regras de direito em seu 

contexto institucional. A idéia de “textura aberta” busca reforçar a idéia de que as regras 

constitutivas do aparelho jurídico, historicamente criadas pelo homem, não são estranhas aos 

valores. Fugindo, então, do positivismo cientificista e dos diversos jusnaturalismos 

metafísicos, e opondo-se ainda às concepções mais recentes, como as de Dworkin e Rawls,  

MacCormick e Weinberger precisam a natureza específica da relação entre regra e valor. Essa 

relação é intrínseca ao próprio direito positivo (numa óptica renovada), no contexto da 



 

 

“textura aberta”. O jurisfilósofo escocês vislumbra no direito, assim, a presença de dois 

elementos distintos: um “núcleo de certeza” e a “penumbra da dúvida”, que abre espaço para 

a indeterminação jurídica. As regras, às vezes, são facilmente aplicadas, até por processos 

dedutivos mais simplificados; outras vezes, não. Não resta dúvida de que tais concepções 

alinham-se num contexto mais amplo pertencente a uma visão renovada do próprio 

positivismo jurídico (GOYARD-FABRE, 2002, p. 237-239). 

Para MacCormick, a normatividade tão cara aos diversos positivismos precisa ser 

devidamente ponderada a partir de uma outra postura metodológica. Diz o pensador escocês 

que 

 

 compreender a natureza da normatividade requer a compreensão da natureza da ação racional. 
Assim, um campo digno de ser investigado pela teoria analítica do direito é aquele da razão 
prática e especialmente da sua manifestação no campo jurídico35 (MACCORMICK; 
WEINBERGER, 1990b, p. 133). 
 

 Nesse mesmo sentido, Ota Weinberger acentua a importância do método analítico 

para a melhor compreensão do direito, 

 

não só porque ele conduz a uma melhor compreensão da argumentação, mas também porque 
ele permite evitar a tese injustificável da existência de valores ou princípios com objetividade 
absoluta pura, e oferece todavia uma teoria da argumentação em sentido material distante de 
premissas metafísicas36 (MACCORMICK; WEINBERGER, 1990b, p. 156). 
  

Por fim, é de se registrar que a elaboração de uma teoria da argumentação jurídica 

guarda relação direta com o sistema jurídico na qual ela se estrutura, a partir de análises de 

decisões judiciais (este é o âmbito mais comum de tais teorias). MacCormick toma como 

ponto de partida para suas análises na seara da argumentação jurídica decisões de tribunais 
                                                 
35 “compreendere la natura della normatività richiede la comprensione della natura dell’azione razionale. 
Pertanto, um campo degno di essere investigato dalla teoria nalitica del diritto è quello della ragione pratica e 
specialmente delle sue manifestazizoni in campo giuridico” 
36 “non solo perché esso conduce ad una migliore comprensione delle argomentazioni, ma anche perché ci 
permette di evitar ela tesi ingiustificabile dell’esistenza di valori o princìpi assoluti oppure oggettivi, e di offrire 
tuttavia uma teoria dell’argomentazioni materiale priva di premesse metafisiche” 



 

 

ingleses e escoceses. Ainda que não postule isto de forma explícita, a teoria de MacCormick 

pode perfeitamente adequar-se a um outro sistema evoluído de direito, fora do contexto do 

common law. Pela importância da devida contextualização das concepções maccormickianas, 

adiante, no próximo capítulo, o tema será devidamente abordado com a inserção de alguns 

elementos complementares para a melhor compreensão do direito inglês. 

  

3.2      A adequação da justificação dedutiva para casos judiciais mais simples 

 

A partir de uma contextualização histórica ao longo dos últimos dois séculos, período 

em que, a rigor, pode-se falar de uma verdadeira ciência do direito, percebe-se algumas 

mudanças de posicionamento jurisfilosófico no tocante à compreensão do papel da 

interpretação e da argumentação jurídicas no âmbito da justificação de uma decisão judicial. É 

de se mencionar que durante o século XIX, especialmente na sua segunda metade – 

correspondendo ao início da influência positivista no direito –, tentou-se reduzir a lógica da 

interpretação e da argumentação presentes no contexto de uma decisão judicial 

exclusivamente ao seu aparato formal dedutivo. Esta tendência, que embasou muitas 

diferentes concepções acerca do fenômeno jurídico, mesmo com todo seu caráter 

simplificador deitou influência também ao longo dos primeiros decênios do século passado.  

Com a retomada dos estudos da tópica e da retórica aplicados ao campo jurídico, a 

partir de meados do século XX, em algumas concepções jurisfilosóficas começa-se a perceber 

uma mudança de posição no tocante ao papel do pensamento lógico-dedutivo como 

referencial teórico capaz de justificar uma decisão judicial. Em alguns casos passa-se a 

rejeitar, de forma contundente, qualquer possibilidade de a lógica formal dedutiva ser 

aplicável ao universo do direito, no que tange à sua concretização. Referindo-se ao âmbito da 

justificação das decisões judiciais, Neil MacCormick marca a sua posição no sentido de 



 

 

aceitar os postulados da lógica dedutiva como capazes de justificar decisões judiciais relativas 

a casos mais simples, enfatizando, ainda, que 

 

algumas pessoas têm negado que o raciocínio jurídico alguma vez seja estritamente dedutivo. 
Se esta negativa tiver a pretensão de se estabelecer num sentido restrito, em que o raciocínio 
jurídico nunca é, ou nunca pode vir a ser, apenas dedutivo em sua formulação, então a negação 
é nitidamente falsa37 (MACCORMICK, 1994, p. 18).  

 

Assim é que, para os casos mais simples, como já se disse, o pensador escocês defende 

a possibilidade de justificação de uma decisão com base na lógica dedutiva. A título de 

exemplo ele menciona um caso, Daniels and Daniels v. R. White & Sons and Tarbard, que em 

linhas muito sucintas trata da seguinte questão. O senhor Daniels, tendo se dirigido a um bar, 

solicitou da dona, a Sra. Tarbard, uma garrafa de limonada da marca R  White e uma caneca 

de cerveja. Retornando para casa, tomou um pouco da limonada e passou a garrafa a sua 

esposa, a senhora Daniels, que também bebeu a limonada. Pouco tempo depois, os dois 

sentiram-se mal, com sintomas de alguma doença, permanecendo, assim, em tratamento, por 

alguns dias. Foi constatado, após análises, que eles adoeceram porque a limonada estava 

contaminada por ácido carbólico. Após a recuperação, o casal, através de ação competente, 

buscou o aparato judiciário para instaurar um processo em face da empresa produtora da 

limonada, R. White & Sons, e da proprietária do bar, Sra. Tarbard, buscando o ressarcimento 

pelos danos sofridos. O tribunal decidiu favoravelmente ao casal, estipulando uma quantia a 

ser paga, a título indenizatório, pela Sra. Tarbard, proprietária do bar. A decisão inocentou, 

por outro lado, a empresa produtora da limonada, por ausência de provas relativas ao seu 

suposto descuido na confecção da bebida. 

 Para MacCormick este é um caso típico de decisão que pode ser justificada pela 

lógica dedutiva, já que se trata de um caso judicial simples. Registre-se desde já que o aparato 

                                                 
37 “some people have denied that legal reasoning is ever strictly deductive. If this denial is intended in the 
strictest sense, implying that legal reasoning is never, or cannot ever be, solely deductive in form, then the denial 
is manifestly and demonstrably false” 



 

 

lógico dedutivo é capaz de justificar o sentido da decisão, não necessariamente os termos em 

que ela se encontra (o valor da indenização, por exemplo). O jurisfilósofo escocês para a sua 

análise de caráter dedutivo toma como ponto de partida um trecho importante da decisão de 

um juiz da corte, Lewis J., afirmando que “a passagem extraída da sentença de Lewis J. é um 

exemplo de argumentação dedutiva válida”38 (MACCORMICK, 1994, p. 21). Segue, ipsis 

litteris, as partes mais expressivas do trecho mencionado: 

 

Ela (a segunda demandada) era, naturalmente, de todo inocente e sem culpa alguma pelo 
ocorrido. Ela recebeu a garrafa três dias antes da primeira demandada e vendeu-a a Mr. 
Daniels, que é o único que possui direito de natureza contratual relativa à violação de garantia. 
Sobre isso não há questão alguma de fato entre Mr. Daniels e Mrs. Tarbard. Há acordo claro 
acerca do ocorrido, ou seja, Mr. Daniels procurou um bar, devidamente licenciado para a 
venda de bebida alcoólica, e solicitou uma garrafa de limonada da marca R. White, no que foi 
prontamente atendido pela proprietária do bar. A questão de direito que se apresenta é, sob a 
base fática, que a garrafa continha ácido carbólico e que, não estando a limonada em 
condições de ser comercializada, a segunda demandada deve (ou não) ser considerada 
responsável pelos danos causados ao comprador. 
A meu ver é claro que Mrs. Tarbard não é responsável com base no Art. 14(1) da Lei, pois ela 
não escolheu o tipo de bebida a servir ao demandado. [...] Se se trata então de uma venda por 
descrição, existe uma condição tácita segundo a qual a mercadoria vendida deve estar em 
condições de ser adequadamente comercializada. [...] Mantenho-me assim convencido de que 
se trata de uma venda por descrição e, por conseqüência, mantenho a posição – com uma certa 
dose de amargura, porque é nítido que Mrs. Tarbard  é inocente – no sentido de que ela é 
responsável pelo dano súbito causado a Mr. Daniels por ter bebido a limonada. Neste caso, 
como o vejo, esta é a lei e, portanto, deve ser acolhida a demanda de Mr. Daniels , que é a 
única pessoa com direito a demandar em face de Mrs. Tarbard39. (MACCORMICK, 1994, p. 
20-21). 

                                                 
38 “the passage quoted from Lewis J.’s judgment is an example of a valid deductive argument”. 
39 “She (i.e. the publican, the second defendant) was, of course, entirely innocent and blameless in the matter. 
She have received the bottle three days before from the first defendants, and she sold it over the counter to the 
husband, and the husband, of course, is the only one who has any rights in contract and breach of warranty 
against her. There is no issue of fact between the husband and Mrs. Tarbard. They entirely agree as to what 
happened-namely, that Mr. Daniels came into the public house, the licensed premises, and said, ‘I want a bottle 
of R .White’s lemonade, and R .White’s lemonade was what she gave him. The question which arises is, on those 
facts, the bottle in fact containing carbolic acid, and the lemonade, therefore, not being of merchantable quality, 
whether or not the second defendant is liable. 
To my mind, it is quite clear that she is not liable under sect. 14 (1) of the Act, because Mr. Daniels did not rely 
upon her skill and judgment at all. He asked for and obtained exactly what he wanted. If a man goes in and asks 
for a bottle of R. White’s lemonade, or somebody’s particular brand of beer, he is not relying upon the skill and 
judgment of the person who serves it to him. In spite of the argument which has been put forward by counsel for 
the second defendant […] If it is a case of goods sold by description by a seller who deals in goods of that 
description, there is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality. Unfortunately for Mrs. 
Tarbard, through no fault of hers, the goods were not of merchantable quality.[...] I do not think  therefore find 
that this was a sale by description, and therefore hold – with some regret, because it is rather hard on Mrs. 
Tarbard, who is a perfectly innocent person in the matter – that she is liable for the injury sustained by Mrs. 
Daniels through drinking this bottle of lemonade, However, that as I understand it, is the law, and therefore I 



 

 

 

Neil MacCormick, a partir do trecho acima, identifica uma justificação logicamente 

dedutiva para a decisão judicial apresentada. Ele reforça o fato de que se diz dedutiva aquele 

argumento que se propõe a demonstrar que uma proposição, a conclusão do argumento, é uma 

inferência lógica de uma ou mais proposições prévias, que são as premissas do argumento. 

Assim, um argumento dedutivo é válido se, qualquer que seja o conteúdo das premissas e da 

conclusão, a sua forma é tal que a(s) sua(s) premissa(s) implica(m) necessariamente a 

conclusão (MACCORMICK, 1994, p. 38). É nesse sentido que, com a lógica da 

argumentação presente no trecho apresentado, MacCormick a transforma num esquema, passo 

a passo, enfatizando o caráter dedutivo da argumentação. Observe-se, pois, os passos que se 

seguem, colhidos da própria decisão judicial para o caso analisado40: 

 

(a) Se uma pessoa transfere a propriedade de um bem a uma outra pessoa, 

mediante pagamento, estabelece-se um contrato de compra e venda, e as partes passam 

a ser tratadas, daí em diante, de comprador e de vendedor (Sale of Goods Act, art. 1, 

1). 

(b) No caso em questão, uma pessoa (Mrs. Tarbard) transferiu a 

propriedade de um bem (uma garrafa de limonada) a uma outra pessoa (Mr. Daniels), 

mediante pagamento feito em dinheiro. 

(c) No caso em questão, estabeleceu-se um contrato de compra e venda 

entre as partes (o bem vendido foi uma garrafa de limonada), assumindo Mrs. Tarbard 

o papel de vendedora e Mr. Daniels o papel de comprador. 

                                                                                                                                                         
think that there must be judgment for Mr. Daniels, who is the only person who can recover against Mrs. 
Tarbard”. 
40 No seu livro, MacCormick apresenta a argumentação descrita com a utilização de símbolos lógicos próprios 
dos raciocínios silogísticos. 



 

 

(d) Se subsiste um contrato de compra e venda entre um vendedor e um 

comprador, e na compra do bem o comprador solicita explicitamente uma certa marca, 

trata-se, então, de uma compra e venda por descrição. 

(e) O bem do caso em questão era de um tipo vendido em garrafa. 

(f) O comprador, ao solicitar o bem vendido em garrafa, pediu uma marca 

específica (R..White’s lemonade). 

(g) No caso em questão, a compra e venda estabelecida (uma garrafa de 

limonada de uma determinada marca) configura-se como uma compra e venda por 

descrição. 

(h) Se um bem é comprado e vendido por descrição e o vendedor do bem é 

uma pessoa que comercializa este tipo de bem (o seu estabelecimento está autorizado a 

isso), passa existir uma outra condição (implícita ao negócio do vendedor), qual seja o 

fato de que o bem deve estar em condições idôneas para ser posto em comércio. 

(i) No caso em questão, a vendedora (Mrs. Tarbard) comercializava aquele 

tipo de bem (garrafa de limonada da marca R. White). 

(j) No caso em questão, assim, havia uma condição tácita (de 

responsabilidade da vendedora) segundo a qual o bem devia ser idôneo para ser posto 

em comércio. 

(k) Se um bem é vendido por uma pessoa a outra com algum defeito que o 

torna inadequado para o uso ordinário, mas que não se nota a alteração por uma 

análise normal, segue que tal bem não possui o requisito da qualidade para estar posto 

em comércio. 

(l) No caso em questão, o bem vendido (a garrafa de limonada) estava com 

defeito (presença de ácido carbólico), inutilizando-o para o uso ordinário, mas que não 

se podia notar com uma análise mais simplificada. 



 

 

(m)  No caso em questão, o bem não possuía o adequado requisito para ser 

posto em comércio. 

(n) Se subsiste um contrato de compra e venda de um bem entre duas partes 

e se uma condição tácita (de responsabilidade do vendedor) para a venda é que os 

requisitos para o bem ser posto em comércio estejam satisfeitos, e o bem não atende a 

um requisito, então o vendedor rompeu uma condição do contrato, tornando-o 

inadimplente num determinado ponto do contrato.  

(o) No caso em questão, havia um contrato de compra e venda, mas uma 

condição do contrato não foi cumprida pelo vendedor, tornando-o inadimplente no 

tocante a esta condição. 

(p) Se um vendedor rompe uma condição presente no contrato necessária 

para que o mesmo se confirme, ao comprador cabe buscar o ressarcimento devido em 

face do prejuízo sofrido pela violação de uma condição do contrato por parte do 

vendedor. 

(q) No caso em questão, houve uma violação de uma condição tácita 

presente no contrato de compra e venda, por parte do vendedor (Mrs. Tarbard), 

ensejando ao comprador (Mr. Daniels) a busca, pela via judicial, do montante 

referente ao dano ocorrido em face do rompimento de uma condição do referido 

contato de compra e venda (MACCORMICK, 1994, p. 30-32). 

O que se depreende dos passos apresentados é uma seqüência de argumentos 

logicamente concatenados, a partir de um processo lógico dedutivo, com premissas validando 

conclusões, que se transformam em novas premissas para validar novas conclusões. Ora, o 

que o autor escocês sustenta é justamente o fato de que, no âmbito de certos casos mais 

simples, as decisões judiciais podem ser justificadas a partir da lógica dedutiva, como no 

exemplo apresentado. Trata-se, é verdade, de uma justificação interna, apenas referente ao 



 

 

nível das normas e da devida adequação dos fatos às normas41. É fato que, tomando por base o 

próprio caso citado, pode-se estabelecer um raciocínio centrado na idéia de que a decisão, 

penalizando uma pessoa inocente, não teria lógica alguma, já que a dona do bar não causou o 

defeito na limonada nem tinha como saber da existência dele.  

Neil MacCormick, em face disso, acentua duas acepções para o uso do termo “lógica”. 

Na primeira delas, o termo “lógica” é usado num sentido técnico de lógica dedutiva, sentido 

que pode se chocar com o outro, de caráter ordinário, presente no dia-a-dia. Assim, no âmbito 

da argumentação dedutiva pode-se estar diante de passos que levam a conclusões lógicas, 

ainda que a decisão final sustentada por tal procedimento argumentativo possa parecer ilógica 

no sentido vulgar (injusta, absurda, inadequada, etc.). Para o autor, 

 

Um argumento é ilógico, ou falacioso de um ponto de vista lógico, caso derive de uma 
determinada premissa uma conclusão que não seja uma implicação necessária dela ou que se 
apresente como uma conclusão contraditória em relação à premissa42 (MACCORMICK, 1994, 
p. 38). 
 

 Noutro sentido, o da linguagem cotidiana, o termo apresenta-se de uma maneira mais 

ampla, remetendo de alguma forma a idéia para o campo do senso comum. Tal sentido do 

termo guarda relação mais direta com aquilo que no contexto da argumentação jurídica se 

estuda como a busca da coerência e da congruência relativas a princípios valorativos do 

direito. A argumentação lógico-dedutiva para os casos simples se ampara, registre-se, na 

estrutura de um raciocínio lógico formal em sentido técnico (o primeiro sentido). E não há 

contradição alguma em se afirmar que uma conclusão no contexto de uma decisão judicial é 

lógica (no sentido formal dedutivo), ainda que não a seja no sentido mais amplo, do senso 

comum, no sentido de ser uma decisão justa, por exemplo. O que é preciso é que o termo 

                                                 
41 Ver, nesta dissertação, o tópico 2.4. 
42 “an argument is illogical or logically fallacious if it purports to derive from given premises a conclusion 
which is not entailed by them, or which is contradictory of the conclusion which actually follows from them” 



 

 

“lógica” esteja sendo usado de maneira adequada, devidamente esclarecido para o leitor, por 

exemplo (MACCORMICK, 1994,  p. 39).  

É de se observar ainda, neste contexto da suposta ausência de lógica43 da decisão 

prolatada no caso referido, que o fabricante da bebida não foi condenado a pagar indenização 

a Mr. Daniels por não haverem sido apresentadas provas contundentes da sua 

responsabilidade na adulteração da garrafa de limonada. MacCormick apresenta a conclusão 

do juiz Lewis J., sobre a participação no episódio da empresa R. White, que se processou nos 

seguintes termos: 

 

Os autores não provaram de maneira satisfatória que a companhia engarrafadora da bebida 
fosse responsável por não ter cumprido o seu dever – refiro-me ao dever de mostrar razoável 
diligência a fim de evitar que fosse causado o defeito que causou dano aos autores. Por esta 
razão entendo que a demanda dos autores em face da primeira demandada não deve ser 
acolhida44 (MACCORMICK, 1994, p. 43). 
 

O pensador escocês acentua o fato de que nesta primeira abordagem sobre a 

argumentação jurídica foi apresentado um tipo específico de justificação judicial centrado no 

formalismo lógico-dedutivo, sendo possível, para determinados casos judiciais mais simples, 

este tipo de procedimento. Também se percebe, a partir da absolvição da empresa R. White, a 

importância no âmbito da argumentação da temática da prova, na verdade da questão do ônus 

da prova. Negar a possibilidade da utilização da argumentação dedutiva para casos judiciais 

só seria possível, então, se se comprovasse cabalmente a sua inadequação (através da 

indicação dos defeitos no processo argumentativo) para tal fim, com a apresentação de outra 

concepção que a substituísse. Enfim, para MacCormick, é possível se valer da argumentação 

lógico-dedutiva em dadas situações, o que não esgota, em absoluto, o tema da argumentação 

                                                 
43 No sentido amplo de “bom senso”. 
44 “the plaintiffs ... have entirely failed to prove to my satisfaction that the defendant company were guilty of a 
breach of their duty towards the plaintiffs – namely a duty to take reasonable care to see that there should be no 
defect which might injure the plaintiffs. For that reason I think that the plaintiffs claim against the first 
defendants fail” 



 

 

jurídica, pois há limites neste primeiro modelo que devem ser acentuados (MACCORMICK, 

1994, p. 52). 

De fato, alguns pressupostos precisam ser ressaltados no âmbito da justificação 

dedutiva. É necessário, assim, desde logo, identificar qual é o pressuposto essencial que 

permite, nalgum caso, considerar que um argumento dedutivo é uma justificação suficiente da 

decisão judicial. Tal postulado assenta-se no fato de que um juiz deve aplicar, em face de seu 

ofício, todas aquelas regras que são de natureza jurídica. A partir dessa constatação, outro 

postulado se manifesta, qual seja a do dever do juiz de, no caso concreto, individualizar as 

regras jurídicas a partir de critérios específicos previstos no próprio ordenamento jurídico. 

Nesse contexto, o que se manifesta de forma inequívoca é a tesa da validade da decisão em 

face da validade das normas, que, segundo o autor, pode ser conduzida considerando-se que  

 

esta ‘tese da validade’ é proposta quando consideramos a justificação dedutiva da decisão 
judicial como suficiente e conclusiva: dada uma regra válida ‘se p, então q’ , dado um caso 
concreto p, uma decisão judiciária q (que indica uma conseqüência jurídica) está justificada45 
(MACCORMICK, 1994, p. 62). 

 

 

3.3      Problemas inerentes à justificação dedutiva nos hard cases 

 

Como se depreende no exposto no item anterior, Neil MacCormick, diferentemente de 

outros jurisfilósofos, admite a possibilidade da justificação da decisão judicial, ao menos num 

nível interno46, através da lógica dedutiva. Pode-se estabelecer um conjunto de passos que, na 

verdade, substituem os procedimentos (num sentido amplo) do juiz na elaboração do seu 

raciocínio, com vistas à fundamentação da decisão judicial. O que se apresenta nesta 

                                                 
45 “it is that shared ‘validity thesis’ which is presupposed when we treat deductive justification of legal decisions 
as sufficient and conclusive: given a valid rule ‘if p than q’, and given that an instance of p has occurred, a legal 
decision which gives effect to q (which expresses a legal consequence) is a justified decision” 
46Relativo à conexão das normas e do enquadramento de casos individuais a tipos legais. 



 

 

seqüência de fatos é a construção de uma argumentação lógico-dedutiva, com a passagem 

necessária das premissas, normativas ou fáticas, às conclusões. Ao final, tem-se uma 

dimensão logicamente justificada, no aspecto técnico-argumentativo. Esta é uma primeira 

condição necessária, mas não suficiente, para que se possa estabelecer uma outra justificação, 

de um outro nível, dizendo respeito ao sentido amplo do termo “lógica”, ou seja, ao senso de 

aceitação da decisão pelo fato de a mesma ser justa (carregada de valores predominantes na 

sociedade). Assim, enfatize-se que uma decisão jurídica precisa, pelo menos, estar justificada 

internamente e que a justificação interna é independente da justificação externa, no sentido de, 

reafirme-se, que a primeira é condição necessária, mas não suficiente, para a existência da 

segunda (ATIENZA, 2000, p. 177). 

Para os chamados hard cases, MacCormick acentua algumas limitações da justificação 

meramente dedutiva. Com relação ao contexto normativo, o autor apresenta dois problemas 

que limitam esta justificação: o problema da interpretação e o problema da relevância. Veja-

se, a propósito do primeiro problema, o seguinte exemplo: 

 

O  United Kingdom’s Race Relations Act de 1968 proíbe discriminação  ‘com base em cor, em 
raça, em origem étnica ou nacional’, em relação, inter alia, ao disposto em tema de alojamento 
[moradia]. É suficientemente claro que tal disposição legislativa se aplica ao caso em que 
alguém se nega a vender ou alugar uma casa a uma pessoa apenas por conta do fato dela 
apresentar pele escura ou antecedentes irlandeses. Mas o que sucede se uma autoridade local, 
na seleção daqueles que terão direito a uma casa popular, aplica a regra segundo a qual apenas 
cidadãos britânicos – de acordo com critério previsto no British Nationality Act de 1948 – 
possam fazer parte da referida seleção? A autoridade local estaria cometendo discriminação 
com base na lei de 1968?47   (MACCORMICK, 1994, p. 66). 
 

Trata, o exemplo acima, de uma questão de interpretação normativa, já que há, para o 

caso, duas respostas possíveis (e excludentes entre si): ou o Ato discrimina ilegitimamente ou 

                                                 
47 “The United Kingdom’s Race Relations Act 1968 prohibits discrimination ‘on the ground of colour, race, or 
ethnic or national origin’ in relation inter alia to the disposal of house accommodation. It is clear enough how 
that provision applies if somebody refuses to sell or let a house to another person because he has a black skin, or 
Irish ancestors. But what if a local authority in selecting among applicants for council houses applies a rule that 
only British subjects within the meaning of the British Nationality Act 1948 may be admitted to its housing list? 
Is that local authority committing a form of discrimination prohibited by the Act?” 



 

 

o ato não discrimina ilegitimamente a nacionalidade jurídica. Noutro sentido, há a 

possibilidade de uma dupla interpretação da lei: a discriminação com base na origem nacional 

compreende também a discriminação referente à nacionalidade jurídica ou a discriminação 

com base na origem nacional não inclui a discriminação relativa à nacionalidade jurídica do 

indivíduo. Apresentando-se a questão em termos lógicos, na expressão ‘se p então q’, o 

problema se estabelece porquanto a proposição antecedente ‘p’, derivando de uma regra 

legislativa, é ambígua, podendo permitir uma dupla interpretação, já que existe o ‘p’ como 

‘p1’ e ‘p2’. Este é um exemplo que, obviamente, pode ser generalizado, ajudando a criar, 

assim, uma primeira limitação de ordem normativa, para a justificação dedutiva. A rigor, a 

questão, para o autor, se resume a “neste contexto, a lei por si só justifica a decisão em favor 

de uma ou outra parte? A solução para tal tipo de problema de forma clara transcende a 

possibilidade de uso da argumentação dedutiva a partir do texto de lei”48 (MACCORMICK, 

1994, p. 69). 

Por intermédio de outro caso concreto, é apresentado o problema da relevância 

normativa, também um ponto limitante da justificação dedutiva em certos casos concretos, a 

exemplo, também, do que se segue: 

 

Todos sabemos como no caso Donoghue v. Stevenson ([1932]A.C. 562: 1932 S.C. (H.L.) 31) 
a autora, Mrs. Donoghue, intentou uma ação de ressarcimento contra o demandado, uma 
produtora de bebida gasosa, com base no fato de que havia bebido parte do conteúdo de uma 
garrafa opaca de ginger beer, produto da Stevenson, antes de descobrir restos de uma serpente 
em decomposição dentro da garrafa; que tal fato causou-lhe uma gastroenterite e um choque 
nervoso; e que ficou claramente demonstrado que a presença da serpente na bebida se deu por 
negligência do produtor no processo de engarrafamento da bebida. Em face de o produtor ter a 
obrigação de ser cuidadoso no processo de engarrafamento da bebida e em face do mal súbito 
por ela sofrido, a autora sustentou ter direito a ressarcimento como reparação pelo dano físico 
e nervoso ocorrido49  (MACCORMICK, 1994, p. 69). 

                                                 
48 “does the law in any way justify a decision  in favour of this party against that party  in this context? The 
solution of such problems manifestly transcends the possibility of deductive argumentation from established 
rules of law”  
49  “We all know how in Donoghue v. Stevenson ([1932]A.C. 562: 1932 S.C. (H.L.) 31) the pursuer Mrs. 
Donoghue raised an action of reparation against the defender, a manufacturer of aerated waters, on the ground 
that (as she averred) she had drunk some of the contents poured from an opaque bottle of Stevenson’s ginger 
beer before discovering in the remainder of the contents when poured out the remnants of a decomposing snail; 



 

 

 

Não havia, na legislação escocesa de então, lei que responsabilizasse o fabricante da 

bebida pelo tipo de dano exposto. Não havia também, na época, precedentes que permitissem 

uma resolução favorável a Mrs. Donoghue. Uma decisão favorável à demandante só seria 

possível a partir de alguma razão jurídica, que não possuiria o caráter de uma razão individual 

e particular, como na hipótese de haver uma regra jurídica tratando do tema ou um precedente 

judicial no mesmo sentido.Trata-se, como se observa, de mais uma situação em que a lógica 

formal-dedutiva é incapaz de fundamentar uma justificação interna da decisão judicial. 

 É preciso, diante da ausência da norma, encontrar relevância no fato ocorrido (do 

ponto de vista jurídico), a fim de permitir uma análise extensiva dele, enquadrando-o numa 

situação que possibilite ao juiz tomar uma decisão justificável no âmbito do ordenamento 

jurídico50. Noutro sentido, ainda que não exista lei ou precedente vinculante, busca-se algum 

precedente análogo, artifício que foi utilizado para o exemplo referido em que a decisão 

judicial foi favorável à demandante, construída a partir de um raciocínio analógico, centrado 

na doutrina do reasonable care51. Nas palavras do próprio pensador escocês: 

 

aqui, de novo, os limites da justificação meramente dedutiva são superados, 
havendo a necessidade de se buscar outros modos de argumentação a fim de se 
encontrar a completa justificação de decisões que envolvem o ‘problema da 
relevância normativa’52 (MACCORMICK, 1994, p. 72). 

 

                                                                                                                                                         
that this had caused her gastro-enteritis and nervous shock; and that that the presence of the snail in the ginger 
beer was due to a  failure of the manufacturer to take reasonable care in the preparation and bottling of the 
ginger beer. Since the defender owed to her a duty to take reasonable care in these processes, and since she had 
suffered harm through his want of care, she was entitled to damages in reparation of the physical harm and 
nervous shock she had suffered” 
50 Trata-se do processo de integração do ordenamento jurídico, realidade presente nas modernas concepções 
acerca do direito. A Lei de Introdução ao Código Civil, no Brasil, no seu art. 4º, diz que “quando a lei for 
omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 
51 Do razoável cuidado que todos devem ter nas suas condutas. 
52 “Here again the limits of deductive justification are surpassed, and we must look to other modes of 
argumentation to discover a complete justification of decisions which involve consideration of ‘problem of 
relevancy’” 



 

 

Ainda no tocante a aspectos que limitam a argumentação dedutiva, dois outros pontos 

são aventados, quais sejam o relativo às provas e o relativo a fatos secundários. A questão da 

prova diz respeito à premissa fática, imprescindível para que o aparato normativo possa ser 

devidamente manejado com vistas a uma aplicação ao caso concreto. É sabido que o 

procedimento jurídico da prova, que em muitas situações encontra-se na dependência direta 

do testemunho das pessoas, obviamente não garante que sempre se chegue à unidade dos 

fatos, ou antes, à exposição clara e concatenada deles.  

O procedimento da prova, então, se baseia nos elementos probatórios ou, dito de outra 

maneira, a partir dele busca-se considerar verdadeiras afirmações sobre o presente e inferir 

delas fatos ocorridos no passado – quando efetivamente se deu o acontecimento com 

repercussão jurídica. Para Neil MacCormick, 

 

um elemento de prova é admissível se (a) é relevante deduzir dele uma inferência relativa a 
um dado caso; e (b) não é proibido por alguma lei que encara tal tipo de elemento probatório 
como desaconselhável, caso fosse admitido53  (1994, p. 88-89). 
 

O tema dos fatos secundários diz respeito não a fatos primários, que encontram-se 

sedimentados de forma evidente, ou seja, já devidamente provados, mas a desdobramentos 

decorrentes destes fatos primários. É uma situação corriqueira sempre que, a partir de fatos já 

comprovados, dois ou mais caminhos se apresentam como decorrentes destes. Embora tal 

tema se assemelhe a um mero problema de interpretação, na verdade trata-se de um problema 

de classificação54. Sobre o assunto diz o autor que, 

 

assim, devemos enfrentar a questão ‘é correto considerar-se r,s,t como instâncias de p, a fim 
de se aplicar a regra se p então q?’ como forma típica do problema, distinguindo-o da forma 

                                                 
53    “evidence is admissible if (a) it is relevant to making an inference of or concerning a fact in issue in the 
case; and (b) it is not excluded by some rule founded on the supposition that it is of a kind of evidence, which, if 
admitted, would either be unreliable or unfair” 
54 No âmbito do direito é fundamental a distinção entre questão de direito (interpretação) e questão de fato (de 
clarificação das provas, por exemplo), influindo na possibilidade ou não de se buscar certas vias recursais, ou, no 
caso do common law, de se estabelecer precedentes para a decisão de casos futuros. 



 

 

típica do problema da interpretação, ainda que ambos sejam equivalentes em termos da 
lógica55  (MACCORMICK, 1994, p. 95). 
 

Diante das limitações apresentadas para a plena utilização da justificação lógico-

dedutiva em certos casos, os chamados hard cases, MacCormick propõe uma postura 

argumentativa que possui como ponto de partida o respeito ao princípio da justiça formal 

como requisito mínimo para a consecução da idéia de “se fazer justiça” e, depois, de “se fazer 

justiça segundo o direito”. O autor afirma seguir John Rawls na distinção entre concepção de 

justiça e conceito de justiça. Nesse sentido, 

 

o conceito de justiça é abstrato e formal; os postulados da justice formal indicam que deve-se 
tratar igualmente casos iguais, e desigualmente casos diferentes, recebendo cada um a sua 
parte; o que várias concepções de justiça sustentam é a existência de diferentes grupos de 
princípios e/ou regras que determinam quando os casos são materialmente semelhantes ou 
diferentes, e o que deve caber a cada um56   (MACCORMICK, 1994, p. 73). 
 

A tese do pensador escocês, na busca da afirmação desses propósitos, é a de que para 

se justificar uma decisão num caso difícil deve-se cumprir primeiro o requisito da 

universalidade, requisito, diga-se, que também está implícito na justificação meramente 

dedutiva. Esta seria, assim, uma justificação de primeiro nível. Há, então, uma exigência no 

sentido de que para se justificar uma decisão no contexto normativa se conte com premissa(s) 

que segue(m) a expressão de uma norma geral.  

Quando se justifica uma decisão razões são oferecidas, razões naturalmente 

particulares (relativas ao caso concreto), mas isso não basta, não é suficiente (embora seja 

necessário). É preciso que se estabeleça um enunciado normativo geral que reforce as razões 

                                                 
55 “so we shall treat the question ‘Is r,s,t an instance of p for the purposes of applying if p then q?’ as the 
standard form of that problem, and treat it as different from the standard form of the problem of interpretation 
even though the one is logically equivalent to the other” 
56 “the concept of justice is abstract and formal; the requirement of formal justice is that we treat like cases 
alike, and different cases differently, and give for everyone his due; what various conceptions of justice supply is 
different sets of principles and/or rules in the light of which to determine when cases are materially similar and 
when they materially different, and what is each person’s due” 



 

 

particulares em face da decisão tomada57. Que não se confunda universalidade com 

generalidade, já que uma norma pode ser menos genérica do que outra e ser tão universal 

quanto ela, porquanto o princípio da universalidade é um requisito de natureza lógica, não 

guardando relação com a especificidade da norma. Este requisito, na verdade, é a exigência 

formal para que se possa raciocinar nos termos “toda vez que ocorre p então haverá sempre 

q”, independentemente da premissa normativa p1 ser mais restrita que noutra situação p2 

(MACCORMICK, 1994, p. 73-97) 58.  

MacCormick, para finalizar, acentua o fato de que uma decisão por eqüidade não fere 

o princípio da universalidade, como pode à primeira vista parecer por se tratar de uma 

ponderação, de uma exceção à regra geral, em busca de não se chegar a um resultado injusto. 

A decisão por eqüidade não nega o princípio da universalidade, ela tão somente se apresenta 

como uma equalização permitida (e devidamente justificada) para o uso da lei no sentido 

literal (MACCORMICK, 1994, p. 97-98)59. 

Para os casos fáceis, justificados a partir do contexto da lógica dedutiva, e para os 

difíceis, que requerem mecanismos mais sofisticados de argumentação, o primeiro nível de 

justificação é o da universalidade, conforme visto. Evidentemente que, para os hard cases, um 

segundo nível de justificação será apresentado nos itens seguintes, tratando de uma 

justificação externa, que se assenta nos requisitos de consistência e de coerência e na presença 

dos argumentos conseqüencialistas. De fato, a justificação externa, para MacCormick, precisa 

oferecer sentido à decisão em relação ao sistema e em relação ao mundo. A justificação 

interna, de primeiro nível, encontra-se atrelada ao contexto das normas individualmente 

                                                 
57 MacCormick parece reproduzir o modelo de Toulmin, ou seja, a favor de uma pretensão ou conclusão é 
preciso apresentar não só razões concretas (grounds)  como também a garantia (warrant) que permite passar das 
razões às conclusões (ATIENZA, 2000, p. 183). 
58 Embora MacCormick não se manifeste neste sentido, Manuel Atienza insiste na necessidade da aplicação do 
requisito da universalidade também às provas (2000, p.185). 
59 A propósito, no Brasil, a Lei de Introdução ao Código Civil diz, no seu art. 5º, que “na aplicação da lei, o juiz 
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. Contextualiza-se, aqui, um 
princípio de eqüidade. 



 

 

tomadas e dos fatos concretos, mas sem apresentar relação direta com o ordenamento jurídico 

(enquanto sistema normativo) e com o mundo dos valores reinantes numa dada sociedade.  

 

 

 

3.4    A justificação de segundo nível 

 

Uma justificação de primeiro nível, para MacCormick, é, na verdade, uma justificação 

interna, terminologia adotada por Wrobléwski60 e hoje amplamente aceita, ou seja, é uma 

justificação que se refere tão somente à validade de uma inferência a partir de premissas 

dadas. A justificação interna, assim, apresenta-se como questão de lógica dedutiva, exigindo 

como princípio fundamental o requisito da universalidade. É o tipo da justificação necessária 

e suficiente para fundamentar as decisões judiciais nos casos mais simples, mas insuficiente 

para os casos mais difíceis. Há de se ressaltar, entretanto, que nestes últimos, ao lado do 

requisito da universalidade, necessário se faz estabelecer uma justificação externa, de segundo 

nível. Em síntese, quando se está diante de duas ou mais normas gerais pretensamente 

aplicáveis a um dado caso concreto, como justificar a escolha de uma delas senão por meio de 

uma justificação de segundo nível? 

Em primeiro lugar, numa situação controversa, é preciso buscar normas aplicáveis em 

sintonia com o sistema jurídico como um todo. De maneira mais explícita, é de se afirmar que 

a decisão judicial deve apresentar sentido em relação ao mundo (valores dominantes numa 

sociedade) e em relação à estrutura interna do sistema normativo. Assim, nas palavras de 

MacCormick, “nos nossos casos mais difíceis, é preciso que as regras utilizadas façam sentido 

em relação ao sistema jurídico como um todo”61 (1994, p. 103). Pode-se vislumbrar nisso uma 

                                                 
60 Nesta dissertação, ver tópico 2.4 .  
61 “in our problem cases, they must be base don rulings which make sense in the context of the legal system” 



 

 

semelhança com a teoria popperiana de justificação científica. Para Popper, o elemento lógico 

na descoberta científica é constituído de uma lógica que se volta para o controle das hipóteses 

levantadas. Na fase de experimentações se busca, por meio de método adequado, testar duas 

ou mais hipóteses explicativas. Um experimento relevante procura, assim, falsear uma ou 

outra das hipóteses, restando aquela não falseada como aceitável para a explicação procurada 

(MACCORMICK, 1994, p. 102). 

Ainda que o pensador escocês não tenha explicitado este ponto, a exigência de 

consistência deve se estender também à premissa fática. É fato que, para o juiz, o requisito da 

consistência quer significar que uma premissa normativa escolhida no contexto concreto de 

uma decisão não deve entrar em contradição com as normas válidas existentes no 

ordenamento jurídico. Mas no âmbito da prova é de se esperar também que as proposições 

sobre o passado (relativas a fatos cuja existência se busca provar) não devam entrar em 

contradição com as afirmações verdadeiras sobre o presente. Noutros termos, o requisito da 

consistência deriva de uma dupla obrigação dos juízes: não infringir o direito vigente e 

procurar se ajustar à realidade em termos de prova (ATIENZA, 2000, p. 186-187). 

No processo de justificação de segundo nível, o requisito da consistência é apenas um 

fato a ser observado, mas é uma exigência ainda fraca na fundamentação da decisão. Há de se 

buscar um outro requisito, o da coerência, que nem sempre exige como pressuposto o 

requisito da consistência. Noutro sentido, uma história pode ser coerente no seu conjunto, 

embora apresente algumas inconsistências internas. A bem da verdade, o requisito da 

consistência é de caráter total, excludente, ou existe ou não existe. Já o requisito da coerência 

apresenta-se como uma questão de grau, maior ou menor (MACCORMICK; WEINBERGER, 

1990b, p. 337). O requisito da coerência, pois, apresenta-se como um argumento baseado nos 

princípios gerais do direito.  



 

 

Assim, ao lado do requisito da consistência, ainda que esta não se apresente como 

condição necessária para a consecução do passo seguinte, busca-se atingir, na justificação de 

segundo nível, o requisito da coerência, que MacCormick a divide em coerência normativa e 

narrativa. A primeira delas, a normativa, diz respeito à existência de um certo sentido num 

complexo de normas racionalmente estruturado, a fim de realizar-se algum valor desejado ou 

também de atender-se a algum princípio geral de direito. Os valores, registre-se, apresentam-

se como produto de um sistema de princípios práticos, idéias que, sendo válidas, acabam por 

equivaler (valores e princípios). A coerência num complexo normativo é uma função de sua 

justificação segundo princípios e valores de grau superior, porquanto deva-se admitir que um 

sistema de razão prática requer necessariamente um quadro de princípios e de normas de 

conduta hierarquicamente estruturado, dotado de consistência no tempo e de 

“universabilidade” a respeito da aplicação das regras ao caso concreto (MACCORMICK;  

WEINBERGER, 1990b, p. 340-341). 

 A coerência normativa, ainda que formalista e relativa a um dado momento 

histórico62, reforça a idéia de direito como produto da racionalidade humana. Afinal, a 

coerência normativa apóia-se na noção de universalidade (as normas sendo tratadas em 

conjunto, num sistema), já que, sendo impossível a alguém conhecer todas as regras jurídicas 

de um ordenamento dado, faz-se desejável identificar os princípios básicos que o norteiam. 

Não basta, assim, fugir da não-contraditoriedade no âmbito do direito a fim de se orientar as 

condutas – o que se busca atendendo ao requisito da consistência –, mas é preciso também 

encontrar o sentido geral do próprio ordenamento normativo (ATIENZA, 2000, p. 188). 

A título de exemplo, analise-se um caso concreto abordado pelo jurista escocês, Sweet 

v. Presley, tratando de um problema de interpretação de uma dada lei. O ato legislativo 

estabelecia que uma pessoa que dispõe de local em que se faz utilização do mesmo para 

                                                 
62 É possível identificar a coerência normativa num direito nazista que busque atingir a pureza racial (ATIENZA, 
2000, p. 188). 



 

 

consumo de “canapa indiana” ou de “resina de canapa” e participa da administração deste 

local usado para o fim mencionado e deve ser considerada culpada pela violação da lei. A 

dúvida na interpretação da regra legal é sobre se “participar da administração do local 

utilizado para o fim mencionado” requer ou não o conhecimento prévio da pessoa, com a 

intenção explícita ou a participação direta no fim em questão.  

No caso citado pelo autor, Miss Sweet locou uma casa nos arredores de Oxford , 

sublocando parte dela a outra pessoa (a cozinha ficou reservada como de uso comum para os 

dois moradores). Em um certo dia, a polícia constatou que na casa fumava-se “canapa 

indiana”, tendo sido Miss Sweet, como administradora do imóvel (contrato de locação), 

considerada culpada pelo delito já descrito. O tribunal a condenou considerando que a lei, ao 

tratar da administração do local, expressava a responsabilidade como absoluta, com ou sem 

conhecimento prévio da administradora. Num primeiro grau de recurso a condenação foi 

mantida, fundamentada no princípio da responsabilidade absoluta para o caso. Num último 

grau de apelação, dirigida à House of Lords, a interpretação da lei foi modificada, dando-se, 

assim, a absolvição de Miss Sweet. O texto da lei foi encarado como ambíguo, abrindo-se o 

debate sobre se o fim especificado diz respeito ao fim do fumante ou ao fim da administração 

do local. Um dos argumentos utilizados para a justificação da decisão pela House of Lords, da 

lavra de Lord Wilberforce, é tipicamente um argumento centrado no contexto da coerência 

normativa, assim expresso: 

 

a consideração de legislação precedente tratando de matéria análoga desfaz qualquer dúvida 
relativa ao tipo específico e limitado descrito em lei, o que claramente exclui a pessoa da 
apelante da condição delituosa. Esta legislação diz respeito a outras atividades indesejadas, 
como gestão de bordel, de casas de ópio, de casas de jogo63 (MACCORMICK; 
WEINBERGER, 1990b, p. 342-346). 
 

                                                 
63 “la considerazione della legislazione precedente in materie analoghe rimuove ogni dubbio che queste parole 
intendessero riferirsi allá classe specifica e limitata che ho descritto, la quale assai chiaramente esclude 
persone come l’appellante. Questa legislazione há per oggetto altre ‘attività xantisociali’, quali la gestione di 
bordelli, di ‘stanze dell’oppio’, e di ‘case da gioco’” 



 

 

 Fica claro, para o exemplo exposto, que o sentido do ordenamento jurídico sinaliza 

para uma idéia de administração do local bem diferente da do caso concreto de Miss Sweet, 

tendo buscado o juiz, em precedentes, o devido esclarecimento para o sentido adequado da lei, 

qual seja o de gestão de bordel, ou de casa de consumo de ópio, ou de casa de jogo. 

É fato que, reafirme-se, a coerência normativa estabelece um tipo de justificação com 

alguma dose de debilidade, já que, para um dado caso, duas normas jurídicas podem ser 

coerentes com o sentido maior do sistema, ainda que apresentem-se como contraditórias entre 

si. Ademais, a coerência normativa deriva do próprio ordenamento jurídico, ou antes, da 

expressão de um direito positivo no sentido formal. Não se pode, necessariamente, depreender 

dela um sentido de justificação moral para uma decisão judicial, visto que tal sentido 

extrapola a estrutura formal do ordenamento positivo (MACCORMICK; WEINBERGER, 

1990b, p. 348-349). 

Noutra acepção, a coerência narrativa apresenta-se como um teste de verdade ou de 

probabilidade referente à questão de fato, já que normalmente não se estabelecem provas 

diretas, por meio da observação imediata. Como bem se sabe, no âmbito fático, quase tudo 

que se arrola num processo judicial é passível de controvérsia, porque este ambiente é 

dominado por permanentes remissões ao passado e, por óbvio, nenhum fato passado é 

suscetível de observação direta. Assim, para o autor, a coerência narrativa “é um teste de 

grande, central, importância no âmbito da justificação judicial”64 (MACCORMICK;  

WEINBERGER, 1990b, p. 350).  

Ilustre-se a coerência narrativa com um caso concreto, Rex v. Smith. O imputado, Mr. 

Smith, foi acusado de homicídio de M., que foi encontrada morta na banheira depois da 

cerimônia de núpcias com o imputado. No decorrer do processo duas provas fáticas 

substanciais foram apresentadas, provas que o advogado de defesa de Mr. Smith tentou 

                                                 
64 “è um test di grande, centrale, importanza nella giutificazione delle decisioni giuridiche” 



 

 

desqualificar por serem supostamente irrelevantes para o caso. A primeira prova é que M. era 

a terceira mulher de Mr. Smith, tendo as outras duas também morrido nas mesmas 

circunstâncias, afogadas na banheira. A outra prova é que Mr. Smith procurou, após a morte 

da terceira esposa, um advogado especializado para tentar herdar um seguro vitalício de M. 

Ainda que não se possa estabelecer uma necessária dedução dos acontecimentos, mesmo não 

havendo, em princípio, a prova cabal do assassinato de M. por Mr. Smith, é nitidamente 

coerente a conexão dos fatos (coerência narrativa) no sentido de incriminar o imputado. Tais 

circunstâncias fáticas, num contexto de plena coerência, apresentam-se como elementos 

essenciais para a devida elucidação do caso, com a adequada decisão judicial devidamente 

justificada (MACCORMICK; WEINBERGER, 1990b, p. 351-352).  

Em síntese, a coerência narrativa fornece um teste que resguarda a unidade ou a 

provável verdade das proposições fáticas sob análise e de eventos aparentemente pouco 

perceptíveis. Este teste justifica estabelecer dada convicção que, por sua vez, justifica uma 

decisão sobre eventos do passado. Isso se dá porque a coerência é uma condição necessária da 

“inteligibilidade” do mundo dos fenômenos e porque a racionalidade exige que o mundo se 

exprima de modo inteligível – é uma exigência necessária da razão humana que os objetos 

sobre os quais ela se debruça possam apresentar-se como objetos racionalmente apreensíveis 

(MACCORMICK; WEINBERGER, 1990b, p. 357). 

Por fim, para a resolução dos casos difíceis, no contexto de uma justificação de 

segundo nível, é de se ressaltar que os argumentos a partir de princípios e os argumentos por 

analogia cumprem papel fundamental. Para se compreender a argumentação a partir de 

princípios é forçoso, desde já, diferenciá-los das regras, que tendem a garantir um fim valioso 

ou algum modelo geral de conduta desejável, como, a rigor, objetivam a grande parte das 

normas jurídicas. Os princípios, por seu turno, expressam o fim a alcançar – expressão de uma 

idéia geral – ou a desejabilidade do modelo geral de conduta. Ainda que sejam necessários 



 

 

para a devida justificação nos hard cases, eles são inconcludentes, já que não se apresentam 

como regras obrigatórias. Ademais, na prática, com certa freqüência os princípios chocam-se 

entre si, fazendo-se necessária uma devida ponderação na busca de um sentido para eles com 

vistas à aplicação no caso concreto (ATIENZA, 2000, p. 190). 

Assemelhada à argumentação por princípios, apresenta-se como importante a 

argumentação por analogia, também assumindo caráter não concludente. No fundo, ao se 

buscar o recurso do raciocínio analógico, faz-se um uso disfarçado dos próprios princípios, 

construindo-se uma semelhança entre casos distintos, tudo no âmbito do requisito da 

coerência e da utilização de processos valorativos (MACCORMICK, 1994, p. 152-153). 

Embora não esteja explícito na obra do pensador escocês, o argumento por analogia pode ser 

usado em casos difíceis tanto para superar o problema da interpretação como o problema da 

relevância65, assumindo, reafirme-se, os dois tipos de argumentos, por princípios e por 

analogia, significativo papel na justificação dos casos difíceis (ATIENZA, 2000, p. 191). 

 

3.5      A busca de um sentido em relação ao mundo – os argumentos 

conseqüencialistas 

 

A pedra de toque da Teoria Integradora de Neil MacCormick, aquela que deve ser a 

chave da argumentação nas decisões judiciais, é a figura dos argumentos conseqüencialistas. 

Eles, é bom ressaltar, também integram o contexto da justificação de segundo nível, aquela 

que se recomenda para a justificação dos casos difíceis, como já se abordou noutro ponto. Diz 

o próprio autor que 

 

eu proponho que um segundo nível de argumentação diz respeito ao ‘que faz sentido em 
relação ao mundo’, partindo de argumentos conseqüencialistas que são essencialmente 

                                                 
65 Ver, nesta dissertação, o tópico 3.3 .  



 

 

valorativos e, também, em certo grau, subjetivos. Este é o primeiro elemento essencial do 
segundo nível de justificação66 (MACCORMICK, 1994, p. 106). 
Já se disse no item anterior que o outro elemento essencial na sua concepção jurídico-

argumentativa é a necessária adequação de sentido de normas e de fatos ao sistema jurídico 

como um todo, processo que se dá a partir da observância dos requisitos da consistência e da 

coerência, aplicáveis, reafirme-se, tanto para normas quanto para fatos. 

Três pontos devem ser enfatizados acerca dos argumentos conseqüencialistas, para a 

melhor compreensão deste elemento essencial da concepção maccormickiana. Em primeiro 

lugar, eles dizem respeito às conseqüências, diretas e indiretas, de uma certa decisão judicial, 

a partir de uma fundamentação argumentativa. Tais conseqüências, por mais difícil que isso 

possa ser, devem apresentar relação com o mundo, ou antes, com os valores dominantes numa 

dada sociedade. Em segundo lugar, pelo exposto, tais argumentos são nitidamente valorativos, 

centrados em determinadas idéias como as de justiça, bom senso, ordem pública, 

conveniência, oportunidade, harmonia social, etc. Por fim, os argumentos conseqüencialistas 

apresentam-se amparados por uma dose de subjetividade, como não poderia deixar de ser. 

Afinal, um juiz, ao sopesar as conseqüências de escolha de uma determinada regra jurídica 

alternativa67, pode atribuir um dado peso a diferentes critérios de valoração, evidentemente 

que dentro da sua visão de mundo. Estes três pontos, ainda que não se apresentem como 

elementos de uma conceituação, permitem estabelecer uma melhor compreensão acerca dos 

argumentos conseqüencialistas (MACCORMICK, 1994, p. 105-106).  

É fato que existe uma dificuldade inerente ao processo de se estabelecer um quadro, 

ainda que aproximado, de conseqüências de uma decisão judicial. Desde já que se alerte para 

o fato de que não se está tratando, neste âmbito, da idéia de resultado. Toda ação interposta 

junto ao Poder Judiciário, dando início a um processo judicial, terá como desfecho uma 

                                                 
66  “I suggest that second-order justification is concerned with ‘what makes sense in the world’ in that it involves 
consequentialist arguments which are essentially evaluative and therefore in some degree subjective. That is the 
first essential element of second-order justification” 
67 As regras jurídicas num sentido amplo. 



 

 

decisão judicial, que nada mais é que o resultado de todos os passos dados pela(s) parte(s). O 

resultado está, assim, intimamente ligado à norma criada pelo juiz para o caso concreto, 

presente na sua decisão. 

 A idéia de conseqüência vai além, trata de fatos que advirão, posteriores ao resultado, 

mantendo relação mais ou menos íntima com a decisão (relação direta ou indireta). Assim, 

uma decisão que determine a uma das partes o pagamento de certa quantia, como indenização 

por danos morais, por exemplo, trará conseqüências à parte perdedora. Algumas, diretamente 

relacionada ao resultado da disputa judicial, como a parte perdedora ter que levantar a quantia 

em curto espaço de tempo, etc. Mas há outras conseqüências que, nem sempre facilmente 

mensuráveis, também tomarão corpo, como o fato de a parte perdedora ser acometida de 

alguma mal relativo ao seu estado de ânimo ou à sua estrutura psíquica, por exemplo. As 

conseqüências jurídicas sinalizadoras dos argumentos conseqüencialistas, assim, apresentam-

se não como verdades prontas, decorrentes de algum tipo de relação causa-efeito. Também 

não chegam nem a apresentar caráter probabilístico, incorporando, sim, a noção de 

argumentos hipotéticos, formulados em sintonia com o mundo dos valores que nos rodeia a 

todos, inclusive as partes e seus patronos, o representante do Ministério Público e o juiz 

(ATIENZA, 2000, p. 194-195).  

Com o intuito de melhor esclarecer sua concepção jurídico-argumentativa, 

MacCormick busca analisar os argumentos de juízes da House of Lords, no já mencionado 

caso Donoghue v. Stevenson68, em que a corte majoritariamente decidiu em função da 

reparação pecuniária de Mrs. Donoghue por parte da fabricante de bebida, ainda que não 

houvesse lei dispondo sobre o tema ou precedentes que sustentassem a decisão. Ora, Mrs. 

Donoghue enfrentou problemas de saúde por ter consumido uma bebida em mau estado de 

conservação. A decisão judicial precisaria reparar de alguma forma tal situação enfrentada 

                                                 
68 Ver, nesta dissertação, o tópico 3.3 . 



 

 

pela demandante e, nesse contexto, argumentos conseqüencialistas foram de fundamental 

importância para justificá-la. 

 Os juízes trataram de forma expressa da idéia de justiça da decisão, tendo em vista 

repercussões futuras a ela relacionadas. Diz o próprio MacCormick que, diante de posições 

antagônicas, com argumentos de autoridade e com argumentos centrados em princípios gerais 

de direito arrolados pelas duas partes, “apenas os argumentos conseqüencialistas poderiam 

levá-los a uma decisão”69 (MACCORMICK, 1994, p. 110). Para fundamentarem suas 

decisões, dois juízes, Lord Atkin e Lord Macmillan, enfatizaram as seguintes questões, típicas 

dos argumentos conseqüencialistas: a necessidade de se fortalecer a idéia de uma sociedade 

civilizada; o insubstituível princípio de justiça; a necessidade de se agir com bom senso. Tais 

questões, reafirme-se, acabaram por assumir papel fundamental no encaminhamento da 

decisão, favorável a Mrs. Donoghue (MACCORMICK, 1994, p. 111). 

Outros casos são analisados pelo pensador escocês, como meio de melhor esclarecer 

seus postulados acerca do relevante papel dos argumentos conseqüencialistas. É o que será 

feito, também, mais adiante, com a devida desconstrução de uma decisão judicial brasileira, 

num caso de choque de princípios constitucionais, portanto um hard case. Mas pode-se 

reforçar tais idéias, já agora, num nível meramente exemplificativo, com as palavras de um 

juiz federal brasileiro, em entrevista dada a uma revista de circulação nacional, nos seguintes 

termos:  

 

vemos diariamente insuficiências da lei na sua literalidade para solucionar os casos judiciais 
[...] como o despejo de um senhor de 90 anos de idade. Realmente, ele não pagara o aluguel, e 
todos os requisitos legais para ele ser despejado estavam presentes. Mas pergunta-se: será que 
o juiz precisa mesmo determinar o despejo? Temos princípios morais que protegem esse 
senhor, que são a proteção ao idoso, o direito à moradia. Portanto, o julgador pode analisar 
essa questão à luz desses princípios morais para fazer um julgamento que tenha muito maior 
poder de persuasão e aceitação pela sociedade do que a aplicação do rigor [...] o princípio 
permite fazer essa ponderação, um balanceamento da situação à luz dos princípios, em 

                                                 
69 “it is only the consequentialist argument which can bring it to a conclusion” 



 

 

oposição à norma do tudo ou nada da lei. Tenho um arsenal argumentativo muito maior com 
os princípios (DANTAS, 2004, p. 10). 

 

Observa-se, assim, pelas referências a casos concretos, que os argumentos 

conseqüencialistas podem assumir importante papel na fundamentação judicial de casos mais 

difíceis. De fato a teoria argumentativa de MacCormick faz repensar elementos cristalizados 

da própria teoria geral do direito, como o apego à literalidade da lei ou dos precedentes, a 

inserção do tema moral no âmbito da decisão judicial (pela via da idéia de justiça), o debate 

sobre a racionalidade total ou a livre criação dos juízes ao decidirem, entre tantos outros. No 

próximo item alguns pontos críticos da Teoria Integradora da Argumentação Jurídica serão 

abordados, caracterizando, na verdade, uma certa retomada de alguns pontos já abordados, 

explícita ou tacitamente, até aqui. No último capítulo, o de número 6, algumas idéias serão 

reforçadas a partir de todo o exposto, idéias que põem na ordem do dia a grande discussão 

acerca da identidade do direito, o seu suposto vazio ontológico, e, mesmo até, a sua finalidade 

numa sociedade complexa como a dos tempos atuais.  

 

3.6      Aspectos relevantes e nós críticos da teoria maccormickiana 

 

A elaboração de uma teoria da argumentação jurídica, independentemente do gênio 

criativo de seu formulador, tem-se apresentado como uma tarefa árdua e, muitas vezes, 

econômica nos seus resultados. Há de se ressaltar, em consonância com todo este contexto de 

dificuldades, que 

 

o raciocínio jurídico dos juristas é uma classe especial de raciocínio teórico, posto que possui a 
pretensão de estabelecer verdades jurídicas, isto é, possui a pretensão de estabelecer 
proposições do tipo que apresenta sentido em se perquirir sobre se são verdadeiras ou falsas. 
De outro modo, o raciocínio jurídico dos legisladores, e desde logo também dos juízes, é uma 
classe de raciocínio prático, posto que se orienta para a adoção de decisões normativas (leis, 



 

 

sentenças), sobre as quais não há sentido em perguntar se são verdadeiras ou falsas, mas se 
estão justificadas ou não70 (SQUELLA, 2000, p. 238). 
 

Ora, a Teoria Integradora da Argumentação Jurídica, de Neil MacCormick, sendo uma 

teoria de justificação (interna e externa) das decisões judiciais71, incorpora bem tal alerta, ou 

seja, não se apresenta como uma teoria cujo resultado final se cheque a partir dos critérios de 

verdade e de falsidade. A sua finalidade, entretanto, guarda relação com a perspectiva de se 

oferecer critérios mais seguros de racionalidade prática, no âmbito do raciocínio jurídico. 

Assim, o que se busca é estabelecer mecanismos mais ou menos firmes, a partir de elementos 

descritivos e prescritivos, a fim de que o juiz, ao decidir uma questão judicial concreta, 

ofereça razões para o sentido de sua decisão. Tais razões, como já se disse anteriormente, 

devem ser adequadas ao sistema jurídico e ao sistema de valores em que se insere o 

ordenamento normativo. Reforce-se a idéia de que, no âmbito da teoria de MacCormick, as 

razões oferecidas jamais serão definitivas ou conclusivas. Ainda que se aplique 

intencionalmente todas as recomendações jurídico-argumentativas do pensador escocês, não 

haverá, ao fim, a certeza de uma única resposta correta. Dito de outro modo, ao final de todo o 

processo de justificação poderão ainda surgir questões relevantes, como problemas de 

interpretação ou mesmo de choque entre princípios (ATIENZA, 2000, p. 202). 

A bem da verdade, para MacCormick, no âmbito da racionalidade prática os 

mecanismos inerentes à razão jamais serão suficientes para definir, de maneira objetiva, as 

escolhas a serem seguidas pelo juiz72. Há de se amparar, aquele que efetivamente decide no 

campo do direito, em outras escoras, tão indispensáveis quanto as decorrentes da razão. É de 

                                                 
70 “El razonamiento jurídico de los juristas es una clase especial de razonamiento teórico, puesto que tiene la 
pretensión de establecer verdades jurídicas, esto es, tiene la pretensión de establecer proposiciones de las que 
tiene sentido preguntarse si son verdaderas o falsas. En cambio, el razonamiento jurídico de los legisladores, y 
desde luego también de los jueces, es una clase de razonamiento práctico, puesto que se haya orientado a 
adoptar decisiones normativas (leyes, sentencias) de las que no tiene sentido preguntarse si son verdaderas o 
falsas, aunque sí si están ellas justificadas o no” 
71 Como já se disse, as teorias jurídico-argumentativas tratam predominantemente de decisões judiciais. 
72 A propósito, no âmbito do direito é recorrente, da parte de muitos juízes, a absurda expressão “eu apenas estou 
cumprindo a lei”, como forma de justificar interpretações literais ainda que injustas. 



 

 

se salientar, então, no processo de identificação de escolhas, a importância de outras 

dimensões, mais sintonizadas com o aparato emocional do ser humano. São elementos que 

tocam fundo na alma do julgador, levando-o a se inclinar por um dado caminho em lugar de 

outro, elementos que se incorporam nas idéias de justiça, de sensatez, de utilidade social73. 

Para MacCormick, o raciocínio jurídico, tanto quanto o raciocínio moral, caracteriza-se como 

um tipo de racionalidade prática, ambos possuindo seus próprios limites. Diz o autor que 

 

 me permito todavia sugerir que há nítidas semelhanças naquilo que fazemos regularmente no 
discurso prático moral e nos argumentos conseqüencialistas, como também nos argumentos de 
consistência e de coerência. Deve existir uma unidade na razão prática tão bem quanto há uma 
diversidade na sua particular operação em contextos especiais. Um estudo do raciocínio 
jurídico, assim, não é inútil para se compreender o raciocínio moral74 (MACCORMICK, 1994, 
p. 274). 
 

Referindo-se a John Wisdom, mesmo identificando em sua tese certas limitações posto 

que ele estaria, no âmbito do raciocínio jurídico, tomando a parte pelo todo, MacCormick 

reconhece como válida a idéia segundo a qual o raciocínio jurídico não pode ser classificado 

nem como meramente dedutivo nem como indutivo, no sentido usual destes termos. É um tipo 

de raciocínio, saliente-se, sui generis. Tal raciocínio, enfim, não se apresenta de fato como 

uma cadeia de ilações matematicamente sustentada, em que cada passo se segue 

necessariamente a algum outro precedente, em que qualquer erro, em qualquer nível, vicia os 

passos posteriores. Em verdade, o raciocínio jurídico, para o qual uma teoria geral de 

argumentação viria em socorro para melhor ajustá-lo, é um tema relacionado com a idéia de 

ponderação, de análise de todos os fatores que em conjunto cooperam a favor de uma dada 

conclusão, e sopesá-los com outros tantos fatores que apóiam a decisão contrária. Ao final, 

chega-se a uma conclusão a partir de um balanceamento das razões postas, muito mais do que 
                                                 
73 Dificilmente a concepção maccormickiana pode ser encarada como utilitarista, no seu sentido clássico, ou seja,  
de busca da utilidade a qualquer custo.  
74 “I venture to suggest that all in all there are also real similarities and that we do in practical moral discourse 
regularly have recourse to consequentialist arguments as well as to arguments of consistency and coherence. 
There must be a unity in practical reason as well as a diversity in its particular operation in special contexts. A 
study of legal reasoning is by no means unhelpful towards the understanding of moral reasoning” 



 

 

em função de inferências de premissas a conclusões, ou de passagens lógicas de fatos 

conhecidos a fatos desconhecidos (MACCORMICK, 2000, p. 427).  

Antes de se passar a tratar de três pontos críticos da concepção maccormickiana, 

análise que, em não integrando o eixo essencial deste trabalho, apresenta-se como tão somente 

uma pequena síntese, vale ressaltar um aspecto comparativo entre a teoria de argumentação 

jurídica de MacCormick e a de Robert Alexy. Reafirme-se que ambas apresentam-se como 

modelos gerais de argumentação, ainda que a de MacCormick se estruture a partir de decisões 

judiciais, podendo ser ampliada para o contexto geral da razão prática. Alexy, por sua vez, 

parte de uma teoria da argumentação prática geral, encaminhando-a depois para o âmbito do 

direito. Assim, vislumbra-se que a Teoria Integradora do jurisfilósofo escocês aproxima-se 

mais do campo do direito, enquanto a do pensador alemão, ainda que mais articulada e 

sistematizada, apresenta-se um pouco mais distante do campo da argumentação jurídica 

(ATIENZA, 2000, p. 233-234).  

É significativa, sobre o tema, a opinião de Stephen Edelston Toulmin, também um 

teórico da argumentação, manifestada em entrevista, num tom absolutamente coloquial. Diz o 

pensador inglês que  

 

[…] sobre Alexy e MacCormick, tenho coisas muito distintas a dizer. A posição de Alexy, 
semelhante a de Habermas e a de sua escola, a mim, pessoalmente, me parece um pouco 
paradoxal, porque tenho vivido e trabalhado mais de quarenta anos vendo desenvolver-se a 
filosofia analítica na Inglaterra e na América, e (na Inglaterra e América, digo) representou 
para nós todos uma grande liberação ao deixar de pensar que o que estávamos fazendo era 
filosofia da linguagem e ao nos darmos conta de que todas as questões relativas à linguagem 
necessitavam ser entendidas sobre a base de uma compreensão das formas de vida. Assim, 
para mim, qualquer análise da argumentação jurídica tem que levar em conta a natureza desta 
argumentação sobre a base de uma análise da prática jurídica, do papel do direito na vida 
social e de tudo mais. Com isso quero apontar a existência de um pano de fundo 
essencialmente sociológico, sócio-histórico e cultural, que para nós deveria constituir o tema 
do que caberia chamar uma análise das formas de vida, se é que se permite adotar a expressão 
de Wittgenstein, ‘Lebensformanalyse’. Tudo aquilo que esteja relacionado com elas deveria 
ser mais fundamental que a análise mesma do discurso. Assim, quando pela primeira vez tive 
a oportunidade de discutir com Habermas e Alexy, fiquei pasmado pelo fato de terem posto, 
sem mais nem menos, o discurso no centro da questão, pois isso era para mim como por o 
carro adiante dos bois, sendo para mim os bois a compreensão da natureza das formas de vida, 
da natureza do papel que o direito desempenha na vida social, e então não pude entender o 



 

 

discurso e a argumentação como algo que funciona dentro de, e contribui para, tais ou quais 
aspectos da vida social humana. Sobre MacCormick ele é, creio, um jurista muito mais 
prático: possui um conhecimento direto, de primeira mão, do que significa ser um jurista, um 
advogado, de sorte que está muito mais relacionado com a classe de análises das formas com 
as quais as democracias funcionam, das formas em que as operações do direito contribuem 
para as formas com as quais as democracias funcionam. Eu sei que ele [MacCormick] sente 
uma grande admiração pela obra de Alexy e de sua escola: mas para mim, ele está muito mais 
sintonizado com o essencial, pois está realmente olhando para os bois e não para o carro75  
(TOULMIN, 1993, p. 330-331). 
 

Três pontos, agora, serão sucintamente apontados como nós críticos da concepção 

jurídico-argumentativa de Neil MacCormick, todos eles levantados por Atienza (2000, p. 203-

228), a partir de especulações de outros pensadores. O primeiro deles diz respeito à presença 

do referencial dedutivo no raciocínio jurídico, questão que Atienza encara como apenas 

parcialmente relevante. Assim, a afirmação segundo a qual MacCormick, ao transformar em 

linguagem lógica os passos dados pelo juiz numa dada decisão, estaria incorporando 

raciocínios pessoais ao contexto dedutivo não prospera, já que, mesmo que isso tenha 

acontecido em algum caso analisado pelo pensador escocês, a falha não será da teoria, mas 

dele próprio ao aplicá-la. Também não prospera a crítica que rejeita a utilização da simbologia 

da lógica proposicional feita por MacCormick, defendendo o uso exclusivo de uma lógica de 

                                                 
75 “[…]sobre Alexy y MacCormick, tengo cosas muy distintas que decir. La posición de Alexy, al igual que la de 
Habermas y la de toda la escuela asociada com Habermas, a mí, personalmente, me resulta um poco 
paradójica, porque he vivido y trabajado más de cuarenta años viendo desarrollarse la filosofía analítica en 
Inglaterra y América, y (en Inglaterra y América digo) represento para nosotros una gran liberación el dejar de 
pensar que lo que estábamos haciendo era filosofía del lenguaje y el darnos cuenta de que todas las cuestiones 
relativas al lenguaje necesitaban ser entendidas sobre el trasfondo de una comprensión de las formas de vida. 
Así, para mí, cualquier análisis de la argumentación jurídica tiene que entender la naturaleza de esta 
argumentación sobre el trasfondo de un análisis de la práctica jurídica, del papel del derecho en la vida social y 
de todo ello. Con esto quiero decir que existe un trasfondo esencialmente sociológico, socio-histórico y cultural, 
que para nosotros habría de constituir el tema de lo que cabría llamar un análisis de formas de vida; si es que 
se permite adoptar la expresión de Wittgenstein ‘Lebensformanalyse’. Todo lo relacionado con ello habría de 
ser para nosotros más fundamental que el análisis del discurso mismo. Así, cuando  por primera vez tuve 
ocasión de discutir con Habermas y Alexy, me quedé pasmado de que pusieran, sin más, el discurso en el centro 
del cuadro, pues esto era para mí algo así como poner el carro delante del caballo, como solemos decir, pues 
para mí, el caballo es la comprensión de la naturaleza de la forma de vida, de la naturaleza del papel que el 
derecho desempeña en la vida social, y entonces uno puede entender el discurso y la argumentación como algo 
que funciona dentro de, y contribuye a, tales o cuales aspectos de la vida social humana. En lo que se refiere a 
MacCormick, él es, por supuesto, un jurista mucho más práctico: tiene un conocimiento directo, de primera 
mano, de lo que significa ser un jurista, un abogado, de suerte que está mucho más implicado en la clase de 
análisis de las formas en que las democracias funcionan, de las formas en que las operaciones del derecho 
contribuyen a las formas en que las democracias funcionan. Yo sé que él siente una gran admiración por la obra 
de Alexy, y de esta escuela; pero para mí, él da mucho más en el clavo, pues está realmente mirando al caballo, 
y no al carro” 



 

 

predicados, já que a essência de sua teoria é válida para a lógica proposicional e para a lógica 

predicativa. Dentro deste âmbito ainda, do raciocínio dedutivo, critica-se a compatibilização 

da dedução com a consistência normativa, ou seja, um juiz ao escolher uma norma como 

ponto de partida nem sequer está considerando que uma outra, em sentido contrário, poderia 

ser o ponto de partida. Para Atienza, ao fazer a escolha o juiz já descartou, no sentido lógico, 

a outra norma como premissa maior do raciocínio que será desenvolvido. Talvez o ponto 

substancial da crítica a MacCormick no tocante ao aparato dedutivo de sua teoria, passível de 

ser utilizado para os casos mais simples, tenha sido levantado por Alchourrón e Bulygin. 

Dizem os pensadores argentinos que em certo aspecto MacCormick estaria confundindo 

verdade com prova , no âmbito do direito, valorizando excessivamente o papel do juiz. De 

fato, há uma diferença entre verdade nas ciências empíricas e verdade no direito, que também 

tem a função de harmonizar conflitos sociais. Talvez o problema decorra do fato de  

MacCormick utilizar no mesmo sentido as idéias de norma e de proposição normativa, 

afirmando ainda que as normas possuem valor de verdade. Ora, se a premissa maior é 

encarada como uma proposição normativa, trata-se de uma proposição fática (existencial, não 

universal), não podendo passar, junto com a premissa menor, também fática, a uma conclusão 

normativa. Se a premissa maior é uma norma (assim pensa MacCormick), ela não pode ser 

avaliada como verdadeira ou falsa, surgindo a necessidade, então, de um esclarecimento sobre 

o tipo de dedução, com seus conectivos próprios, sem referência ao contexto de verdade 

(ATIENZA, 2000, p. 203 – 220). 

Um segundo nó crítico, mais relevante até do que o primeiro, diz respeito a questões 

de natureza ideológica. A concepção jurídico-argumentativa de Neil MacCormick tem como 

ponto de partida decisões judiciais de tribunais ingleses e escoceses, sendo tais decisões 

apenas parte da realidade mais ampla do direito. Há uma valorização do papel dos juízes 

destes tribunais, no seu processo decisório, quase que sendo a teoria de MacCormick uma 



 

 

justificação das decisões como elas acontecem. Decisões inovadoras, ou mesmo em aparente 

confronto com o texto legal, talvez se apresentem como difíceis de serem justificadas a partir 

desta teoria. Nisso, aponta-se um certo viés conservador na concepção maccormickiana, 

superado apenas com uma certa extrapolação, nalguns pontos, da teoria original. Ademais, ao 

enfatizar que é substancial a idéia de o juiz decidir de forma justa de acordo com o direito, daí 

o papel do requisito da coerência e dos argumentos conseqüencialistas76, abre-se espaço para 

situações conflituosas em casos mais inusitados, como o de a justiça segundo o direito violar 

dado preceito legal específico. Também, neste contexto, não se pode olvidar o fato de que 

princípios mais amplos de racionalidade, em sintonia com valores morais predominantes 

numa sociedade, relevantes no modelo de MacCormick, podem apresentar pontos de conflito, 

acabando por prevalecer a postura adotada pelo juiz (ATIENZA, 2000, p. 220-224). 

Na verdade, e este é o terceiro ponto crítico, há limites inquestionáveis no âmbito da 

racionalidade prática. As teorias da argumentação apresentam-se como um interessante 

esforço no sentido de melhor acomodar o problema da razão prática, sem, contudo, possuírem 

a pretensão de solucionar a questão. A introdução de elementos emocionais reforçando 

elementos puramente racionais, na justificação de decisões judiciais, é um aspecto curioso, 

pode-se falar até num avanço conceitual. Mas que fique claro que aspectos críticos continuam 

a existir, ainda que MacCormick acentue o fato de que as discordâncias no campo da 

argumentação jurídica são de natureza teórica e prática, exigindo esta última o auxílio da base 

emocional. Há um campo de penumbra neste contexto, reforçando-se com a subjetividade do 

pluralismo axiológico requerido para fundamentação da razão prático-jurídica, segundo o 

pensador escocês (ATIENZA, 2000, p. 224-228).  

É de se ressaltar, por fim, que a identificação de casos difíceis no campo jurídico não 

se constitui numa tarefa fácil. Entre os casos simples, majoritariamente identificados, e os 

                                                 
76 Que às vezes se assemelham, mas, como visto anteriormente, que se apresentam como conceitos diferentes.  



 

 

hard cases, também salientes por natureza, há uma série de casos que ficam no campo limite 

destas duas realidades. É, mais uma vez, uma zona cinzenta, de penumbra, dificultando a 

aplicação dos termos essenciais de uma teoria geral de argumentação jurídica, como a do 

jurisfilósofo escocês Neil MacCormick. De fato, muitos pontos críticos arrolados neste último 

momento, referentes aos limites da argumentação, valem para todas as teorias elaboradas até 

aqui, o que comprova a dificuldade do tema no tocante a seus resultados práticos. Fica, então, 

perguntas que, no capítulo final, serão retomadas: possuem alguma real serventia as teorias 

mais acabadas de argumentação jurídica? Podem tais teorias ajudar na racionalização do 

direito, até reforçando os seus critérios de cientificidade, ou não passam de elucubrações 

teórico-acadêmicas? Noutro sentido, a aplicação das teorias de argumentação jurídica podem 

contribuir para a sedimentação de um direito mais justo e mais efetivamente reconhecido pela 

sociedade, conquanto melhore substancialmente o nível das decisões judiciais?        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4: Substratos para a compreensão do direito inglês, com vistas 

à aplicação de uma teoria geral da argumentação jurídica 

 

Sumário: 4.1. Famílias e sistemas de direito 4.2. Evolução histórica do direito inglês 

4.3. Como se organizam e decidem os tribunais ingleses 4.4. Em que medida uma teoria de 

argumentação jurídica centrada no modelo inglês pode ser aplicada à realidade do direito 

brasileiro  

 

     4.1     Famílias e sistemas de direito 

 

A razão de ser das análises feitas neste capítulo, e elas estão longe de apresentar a 

natureza de um verdadeiro estudo de direito comparado, diz respeito ao fato de a Teoria 

Integradora da Argumentação Jurídica, de Neil MacCormick, ter sido elaborada a partir de 

decisões de tribunais ingleses e escoceses, no âmbito do common law77. O próprio 

jurisfilósofo escocês acentua como relevante o fato de que, os juízes britânicos, ao decidirem, 

o fazem por maioria simples, e cada juiz deve escrever a sua sentença. Também, neste 

ambiente judiciário, os juízes são recrutados entre os advogados de renome, aproximando 

suas decisões da necessária controvérsia presente nos embates judiciais. Diz MacCormick 

que: 

 

Sem fomentar algum debate sobre o mérito de tais questões, consideradas como uma 
controvérsia técnica do tipo jurídico-político relativa à organização do sistema judiciário, 
sublinharei uma vantagem da tradução britânica com vistas à finalidade deste estudo. Refiro-
me à prática que permite a cada juiz sustentar publicamente sua própria opinião, o que faz com 
que exista um debate efetivo entre os juízes: num caso difícil, cada juiz pode perceber o que, 
para ele, apresenta-se como a melhor argumentação no sentido do seu posicionamento, como 

                                                 
77 Na verdade, a Escócia, ainda que no âmbito do common law, apresenta muitos traços característicos do direito 
codificado.  



 

 

também entra em contato com as razões contrárias ao seu ponto de vista.78   (MACCORMICK, 
1994, p. 10). 
     

Não seria exagerada a afirmação de que praticamente tantos são os sistemas jurídicos 

quantos são os estados nacionais existentes. Na evolução histórica de cada povo, regras de 

conduta com caráter jurídico foram sendo moldadas, estabelecendo o direito próprio das 

diversas sociedades humanas. Claro está que esse processo de formação dos diversos direitos 

contou com nítidos elementos de integração, ou seja, não seria adequado imaginar que a 

construção de uma realidade jurídico-normativa se deu de forma absolutamente original. 

Sendo o fenômeno jurídico uma marca da experiência humana sobre o planeta, presente em 

todos os agrupamentos sociais em todos os tempos, é natural que muitos traços comuns 

existam entre os diversos modelos de direito. Para os estudiosos do direito comparado, este é 

um tema de fundamental importância, pois que estabelece as bases para os estudos macro ou 

micro-comparativos. 

É elemento metodológico prévio, assim, o entendimento do conceito de sistema 

jurídico, embora tal temática seja naturalmente tratada pela teoria geral do direito ou pela 

filosofia do direito. A noção de sistema jurídico ganha importância porque é a partir dela que 

os trabalhos dos comparatistas se estabelecem, além de que qualquer tentativa de classificação 

de ordens jurídicas diferenciadas necessariamente parte daquela noção. Mesmo se utilizada, 

para fins didáticos, a idéia de ramos do direito, “enquanto processo, e em suas diversas 

formas de manifestação, o ordenamento jurídico traz consigo a característica da unidade, 

significando dizer-se que deva ser visto como sistema” (DANTAS, 2000, p. 127, grifos do 

autor).  

                                                 
78 “Without entering into any debate upon the merits of alternative approaches in this matter considered as a 
technical legal-cum-political question of the organization of a legal system, I might mention an advantage for my 
purposes in the British tradition. It follows from the practice of permitting each judge to state publicly his own 
opinion, that the judges in effect enter into public argument among themselves: in a difficult case each judge is 
stating what seem to him the best reasons for one way of deciding the case, and also countering any reasons 
which tell in the opposite direction”  



 

 

Tomando-se como verdade empiricamente constatável que os vários sistemas jurídicos 

não são iguais, importante é salientar que um mesmo sistema pode estar em vigor em mais de 

um Estado. Também sistemas diferentes podem estar em vigor num mesmo Estado, por força 

de realidades históricas bem originais. Para o primeiro caso encontram-se exemplos de 

sistemas criados de forma intencional, buscando através de convenções estabelecer um direito 

uniforme para alguns Estados distintos. Para o segundo caso é saliente o exemplo de países 

como o Canadá, em que o direito comum do país é diferente do da Província de Quebec. As 

diferenças existentes entre os sistemas podem ser de maior ou de menor grau, utilizando os 

especialistas do direito comparado de técnicas próprias para mensurar as verdadeiras 

distâncias existentes entre os diversos sistemas (SACCO, 2001, p. 225-257). 

A junção de sistemas (unidades menores) em grupos mais amplos acaba sendo um 

processo natural no estudo dos comparatistas. O grupo mais amplo ao qual pertencem 

diversos sistemas é chamado de família de direito. É possível que uma família de direito 

(composta de vários sistemas) comporte uma divisão interna em subfamílias, dependendo do 

enfoque abordado pelo investigador. O fato é que são inúmeros os sistemas jurídicos 

existentes no planeta e que ainda hoje têm vigência. Como se torna francamente impossível 

estudar e comparar todos eles, os especialistas em direito comparado reduzem-nos a grupos 

ou famílias, com determinadas afinidades e com outros referenciais teóricos comuns.  

Convém frisar que alguns estudiosos do tema referem-se a famílias de direito como 

sistemas de direito (assim, família=sistema), integrados por subsistemas jurídicos, o que não 

passa de divergência terminológica. A propósito, várias são as classificações existentes, como 

as de René David, de Felipe de Solá Cañizares, de Consuelo Sirvent Gutiérrez y Margarita 

Villanueva Colín, de Patrícia Marcela Casal. Entre os estudiosos pátrios que esboçaram 

classificações encontram-se Clóvis Beviláqua, Caio Mário da Silva Pereira e José Cretella 

Júnior (DANTAS, 2000, p. 138-152). 



 

 

Sem buscar polemizar com autores que propuseram outras formas de classificação, 

partindo de critérios outros, inclusive de natureza axiológica, René David (1996) chama a 

atenção para a situação proeminente de três grupos de direitos que ocupam uma posição de 

destaque no mundo contemporâneo: a família romano-germânica, a família do common law e 

a família dos direitos socialistas. A estes três grupos junta-se um quarto, de certo modo meio 

difuso, composto por diferentes concepções de ordem social e de direito, tais como a 

muçulmana, a indiana, a de países do Extremo Oriente, a judaica e a de certos países 

africanos. 

 É indiscutível que, mesmo com os resultados da acentuação da globalização e da 

circulação de modelos jurídicos nos últimos vinte anos, a ênfase em termos de estudo das 

famílias jurídicas ainda recai sobre as duas primeiras acima expressas. Também é verdadeiro 

supor que, em face dos acontecimentos na esfera política internacional que estão marcando o 

início do século XXI, a tendência é uma queda cada vez mais marcante do interesse pela 

família dos direitos socialistas e uma acentuada preocupação com os sistemas do quarto 

grupo, em especial o direito dos países muçulmanos (que, diga-se, está longe de ser um 

modelo uniforme). Até hoje, como regra geral, os principais estudiosos ocidentais das famílias 

de direito sempre deram uma importância bastante secundária aos sistemas de direitos 

socialistas e aos do quarto grupo mencionado, enfatizando com freqüência as excentricidades 

de tais modelos em detrimento de uma investigação mais acurada acerca do tema. 

Evidentemente que o peso ideológico e valorativo teve influência em tal processo.  

Em linhas bem rápidas, pode-se dizer que a família de direito romano-germânica 

congrega os países nos quais a ciência do direito se formou a partir do direito romano. O 

berço desta família naturalmente é a Europa, embora, ao longo do processo histórico, tenha 

havido uma difusão de tal “corrente” por todos os continentes, especialmente o latino-

americano. Já a família do common law agrupa países que formaram o seu direito a partir do 



 

 

direito inglês. Também esta família teve uma expansão considerável, tanto na Europa como 

em outros continentes (Irlanda, EUA, Canadá, Índia, entre outros). A marca da expansão 

dessas famílias por todo o mundo se dá em face ou do processo de colonização, muitas vezes 

com a imposição de um sistema jurídico, ou do processo de recepção, marcado menos pela 

força e mais pela dominação cultural. O grupo de países socialistas se expandiu com a 

experiência concreta da União Soviética (a partir de 1917), tendo como elemento significativo 

uma estrutura jurídica em consonância com o modelo socialista de estado (planificação 

econômica e verticalidade política). Esta família chegou a congregar pouco mais de uma 

dezena de países, quase todos com tradições jurídicas ligadas à família romano-germânica 

(exceção de países asiáticos, como a Coréia, o Vietnã, Camboja). Já o quarto grupo parece 

apresentar como característica mais saliente o fato de congregar países com um grau de 

complexidade das relações jurídicas menor que o dos países da Europa e da América. Nesse 

contexto ainda se fazem presentes, na estrutura jurídico-política de tais países, elementos de 

forte acento religioso79. Neste grupo se encontra também o direito judaico, que, embora 

estruturado num país, sob certos aspectos, avançado (Israel), também traz a marca da 

religiosidade (DAVID, 1996, p. 14-24). 

Tomando-se as duas principais famílias do mundo atual, verifica-se que na do common 

law a idéia central do sistema é a de que o direito existe não como um modelo lógico e 

sistemático, mas como uma estrutura capaz de solucionar questões concretas. Daí a 

dificuldade, quase uma impossibilidade, de se encontrar uma figura geométrica capaz de 

descrever o sistema (algo que representasse um ambiente casuístico). Já na família romano-

germânica é muito presente o gosto pelas regras abstratas e gerais, permitindo, assim, a 

construção de modelos teóricos explicativos de forte acento lógico. De qualquer sorte, “tanto 

a pirâmide kelseniana abstrata quanto a colcha de retalhos casuística constituem criações 

                                                 
79 Valores tribais de países africanos, islamismo nos países do norte da África e do Oriente Médio, concepções 
holísticas noutras regiões sob a influência do hinduismo. 



 

 

engenhosas do homem, os sistemas jurídicos nacionais, concebidos para a salvaguarda e 

aperfeiçoamento da sociedade humana” (SOARES, 2000, p. 57). 

Por fim, uma última observação para este tópico. Não se pense que as famílias não se 

intercomunicam ou que o fazem com bastante dificuldade. Como já se afirmou anteriormente, 

a originalidade plena é rara em termos de construção de modelos jurídicos. Sobretudo numa 

era marcada pela mundialização das idéias (políticas, econômicas, sociológicas), é natural que 

o direito vivencie também esse processo de inter-relação. Como constata Peter Häberle: 

 

 o atual mundo uniformado cada vez se faz menor graças às intensas possibilidades de 
comunicação, por um lado, e também graças, por outro, a  que os problemas globais existentes 
são similares para todos, como, por exemplo, os decorrentes do meio ambiente e da 
tecnologia. Há aqui a razão última da necessidade de se ver o que faz ‘o vizinho’ para 
aproveitar os acertos alcançados por este, e isso não só por uma notória escassez de recursos, 
mas também por pura e simples economia de tempo e trabalho80 (1996, p. 156). 

 

Assim, a título de conclusão, pode-se afirmar que um sistema jurídico é, na verdade, 

um dado ordenamento jurídico nacional, com todas as suas “partículas jurídicas 

elementares”81 a caracterizá-lo. Por sua vez, as famílias de direito apresentam-se como 

conjuntos que reúnem diversos sistemas jurídicos, em face das suas similaridades. Como se 

disse anteriormente, esta é uma concepção majoritariamente reconhecida pelos comparatistas 

sobre o tema dos sistemas e das famílias jurídicas, havendo, entretanto, de forma minoritária, 

outros enfoques que utilizam esta terminologia com fins diversos.    

 

 

 

 
                                                 
80 “el actual mundo uniformado cada vez se hace más pequeño gracias a las intensas posibilidades de 
comunicación, por un lado, y también gracias, por otro, a que los problemas globales existentes son similares 
para todos, como, por ejemplo, los derivados del medio ambiente y de la tecnología. He aquí la razón última de 
la necesidad de ver lo que hace 'el vecino' para aprovechar los logros ya alcanzados por éste, y ello no sólo por 
la notoria escasez de recursos, sino también por puro y simple ahorro de tiempo y trabajo” 
81 Terminologia utilizada por Constantinesco (1998,  p. 331-332).  



 

 

4.2     Evolução histórica do direito inglês 

 

Até meados do século XI, o direito aplicado na ilha da Grã-Bretanha era produto de 

regras costumeiras e particulares das tribos que compunham o primitivo povo da região. Este 

direito, também chamado por alguns autores de anglo-saxônico, deixou certos elementos 

marcantes para os diversos direitos locais ingleses, entretanto pouca influência teve na 

formação do common law, fenômeno que se estabelece a partir do direito escrito e 

jurisprudencial posterior à conquista da Inglaterra pelos normandos, em 1066 (SOARES, 

2000, p. 32). 

A partir de tal conquista, com a vitória de Guilherme da Normandia na batalha de 

Hastings, o direito criado pelos tribunais reais (Tribunais de Westminster) passou a se chamar 

de common law, diferenciando-se dos direitos costumeiros e particulares das tribos dos 

primitivos habitantes, aplicados pelas County Courts, que logo foram sendo suplantados 

(SOARES, 2000, p. 32). O fato é que o direito aplicado pelas Cortes Reais apresentou-se 

como um direito público, válido para todo o reino, diferentemente dos costumes locais 

anteriormente aplicados. A denominação common law deriva, assim, desta pretensão de ser 

um direito “comum” a toda uma região, não sendo apenas um direito particular de certos 

grupamentos tribais (DAVID, 2000, p. 4). 

A tendência natural foi a de que as Cortes Reais, processualmente mais modernas, 

acabassem por atrair o interesse dos particulares a fim de solucionar as suas demandas, 

abandonando eles, assim, as jurisdições locais. Historicamente verifica-se que os senhores 

feudais ingleses, responsáveis pela administração da justiça nas localidades, opuseram-se à 

extensão da competência das Cortes Reais, com o desenvolvimento desta competência se 

efetivando de maneira muito gradativa. Ainda que as jurisdições locais tenham perdido a sua 

importância já no século XV, a verdade é que as Cortes Reais, até a segunda metade do século 



 

 

XIX, prosseguiram sendo jurisdições de exceção – era necessário, antes do enfrentamento do 

mérito do litígio, provar a competência da Corte para aquele caso (DAVID, 2000, p. 5). 

É perceptível que as Cortes de Westminster, aplicadoras do common law, não podiam 

utilizar-se de conceitos e soluções típicos do direito romano. Sendo jurisdições de exceção 

não possuíam muita margem de manobra , pois a força do processualismo era inerente à sua 

condição mesma de tribunal extraordinário. A ampliação da sua competência foi ocorrendo a 

partir dos juizes, no contexto do “caso a caso”. Mesmo sendo, teoricamente, jurisdições de 

direito comum, com uma competência, em tese, universal, as Cortes Reais precisavam 

primeiro ser convencidas de que, por sua natureza, uma causa poderia por elas ser julgada. A 

força do contexto processual imprimiu ao desenvolvimento do common law um caráter 

marcadamente artificial e, mesmo com o abandono de certos formalismos procedimentais 

medievais (ordálios, julgamentos de Deus), alguns dos seus princípios foram mantidos até o 

século XIX. Os juristas ingleses, assim, concentraram suas atenções nos inúmeros detalhes do 

direito processual, esquecendo-se, um pouco, das relevantes questões do direito material 

(DAVID, 2000, p. 6-7). 

Ao longo dos séculos XIV e XV o common law vai se tornando cada vez mais técnico, 

muito limitado no contexto processual dominante, não podendo oferecer solução satisfatória a 

inúmeras demandas, especialmente em razão do surgimento de novos temas por conta da 

evolução econômica e social. Os juízes das cortes reais, ainda que nomeados pelo rei, 

adquiriram relativa independência, dessa forma ganhou corpo a idéia de recorrer de novo 

(como se dava nos séculos XII-XIII), buscando diretamente no rei (ou no seu chanceler) a 

verdadeira justiça (GILISSEN, 1986, p. 213). 

 Passaram a caber, então, fora das regras processuais do common law, recursos ao rei, 

a fim de que não se configurassem relevantes injustiças. Aquilo que em princípio era tão 

somente uma prática recursal foi-se alargando, não apenas em nível de recurso mas também 



 

 

em matéria de conhecimento da causa. Sempre que não houvesse, então, um “remédio 

jurídico” no âmbito do common law, era corriqueiro que se buscasse esta justiça paralela que 

foi-se fortalecendo, as Courts of Chancery (que rivalizavam com as Courts of Westminster), 

cujo elemento de destaque era a figura do chanceler (considerado o zelador da consciência 

régia). As Courts of Chancery baseavam-se nas normas do direito canônico (mais racionais 

que as posturas casuísticas dos procedimentos do common law), estabelecendo, a rigor, um 

corpo de normas conhecido por equity, que foi alcançando um singular desenvolvimento ao 

longo da história (SOARES, 2000, p. 34). 

Na segunda metade do século XIX, as Courts of Chancery foram suprimidas, passando 

a competência da aplicação tanto do common law quanto do equity aos tribunais comuns da 

Inglaterra. Mesmo com tal unificação, as características originais de ambos permaneceram, 

nem tanto em função do remédio jurídico desejado, todavia muito mais pela classificação do 

instituto jurídico no âmbito do common law ou no do equity (SOARES, 2000, p. 35). As 

regras do common law, como os remédios do equity, podem ser aplicadas por todas as 

“divisões” da Supreme Court of Judicature (instituída em 1875), mas o fato é que existem, na 

prática, dois ritos processuais distintos, um herdado dos ritos das antigas cortes do common 

law e outro herdado da antiga Corte da Chancelaria. Acentua René David que 

 

 os juristas familiarizados com um desses ritos não o são com o outro; assim, a distinção 
fundamental entre os juristas ingleses continua sendo uma distinção entre common lawyers e 
equity lawyers, fundada numa consideração processual (2000, p. 11). 
 

De acordo com a concepção dominante nos séculos XVIII e XIX, a legislação ocupava 

o segundo lugar em termos de importância como fonte do direito inglês. A primazia sempre 

foi da jurisprudência, sendo os acts ou statutes considerados excepcionais em relação ao 

common law (sendo interpretados, inclusive, de maneira restritiva). A partir já do próprio 

século XIX, mas sobretudo no decorrer do XX, a legislação vai conhecendo na Inglaterra um 



 

 

desenvolvimento notável. A organização dos tribunais, por exemplo, foi profundamente 

reformada por via legislativa, assim como, também, por essa via, foram introduzidos um 

direito social e um direito econômico novos naquele país, especialmente depois de 1945 por 

pressão do Labour Party (GILISSEN, 1986, p. 215-216). 

O que se constata é que durante muito tempo as estruturas originais do direito inglês 

foram preservadas, mas nos últimos dois séculos o sistema sofreu importantes alterações. A 

maioria delas “se deve ao fato do legislativo ter submetido a seu controle o velho e 

freqüentemente enganoso Common Law e tê-lo substituído por estatutos claros e precisos. Na 

Inglaterra, isso equivalia a explodir o mito do direito tradicional” (CAENEGEN, 1995, p. 

166). Não é verdadeira a afirmação de que os juízes não aplicam um statute law enquanto não 

houver um case, no qual o mesmo seja decidido. Trata-se de uma questão de método. 

Enquanto no modelo romanista a primeira leitura do advogado e do juiz é o texto da lei, só 

num segundo momento partindo-se para a atenção à jurisprudência, no sistema do common 

law o caminho é inverso. Primeiro a atenção é dispensada aos cases, buscando-se a lei escrita 

depois, quando da ocorrência de lacunas. A mentalidade predominante, assim, é a de que o 

case law é a regra e o statute é o direito de exceção (logo, com caráter integrativo). A verdade 

é que, sobretudo com a intensificação dos postulados do Welfare State, especialmente na 

primeira metade do século XX, o direito inglês sofreu várias alterações. Assim, um common 

law puro seria aquele da Inglaterra vitoriana, anterior à Revolução Industrial. De qualquer 

sorte, no âmbito dessa família de direito, a discussão acerca de se o juiz cria ou revela o 

direito parece superada, prevalecendo a teoria segundo a qual o juiz realmente cria o direito 

(SOARES, 2000, p. 38-39). 

Em linhas sintéticas, a técnica jurídica inglesa não tem como objetivo a interpretação 

de fórmulas prontas, elaboradas pelo legislador. No fundo ela é uma técnica de distinções. O 

jurista inglês, a partir de uma gama de precedentes por ele conhecidos, procura encontrar a 



 

 

solução para a nova demanda apresentada. Há um princípio marcante em todo esse contexto, 

que é o da necessidade de o juiz, para aplicar uma regra de direito, centrar a sua decisão nas 

circunstâncias do novo caso que lhe é apresentado. A obrigação de seguir os precedentes, que 

é vigorosamente proclamada, deve ser combinada com a possibilidade de o juiz estabelecer 

distinções, em face das peculiaridades de cada novo caso (DAVID, 2000, p. 12-13). 

Por fim, após essas breves considerações de natureza histórica, imperioso é chamar a 

atenção para alguns equívocos muito freqüentes. Common Law é uma família de direito 

(opondo-se sobretudo à família romanista) que possui suas origens na Inglaterra, encontrando-

se hoje presente, com algumas peculiaridades locais, grosso modo, nos países de língua 

inglesa. Não se confunde, pois, com o direito inglês, sendo este um sistema restrito à 

Inglaterra e ao País de Gales. Também não pode o common law ser chamado de direito anglo-

saxônico, já que este era o direito das tribos existentes na Grã-Bretanha antes da conquista 

normanda, no século XI. É uma incorreção, ainda, referir-se à família do common law como 

um direito costumeiro. Na verdade, trata-se de um direito de feição jurisprudencial82, já que 

um único julgado é considerado como precedente obrigatório para as futuras decisões a serem 

prolatadas (SOARES, 2000, p. 50-52). 

 

4.3    Como se organizam e decidem os tribunais ingleses 

 

Bastante diferente da organização judiciária dos países em que predomina o direito 

codificado, na Inglaterra, de maneira muito ampla, vislumbra-se uma grande divisão, qual seja 

a das cortes inferiores, encarregadas de solucionar litígios, e a das cortes superiores, que além 

de solucionarem certas demandas, são responsáveis por dizer o que é o direito. A rigor, no 

sistema inglês, o Poder Judiciário, representado pelas cortes superiores, possui uma força 

                                                 
82 Não havendo necessidade, registre-se, de ocorrência de um costume jurisprudencial, ou seja, da presença de 
reiteradas decisões num mesmo sentido. 



 

 

concreta, em face do papel que a jurisprudência assume nesse direito. Ele é encarregado de 

controlar de forma efetiva a aplicação do direito, controlando ainda a legalidade dos atos 

administrativos, já que inexistem códigos para tal fim. Assim, a célebre tripartição dos 

poderes é marcante na Inglaterra, com o Poder Judiciário assumindo importância semelhante à 

dos outros dois poderes. 

O próprio prestígio dos juízes integrantes das cortes superiores83 é significativo na 

Inglaterra. Historicamente os integrantes das cortes inglesas sempre foram recrutados entre 

advogados bem sucedidos, sendo esta indicação a inequívoca coroação de uma carreira 

profissional bem sucedida. Salienta René David que os juízes ingleses são “personalidades 

carismáticas, o que, decerto, contribuiu consideravelmente para consolidar na Inglaterra o 

conceito de poder judiciário” (DAVID, 2000, p. 19). 

A principal corte superior é a Supreme Court of Judicature, submetida ao controle da 

Câmara dos Lordes. Esta corte comporta dois níveis: no primeiro há a High Court of Justice 

(na esfera cível) e a Crown Court (no âmbito criminal); na segunda instância há a Court of 

Appeal. Das decisões da High Court of Justice e da Crown Court cabem, assim, recurso à 

Court of Appeal. Contra os acórdãos desta última corte é possível recurso à Câmara dos 

Lordes, integrada pelo Lorde Chanceler e por alguns Law Lords. A Suprema Corte de Justiça 

possui uma competência ilimitada, tanto em face da matéria quanto em face da pessoa e do 

local (jurisdição de direito comum com competência universal). As cortes inferiores, por sua 

vez, constituem-se em jurisdições de exceção, cuja competência deve fundamentar-se nas 

disposições especiais de uma lei. Na High Court of Justice a regra geral é o exame das causas 

por um único juiz (em alguns casos por uma Divisional Court, com dois juízes). O júri, que 

sempre foi um traço marcante da organização judiciária inglesa, em matéria cível é um rito 

em decadência. Também a regra geral na Crown Court é a presença de um juiz único, 

                                                 
83 Um número bem reduzido, para os padrões a que estamos acostumados. 



 

 

havendo a participação de um júri, nesta corte, sempre que um acusado alegar inocência. Já na 

Court of Appeal e na Câmara dos Lordes a regra é a pluralidade de juízes (DAVID, 2000, p. 

20-23). 

Na Inglaterra e no País de Gales há uma divisão da área desses países em distritos, em 

cada um dos quais encontrando-se uma Corte de Condado (cortes inferiores), no âmbito da 

jurisdição cível. Os juízes dessas cortes são também recrutados entre os advogados de 

destaque e decidem sobre determinadas matérias previstas em leis especiais. Ao lado do juiz 

há, em cada Corte de Condado, um Registrar, que prepara as audiências públicas do juiz e que 

pode, eventualmente, ele mesmo decidir em matérias de importância ínfima. No tocante à 

jurisdição penal, as cortes inferiores organizam-se a partir da distinção das infrações penais 

em menores (petty offences) e maiores (indictables offences). As primeiras são julgadas pelas 

Magistrates' Courts, que existem em grande número na Inglaterra e no País de Gales. Os 

componentes de tais cortes são os Justices of the Peace, pessoas comuns sem necessariamente 

possuírem formação jurídica. As infrações maiores possuem um rito especial, dividido em 

dois momentos. Primeiramente o réu comparece diante da Magistrates' Court, tendo sido 

denunciado normalmente pela própria polícia. Nesta primeira corte há um julgamento para 

que se decida sobre se o réu deve ser remetido a uma jurisdição mais solene, a da Crown 

Court. É de se observar que infrações puníveis com prisão perpétua obrigatoriamente devem 

ser julgadas por esta corte mais solene (DAVID, 2000, p. 25-30). 

Não há, na Inglaterra, nenhuma esfera específica que trate das querelas de natureza 

administrativa (uma jurisdição autônoma). Tais questões são objeto da apreciação de um certo 

número de juízes da High Court, especializados nos litígios com a administração. As cortes 

superiores, nesta matéria, estão mais interessadas em observar as possíveis relações 

promíscuas na atividade administrativa, já que 

 



 

 

 numa sociedade profundamente modificada pelo aumento do papel do Estado, o 
adminstrative law tem por objetivo precisar o que significa esse padrão de comportamento 
correto e leal no âmbito das diferentes administrações, e, por conseguinte, precisar em que 
circunstâncias as cortes de justiça exercerão seu controle (DAVID, 2000, p. 32). 
 

Por fim, duas são as categorias em que se agrupam os profissionais do direito na 

Inglaterra. Os advogados (a profissão tradicionalmente conhecida) são chamados de barristers 

ou counsel e devem ser membros de um dos clubes de advogados existentes. Assim os 

advogados, para exercerem a profissão, devem ser membros de uma espécie de Ordem dos 

Advogados. A outra categoria é a dos solicitors, espalhados por todo o país, que exercem a 

função que noutros países cabe a auxiliares da justiça. Eles tratam diretamente com os clientes 

dos advogados, que são proibidos de fazer tais contatos, pondo-os a par das causas que devem 

defender. Cuidam ainda, os solicitors, do andamento dos processos e mantêm contatos com 

testemunhas, auxiliando no desenrolar dos procedimentos judiciais. Não há, na Inglaterra, a 

tão conhecida instituição do Ministério Público, já que para os juristas ingleses tal órgão 

normalmente compromete o bom funcionamento da justiça, desequilibrando a relação 

igualitária entre as partes (acusação e defesa) diante do juiz (DAVID, 2000, p. 33-34).         

Eis, em linhas muito sumárias, a maneira como se estrutura a atividade judiciária na 

Inglaterra e no País de Gales. Mesmo com suas peculiaridades, apresenta-se como evidente o 

grau de avanço de tal organização, comparável à dos principais países de tradição romanística. 

Isso permite entrever que certas comparações que possam se estabelecer entre sistemas das 

duas grandes famílias de direito do mundo contemporâneo não sofrerão prejuízo por alguma 

nítida fragilidade em face do empobrecimento da organização judiciária. Reafirme-se, assim, 

que a estrutura judiciária inglesa em nada deixa a desejar à de outros países do mundo 

desenvolvido, possuindo, portanto,  aspectos  amplamente   favoráveis a serem observados.     

  

 



 

 

4.4      Em que medida uma teoria da argumentação jurídica centrada no modelo 

inglês pode ser aplicada à realidade do direito brasileiro 

 

A pesquisa até aqui desenvolvida, esta incursão ligeira nalguns pontos significativos 

do direito inglês, mais do que sedimentar apenas conhecimentos acerca deste sistema jurídico 

possui um outro escopo já referido. O intuito é trazer à tona uma necessária constatação. É 

possível se valer de uma teoria da argumentação moldada na experiência jurídica inglesa e 

torná-la útil noutro sistema jurídico, no brasileiro, por exemplo? Uma decisão judicial 

brasileira pode ser alvo de uma desconstrução sob a óptica de uma teoria da argumentação 

estruturada a partir de decisões judiciais inglesas? 

Minimizando-se as peculiaridades de um país subdesenvolvido, com aspectos que se espalham por todos os subsistemas da sociedade, 

inclusive pelo do direito, é plausível estabelecer uma resposta afirmativa para as indagações anteriores. Evidentemente que certos vícios 

do ambiente jurídico subdesenvolvido podem prejudicar bastante a adequada utilização de uma dada teoria oriunda de uma estrutura 

típica de desenvolvimento. Para o caso sob exame, entretanto, a utilização de uma teoria da argumentação jurídica nas condições 

apresentadas pode perfeitamente ser cabível, podendo inclusive, no trabalho de desconstrução de decisões judiciais, auxiliar na 

identificação de certos vícios, de certas influências nefastas, alheios ao próprio subsistema jurídico84.  

A propósito disso, cumpre estabelecer uma advertência. Há uma despropositada 

tentação de os juristas brasileiros, em sua grande maioria, captarem teorias jurídicas no 

estrangeiro para aplicá-las integralmente no nosso ordenamento. Esquecem-se de que a 

experiência jurídica é um fenômeno marcadamente social, com forte acento cultural e 

histórico. Desprezam, assim, determinados elementos próprios da nossa formação, 

importando modelos que, para serem aplicados no nosso dia-a-dia, necessitariam de uma 

adequação à nossa realidade. Claro que tal advertência em hipótese alguma transige com a 

permanência de certos vícios típicos de uma nação subdesenvolvida. Tais anomalias, como a 

corrupção e o “jeitinho” brasileiro, nada têm de cultural, devendo ser repudiadas com 

veemência em qualquer circunstância.    

                                                 
84 Sobre problemas referentes ao ambiente jurídico de países subdesenvolvidos ver ADEODATO (2002,  p. 97-
137).  



 

 

O próprio Professor Atienza, de Alicante, referindo-se à argumentação jurídica 

apresenta as concepções de Neil MacCormick e de Robert Alexy como modelos padrões de 

argumentação, capazes  de  serem  aplicados  a  quaisquer   sistemas  jurídicos,  desde que 

estruturalmente evoluídos. Para o autor estas são teorias que têm despertado um grande 

interesse, sendo objeto, também, de amplas discussões. A rigor, tudo isso só vem a corroborar 

a idéia de que se tratam de teorias com forma padrão, permitindo uma ampla aplicabilidade 

(ATIENZA, 2000, p. 169-171).   

O jurista escocês Neil MacCormick, na obra em que delineia a sua teoria da 

argumentação jurídica, adverte para o fato de que “as conclusões a que cheguei, baseadas em 

evidências particulares, têm uma aplicação restrita, e eu não tenho a intenção de demonstrar 

que tais verdades sobre argumentação jurídica podem ser aplicadas em qualquer lugar” 85 

(1994, p. 8). O Professor Aldo Schiavello, entretanto, pondera tal afirmação dizendo que “na 

verdade estou convencido, a despeito da cautela apresentada por MacCormick, de que a tese 

fundamental esboçada neste livro adapta-se perfeitamente à prática argumentativa dos 

sistemas jurídicos de direito codificado”86 (1999, p. 310).  

Assim, as sucintas explanações acerca do direito inglês só vêm reforçar a tese segundo 

a qual a teoria maccormickiana pode ser aplicada à realidade de um direito codificado, como 

é a realidade jurídica brasileira. As características muito próprias do sistema inglês não 

seriam, então, elementos impeditivos de aplicabilidade ampla de uma teoria argumentativa 

gestada a partir deste modelo. Estariam preservadas, pois, nas decisões judiciais inglesas, as 

mesmas estruturas de argumentação que se fazem presentes nas decisões judiciais brasileiras, 

embora os sistemas jurídicos sejam bem diversos. 

                                                 
85  “the conclusions which I reach, so far as based on particular evidence, are therefore going to be restricted in 
range, and I do not pretend to be demonstrating necessary truths about legal reasoning everywhere” 
86 “in realtá sono convinto – a dispetto della cautela mostrata dallo stesso MacCormick – che le tesi 
fondamentali difese in questo libro si adattino perfettamente anche ala pratica argomentativa dei sistemi 
giuridici di diritto codificato” 



 

 

 Na realidade, a argumentação jurídica, como espécie da argumentação prática geral, 

independentemente do modelo jurídico que tenha servido de ambiente para a elaboração de 

uma dada teoria, guarda determinados pontos fundamentais que permitem a construção de um 

modelo argumentativo padrão, com amplo espectro de utilização. A propósito, os exemplos de 

casos concretos apresentados no capítulo anterior, afora a importância da questão dos 

precedentes judiciais, bem poderiam ter ocorrido sob o ordenamento jurídico nacional, com 

desdobramentos, em termos de fundamentação, semelhantes aos verificados. Mais uma vez, 

então, é possível afirmar com todas as letras que a teoria jurídico-argumentativa de Neil 

MacCormick, conquanto elaborada no contexto do common law, pode perfeitamente ser 

utilizada para a justificação de decisões judiciais brasileiras.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5: Um exercício de desconstrução a partir da Teoria 

Integradora de Neil MacCormick – caso do Recurso Extraordinário 

153.531-8 do Supremo Tribunal Federal sobre a festa da “farra do boi” 

 

Sumário: 5.1 Preservação dos bens culturais e proteção do meio ambiente como 

direitos fundamentais 5.2 “Farra do boi” ou “farra do homem”? 5.3 Ação Civil Pública como 



 

 

instrumento processual de defesa do meio ambiente 5.4 Os termos de uma decisão judicial 

sobre a “farra do boi” 5.5 Análise da decisão judicial sob a óptica da Teoria Integradora de 

Neil MacCormick. 

 

5.1 Preservação dos bens culturais e proteção do meio ambiente como direitos 

fundamentais 

 

Foi-se o tempo em que ao direito constitucional cabia tão somente o estudo das 

questões relativas à estruturação do poder nos Estados modernos. O século XX solidificou 

uma tendência que teve suas origens no século anterior, qual seja a da inserção nos textos 

constitucionais de importantes temas sociais e de direitos difusos, valiosos para toda a 

comunidade. Para além da discussão sobre a aparente irrelevância das constituições, Carlos 

Santiago Nino enfatiza a tese esboçada  pelo jurista escocês Neil MacCormick  dando conta 

de que 

 

ela [a constituição] é fundamentalmente a convenção ou prática coletiva mais básica que 
determina a vida comum de uma sociedade e, como tal, cumpre funções sociais 
imprescindíveis, que inclusive servem de marco ou suporte de procedimentos democráticos87 
(NINO, 2002, p. 45). 
 

É assim que, ao longo do século XX, os direitos fundamentais de segunda geração 

dominaram a cena do constitucionalismo, assim como no século anterior o realce foi dado 

pelos direitos fundamentais de primeira geração. Num contexto de crescente revisão das 

posturas liberais puras, em que o welfare state se solidificou, penetraram na seara jurídica 

constitucional os direitos sociais, culturais e econômicos, como ainda os direitos da 

coletividade. É verdade que, de início, antes mesmo do debate eminentemente jurídico, tais 

                                                 
87 “ella es fundamentalmente la convención o práctica colectiva más básica que determina la vida comunal de 
una sociedad, y, como tal, cumple funciones sociales imprescindibles, que incluso sirven de marco o suporte del 
procedimiento democrático” 



 

 

temas foram ganhando força a partir de posturas filosóficas e ideológicas relativas ao papel do 

Estado.  

Mais recentemente, nos últimos decênios do século passado, aprofundaram-se as 

discussões acerca da existência de direitos fundamentais de terceira geração. Seriam direitos 

eminentemente associados à idéia de fraternidade entre os povos, configurando-se na 

preocupação jurídica com o desenvolvimento das diversas comunidades internacionais, com a 

paz mundial, com o meio ambiente preservado e equilibrado, com o patrimônio comum da 

humanidade e com a expansão da comunicação entre os povos. Tal configuração, que é 

meramente indicativa, supera o contexto da proteção específica de direitos individuais ou 

coletivos (BONAVIDES, 2002, p. 518-524). 

A nossa carta constitucional, promulgada já no termo final do século XX, acabou por 

incorporar todas essas concepções acerca dos direitos fundamentais, tratando de forma 

expressa da proteção ao patrimônio cultural e do meio ambiente. Ainda que tais temas não 

apareçam, na Constituição de 1988, na parte relativa aos princípios fundamentais ou aos 

direitos e garantias fundamentais, eles são decorrência direta de direitos aí expressos. Afinal 

de contas, o exercício da cidadania, a ênfase na dignidade da pessoa humana, a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, enfim, a garantia da valorização do ser humano só se 

concretiza a partir da existência de normas protetivas mais específicas, independentemente da 

sua localização nos diversos títulos que compõem o texto da Lei Maior.  

O Estado brasileiro, e esta é uma determinação constitucional, deverá garantir a todos 

o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, nas suas mais 

diferenciadas manifestações. Também a existência de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, como direito do nosso povo, apresenta-se na forma de mandamento 

constitucional, ressaltada a proteção da fauna e da flora, com a vedação das práticas cruéis 



 

 

para com os animais. Não será o fato, e isso já foi salientado, de tais preceitos encontrarem-se 

no título da ordem social que encobrirá o seu caráter de direito fundamental88. 

Claro está que a efetivação de normas constitucionais de caráter programático abre 

espaço para ampla discussão, que foge aos objetivos estabelecidos para este trabalho. Ao que 

tudo indica, entretanto, a plenitude de efeitos de tais normas parece depender, de forma muito 

direta, de uma concretização legislativa infraconstitucional. Acontece que as normas 

constitucionais que consagram os direitos fundamentais são dotadas de eficácia e, de certa 

maneira, já devem ser aplicadas a partir do próprio mandamento constitucional, sem a 

necessidade de intermediação legislativa. O tema evidentemente não é tão simples, pois a 

discussão acima abordada enfrenta também a questão da possibilidade ou não de se 

reconhecerem direitos subjetivos a prestações com base em normas de natureza 

eminentemente programática. O que precisa ficar claro, em meio a todo e qualquer debate 

doutrinário acerca do tema, é que a “fundamentalidade” de tais direitos não pode ser 

arranhada, o que seria o passo decisivo para a sua não efetivação89. 

 Neste ponto vale ressaltar uma idéia acerca da força normativa da constituição, 

retirada de outro contexto, mais centrado na questão política. Não se deve imaginar que o 

choque entre a constituição política e a constituição jurídica sempre se dê em prejuízo desta 

última, como apregoou Ferdinand Lassalle, em pleno século XIX. Tal choque, absolutamente 

plausível no contexto jurídico, precisa levar em consideração o condicionamento recíproco 

existente entre a constituição jurídica e a realidade político-social. Ademais há de se verificar 

os limites e as possibilidades de atuação do texto escrito e os pressupostos de sua eficácia. 

Não há falar na constituição jurídica como um mero amontoado de papéis, sem força alguma. 

Afinal, 

                                                 
88 José Afonso da Silva enfatiza que a matéria sobre o meio ambiente “entra, meio à cunha, nesse capítulo sobre 
a ordem constitucional da cultura” (2000, p. 816).  
89 Sobre a eficácia dos direitos sociais prestacionais de cunho programático, ver Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p. 
268-325) 



 

 

 

 ainda que não de forma absoluta, a Constituição jurídica tem significado próprio. Sua 
pretensão de eficácia apresenta-se como elemento autônomo no campo de forças do qual 
resulta a realidade do Estado. A Constituição adquire força normativa na medida em que logra 
realizar essa pretensão de eficácia (HESSE, 1991, p. 15-16). 
 

Assim é que necessário se faz chamar a atenção para os riscos da contumácia da 

inconstitucionalidade material. Essa prática fulmina com a pretensão de um estado 

democrático de direito, vez que se associa à idéia de ilegitimidade. Preceitos constitucionais 

que são abandonados ao léu maculam a importância de todo o ordenamento jurídico, já que 

esta postura faz tábula rasa dos ditames presentes na Lei Maior. Se a constituição existe para 

ser desrespeitada no dia-a-dia, em face das vicissitudes conjunturais, com certeza as “regras 

menores” também sofrerão o impacto do apelo de serem violadas. E no tocante aos direitos 

fundamentais, estes são os faróis norteadores do espírito constitucional. Como adverte Paulo 

Bonavides, 

 

 a pior das inconstitucionalidades não deriva, porém, da inconstitucionalidade formal, mas da 
inconstitucionalidade material, deveras contumaz nos países em desenvolvimento ou 
subdesenvolvidos, onde as estruturas constitucionais, habitualmente instáveis e movediças, são 
vulneráveis aos reflexos que os fatores econômicos, políticos e financeiros sobre elas projetam 
(2002, p. 553). 
 

 

 

 

           5.2     “Farra do boi” ou “farra do homem”? 

 

Inúmeras são as manifestações culturais genuinamente populares existentes no Brasil 

ligadas direta ou indiretamente ao ciclo do gado. A nossa tradição folclórica registra algumas 



 

 

dessas manifestações, tais como o boi-bumbá, o boi-de-fita, o boi-de-mamão e o boi-na-vara. 

Todas elas reúnem elementos ora mítico-religiosos, ora humanos, às vezes com um tom 

absolutamente prosaico, outras vezes com um viés político-social. O que há de comum é a 

associação com a figura do boi e com todo o seu contexto sócio-cultural: a atividade pecuária, 

o vaqueiro, os hábitos alimentares das regiões do gado, etc. (CASCUDO, 1972, p. 166-170). 

A chamada festa da “farra-do-boi” também se enquadra nesse contexto de tradições 

culturais, de forma mais específica relacionada com o estado de Santa Catarina. A 

manifestação folclórica remonta ao período da colonização da região sul do Brasil e ao que 

tudo indica foi trazida por colonos açoreanos para o nosso país. Convém salientar que em 

pleno século XVII, “imigrantes trazidos do Arquipélago dos Açores e paulistas fundaram 

Laguna em Santa Catarina (1684), [...] mas nos dois séculos seguintes novos imigrantes 

reforçaram suas raízes culturais na região”  (FAUSTO, 1995, p. 94). 

A “farra-do-boi” , como expressão da cultura popular, foi preservada em algumas 

regiões litorâneas de Santa Catarina, mantendo uma caracterização que, embora se diferencie 

aqui ou ali, apresenta certos traços comuns. Fica muito nítida a sua pertinência ao ciclo do boi 

brasileiro, estabelecendo vivas conexões com a vaquejada nordestina, com o rodeio gaúcho, 

com o bumba-meu-boi também nordestino e com os vários tipos de tourada ibérica. Para o 

antropólogo Rafael José de Menezes Bastos, da Universidade Federal de Santa Catarina, a 

“farra” apresenta-se como 

 

um rito do campo político-religioso que constitui a violência – separando a brincadeira 
(violência legítima) da judiaria (ilegítima) –, estabelecendo-se como um exercício 
concorrencial de seu controle com relação àquele por parte do estado e da sociedade 
envolvente [e que] o rito constrói uma marca irredutível da identidade ilhôa, desenhando de 
maneira original as relações homem-natureza-divindade e postulando uma forma de 
consciência continuamente desejante, fabricada pelo jejum e pela embriaguez (2003, p.6) 
 

 Na prática concreta a “farra” se transformou num espetáculo de selvageria, em que 

centenas de bois são torturados e mortos em mais de duas dezenas de comunidades 



 

 

catarinenses. O evento, via de regra, se dá na época da Páscoa, tendo como ponto culminante 

a Sexta-Feira Santa. Para alguns nativos a tortura do boi rememoraria a repugnante figura de 

Judas, traidor de Jesus Cristo. Para outros o animal representaria a própria encarnação de 

satanás, devendo ser torturado para livrar as pessoas do pecado. A verdade é que, em alguns 

lugarejos, a “farra” pode ocorrer em qualquer época do ano, especialmente em datas festivas 

(casamentos, batizados, etc.). 

 Antes do evento o boi é confinado por alguns dias sem alimentação disponível. Para o 

maior desespero do animal, comida e água são deixadas à vista, sem que ele possa tocá-las. A 

“farra” tem início quando o boi é solto e perseguido pelos “farristas” carregando pedaços de 

pau, facas, lanças de bambu, chicotes, cordas, pedras. Homens, mulheres e crianças 

perseguem o boi, até que o animal, já bastante ferido, é acuado em direção ao mar, onde 

invariavelmente morre afogado. Depois do espetáculo o animal morto é retalhado e servido 

num grande churrasco90. 

Há contundentes depoimentos em jornais de circulação nacional, feitos por turistas, 

dando conta das cenas dantescas por eles vivenciadas. Também muitos grupos ligados à 

proteção da vida animal têm feito muitas denúncias relativas aos excessos incontroláveis 

ocorridos durante a “farra-do-boi”. Por mais que se tente conviver com o aspecto divertido do 

folguedo, aquele ligado à perseguição do animal, sem haver tortura ou violência explícitas, 

ainda assim trata-se de uma manifestação perigosa. Ademais, em meio à bebedeira e aos 

arroubos de alguns, torna-se difícil estabelecer controle para uma multidão, mesmo que seja 

partindo da autoridade policial. Na prática são inevitáveis os excessos, quase sempre 

descambando para a tortura e para a morte de animais. 

Há, entretanto, opiniões em contrário. A historiadora Maria Bernadete Ramos Flores 

salienta a exploração exagerada e distorcida por parte da imprensa, especialmente a paulista. 

                                                 
90  Maiores informações  ver “O que é a farra do boi?”, disponível em 
<http://www.providaanimal.hpg.ig.com.br/T8farradoboi.htm>, p. 1(de 5), acesso em 25/01/2003. 



 

 

Vaticina que por mais que seja legalmente proibida a “farra” nunca acabará, vez que está 

arraigada às tradições culturais de certas comunidades litorâneas catarinenses. Encara as 

origens açoreanas do folguedo como uma grande brincadeira e, mesmo reconhecendo alguns 

desvirtuamentos em comparação com as suas origens, nega enfaticamente que a “farra do boi” 

seja um estímulo para a violência entre as crianças e os jovens. Para a historiadora, tais 

posturas sensacionalistas da imprensa ocorrem também com relação a outras festas populares 

noutros países, como as touradas na Espanha. Enfim, embora não se declare uma farrista, 

defende a manifestação cultural e alerta para o fato de que historicamente tais controles sobre 

as festas são sempre autoritários, atendendo mais aos interesses dos mais poderosos em 

detrimento das populações mais humildes, ou seja, a proibição seria um desrespeito às 

práticas culturais dos mais pobres (FLORES, 2001). 

Diante do quadro apresentado, e tomando-se em consideração o direito fundamental 

previsto na Constituição brasileira de respeito e incentivo às tradições culturais, como se 

chegar a um bom termo neste tema? Será que o valor da manifestação enquanto bem cultural 

pode passar por cima de outros bens protegidos constitucionalmente, como o meio ambiente 

(os animais, no caso)? E a polêmica questão da incitação a outras formas de violência, em 

face das práticas do folguedo, será que também deve merecer a atenção devida no debate? 

Enfim, toda a discussão acabou por resultar numa peleja judicial, com decisão final já 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal, através de acórdão relativo a um Recurso 

Extraordinário91. Em linhas sumárias o choque se manifesta entre a preservação das tradições 

culturais de um povo e o respeito à integridade física dos animais como parte integrante do 

ambiente natural. Mesmo com a decisão judicial já proferida, permanece o questionamento: 

“farra do boi” ou “farra do homem”? 

 

                                                 
91 Recurso Extraordinário nº 153.531-8/210-SC, do Supremo Tribunal Federal.  



 

 

5.3       Ação civil pública como instrumento processual de defesa do meio 

ambiente 

 

A evolução da experiência jurídica permite verificar que a persistente trajetória do 

homem no campo do controle social é plena de detalhes mais ou menos atrelados a cada 

momento histórico. Se o direito foi percebido, nas sociedades primitivas, mesmo que de 

forma difusa (um misto de direito, moral e religião), como um fato naturalmente dado92, 

depois ele passou a ser encarado como valor, como norma e finalmente como fato social. Em 

certo sentido, essa evolução traz no seu contexto a própria idéia de elevação do grau de 

complexidade das sociedades humanas e de suas relações intersubjetivas. Mais do que 

assumir-se uma postura valorativa, exprimindo a tentação de rotular o direito de uma época ou 

de uma dada comunidade como superior ao de outra, deve-se entender que o compasso é de 

adequação entre o direito e o momento histórico (político, econômico, social, cultural, 

tecnológico, etc.) das sociedades humanas. Por conta disso, 

 

não se deve pensar que sistemas alopoiéticos sejam necessariamente mais disfuncionais ou em 
si mesmos menos complexos e sofisticados do que o direito característico da modernidade. 
São menos complexos apenas do ponto de vista da diferenciação funcional (ADEODATO, 
2002, p. 211). 
 

A verdade é que, num dado momento da nossa evolução histórica, entendeu-se que a 

redução do fato valorado à regra escrita, a lei em sentido estrito, era a garantia de um novo 

estágio de avanço da civilização no campo do direito. O legalismo oriundo dessa concepção, 

que ganha força, sobretudo, a partir do século XIX, faz confundir o direito com a lei. A 

própria Escola de Exegese nascida na França a partir desse contexto remete o jurista à 

interpretação mecânica dos textos legais. A máxima de que a lei é igual para todos, se superou 

                                                 
92 Evidentemente que um fato não estimado, como ocorrerá a partir do século XIX, com as análises sociológicas 
acerca do direito. 



 

 

um período de arbítrio autoritário93, não conseguiu efetivar de maneira concreta para a 

sociedade os conteúdos presentes nos textos legislativos. Dito de outro modo, mais importante 

até do que um certo direito constar como texto legal é a sua efetivação no ambiente social. 

Para o homem comum, de pouca valia será a inserção de uma conquista, principalmente de 

natureza social, no ordenamento jurídico se ela não é observada. A sua não efetivação remete, 

assim, a suposta conquista ao ambiente meramente acadêmico, dos debates doutrinários94. 

Assim é que as normas fundamentais presentes no texto constitucional precisam ser 

efetivadas. Necessário se faz que não se transformem em “letra morta”, já que então, nesse 

ambiente de mero formalismo, duas negativas conseqüências viriam à tona. A primeira, a não 

obtenção pela sociedade da conquista projetada pela norma (o dever-ser almejado pelo corpo 

legislativo). A segunda, tão nociva quanto a primeira, o descrédito no direito por meio da 

ineficiência do ordenamento jurídico, abalando os alicerces do próprio Estado. É por conta 

disso que a preocupação com o direito dito material deve ser acompanhada intimamente do 

minucioso interesse pelo direito processual. Fazer valer o direito consagrado no texto legal 

perpassa o devido manejo dos instrumentos processuais capazes de efetivá-lo.  

A ação civil pública, prevista em legislação específica, garante a defesa de interesses 

metaindividuais, sendo proposta por diversos co-legitimados ativos, entre os quais o próprio 

Ministério Público. Numa melhor técnica legislativa, e valendo-se de um contexto puramente 

doutrinário, talvez mais coerente fosse a denominação de ação coletiva quando a mesma 

estivesse sendo proposta por qualquer co-legitimado que não o Ministério Público (MAZZILI, 

1998, p. 13). O fato é que o advento da ação civil pública95 marcou uma grande transformação 

no cenário jurídico brasileiro, uma vez que 

                                                 
93 No período do Antigo Regime, nos estados nacionais absolutistas, foram abundantes as experiências 
arbitrárias associadas ao direito.  
94 Sobre a eficácia dos direitos fundamentais sociais, ver Krell (2002, p. 25-40).  

 
95 Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. 



 

 

 

 o processo judicial deixou de ser visto como mero instrumento de defesa de interesses 
individuais, para servir de efetivo mecanismo de participação da sociedade na tutela de 
situações fático-jurídicas de diferente natureza, vale dizer, daqueles conflitos que envolvem 
interesses supraindividuais – difusos, coletivos e individuais homogêneos (MILARÉ, 2001, p. 
510). 
 

A defesa do meio ambiente, um direito de matiz fundamental, é um dos contextos mais 

salientes da utilização desse remédio processual. Há de se ressaltar, entretanto, que 

 

 a  ação civil pública é um importante instrumento de tutela do meio ambiente mas, a toda 
evidência, não é um instituto que integre o Direito Ambiental. A lei da ação civil pública, 
igualmente, não criou qualquer direito. É, apenas, norma de processo, e é desta maneira que 
deve ser enfocada (ANTUNES, 1998, p. 382).  
 

A sua força processual se manifesta na medida em que o objetivo ideal a ser 

perseguido é a execução específica, de modo que o bem ou interesse lesado seja reposto nas 

mesmíssimas condições anteriores à agressão. Nem sempre isso é possível, para esta classe de 

bens e interesses, cabendo, então, um sucedâneo pecuniário a ser remetido a um fundo para a 

futura reconstituição de bens lesados (MANCUSO, 2002, p. 28-29). 

O que parece saltar às vistas, nos últimos anos, é um maior amadurecimento do 

sistema jurídico brasileiro. A defesa de interesses difusos, associados principalmente a 

direitos fundamentais de natureza social, tem crescido de forma exponencial. A concepção 

liberal oitocentista de que o direito regula prioritariamente interesses individuais caiu por terra 

no século XX. O direito é, principalmente, uma arma para a observância das grandes causas 

coletivas. Bens e valores universais como o patrimônio cultural, o meio ambiente equilibrado, 

a dignidade do consumidor, entre tantos outros, passaram a ser enxergados com a mesma 

visibilidade dos contratos comerciais e financeiros. Nesse contexto, para a realidade 

brasileira, teve papel significativo a crescente utilização da ação civil pública, tanto pelo 



 

 

Ministério Público quanto pela sociedade civil organizada, na intransigente defesa de 

interesses de toda a coletividade (KRELL, 2002, p. 103-106). 

 

5.4      Os termos de uma decisão judicial sobre a “farra do boi”  

 

Depois de discorrer-se sobre vários aspectos relativos ao tema proposto, alguns deles 

inclusive ligados à legislação vigente, que se adentre no estudo de uma decisão judicial. Frise-

se que o termo decisão judicial aqui está sendo proposto num sentido amplo, ou seja, refere-se 

a todos os passos seguidos desde a propositura da ação originária até o acórdão final da nossa 

corte constitucional, julgando o Recurso Extraordinário96. Mesmo os pareceres do Ministério 

Público estão enquadrados nessa ampla concepção de decisão judicial, já que o intuito maior 

da análise é a compreensão dos passos (e das idéias) marcantes da disputa processual. 

Em setembro de 1992, um grupo de associações de proteção aos animais impetrou 

junto ao Supremo Tribunal Federal um Recurso Extraordinário sendo recorrido o estado de 

Santa Catarina. A alegação central era a da violação do disposto no art. 225, inciso VII, da 

Constituição Federal, na parte referente à proibição de submissão de animais a maus tratos. A 

querela já se arrastava vinda da própria justiça estadual catarinense, vez que a ação civil 

pública ali houvera sido impetrada com a finalidade de conseguir uma “obrigação de fazer”, 

qual seja a condenação do estado de Santa Catarina a proceder à proibição da festa da “farra 

do boi” e de manifestações assemelhadas. Embora o folguedo já possuísse uma grande 

notoriedade, os proponentes da ação acostaram aos autos processuais ampla documentação 

comprovando as torturas aos animais e dando conta, também, da negativa repercussão 

internacional da festa. 

                                                 
96 Recurso Extraordinário nº 153.531-8/210-SC, do Supremo Tribunal Federal. 



 

 

Na primeira instância a defesa do estado se deu no sentido de valorizar a expressão 

cultural do  evento, também um direito de matiz constitucional, afirmando que os excessos já 

vinham sendo combatidos pela autoridade policial e que não havia omissão alguma do Poder 

Público. Foram argüidas, de pronto, a inépcia da inicial e a preliminar de carência da ação. 

Assim não entendeu o representante do Ministério Público estadual que opinou pela 

procedência da ação. Logo depois a sentença foi prolatada na primeira instância, com o juiz 

entendendo que as associações autoras eram carecedoras da ação, em face da impossibilidade 

jurídica do pedido, já que seria impossível ao estado estabelecer o controle desejado. Curioso 

é de se notar na sentença da primeira instância o reconhecimento da nobreza da causa – as 

autoras não foram condenadas ao pagamento das verbas de sucumbência – e as investidas 

sobre o mérito feitas pelo magistrado (já que, em tese, o mérito nem estava sendo apreciado). 

Dessa primeira decisão, as associações acima aludidas apelaram ao Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina, que julgou improcedente o pedido. O acórdão chamou a atenção para o fato 

de que a manifestação folclórica em si, uma tradição açoreana, não podia ser confundida com 

os excessos aqui e ali cometidos. Para os maus tratos infligidos aos animais já havia 

legislação própria, qual seja a Lei de Contravenções Penais97. É de se notar também como 

interessante, nesta decisão de segunda instância, que embora improvida a apelação, houve 

alteração do dispositivo da sentença primeira, já que para a corte estadual o mérito deveria ter 

sido enfrentado com a devida improcedência do pedido. 

Com esta segunda decisão, as associações buscaram o Supremo Tribunal Federal, 

como já foi registrado acima. O Ministério Público Federal, através do Subprocurador Geral 

da República, Paulo de Tarso Braz Lucas, em que pese ter reconhecido também a atualidade e 

a grandeza do tema, não via como do reconhecimento do Recurso Extraordinário. A sua 

aceitação recairia na necessária revisão de fatos já decididos, indo muito além da pura matéria 

                                                 
97 Decreto-Lei 3.688/41, que no seu Art. 64 tipifica a contravenção de “crueldade contra animais”, imputando a 
pena de prisão simples de 10 a 30 dias, ou multa. 



 

 

jurídica. Haveria violação da já cristalizada Súmula 279 do STF, segundo a qual “para 

simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Registre-se que, pela segunda vez 

na tramitação processual, a grandeza da causa esbarrava em formalidades jurídicas. Tudo 

indicava que os bois continuariam sendo torturados e mortos, barbaramente, no alvorecer do 

século XXI. 

No Supremo Tribunal Federal a carruagem mudou de estrada. O ministro-relator, 

Francisco Rezek, construiu argumentação própria, nos termos seguintes. Acentua de início 

que o interesse das associações protetoras dos animais é a imediata ação do Estado, aí 

incluindo-se não só o Poder Executivo como também o Legislativo. O dispositivo 

constitucional “na forma da lei” (art. 225, VII) jamais poderá ser impedimento à ação do 

Poder Público. O dispositivo se volta para todos os Poderes, já que se volta para o Estado. Se 

não há ainda lei98, o mandamento se transfere para o Legislativo, para que produza a 

necessária legislação. Reconhece o ministro a tentação de ser dominado por sombras 

metajurídicas, que talvez tenham influenciado as decisões anteriores. Cita mesmo o exemplo 

do juiz da primeira instância que, embora reconhecesse o mérito do pedido, o via como 

juridicamente impossível. As sombras às quais se refere o ministro teriam duas dimensões. A 

primeira, num país com tantas carências humanas, seria importante a preocupação com maus 

tratos em alguns animais? Para ele tal argumento é de tal maneira inconsistente que rivaliza 

com sua própria impertinência. Arremata dizendo que “com a negligência no que se refere à 

sensibilidade de animais anda-se meio caminho até a indiferença a quanto se faça a seres 

humanos” (STF, 1992, p.397). A segunda tentação seria a de menosprezar o pedido já que as 

associações autoras eram sediadas no Rio de Janeiro, onde outras prioridades sociais mais 

urgentes há. Se o caso era tão absurdo, não haveria em Santa Catarina pessoas preocupadas 

                                                 
98 A ação é anterior à Lei 9985/2000, que regulamenta o art. 225, § 1°, incisos I, II, III e VII da C.F. 



 

 

com ele, a ponto de ambientalistas de outra região precisarem agir? Também esta foi uma 

sombra metajurídica superada pelo ministro-relator. 

Passa ao mérito, assim, o ministro Rezek, discordando do representante do Ministério 

Público Federal. Não há que revolver fatos e provas, já tão bem provados anteriormente, mas 

sim que discutir o próprio direito. A questão é que, para este caso, os fatos e o direito 

encontram-se totalmente imbricados, não sendo possível separá-los. Ainda que o Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina tenha retificado o erro do juiz da primeira instância, que valeu-se da 

impossibilidade jurídica do pedido, avançando sobre o mérito, a decisão daquela corte 

estadual, entretanto, era no sentido de que o Poder Público estaria atento aos excessos, não 

cabendo, pois, “obrigação de fazer”. 

 O relator alude para a clareza e a notoriedade do objeto da ação. Existe uma prática 

cultural, cujas origens são remotas, do amplo conhecimento de todo o país. A notoriedade se 

dá justamente pela barbárie da “brincadeira”. Até mesmo no exterior, através da imprensa, o 

fato é de relativo conhecimento. Se não é sempre generalizada, mas a repulsa causada pelos 

atos cometidos na referida manifestação cultural é evidente. Não há, pois, como não se 

constatar a flagrante violação do texto constitucional. Salienta o ministro que, valendo-se das 

palavras do advogado das associações, práticas culturais com bois há pelo Brasil afora em que 

os animais são representados por bichos de papel, por homens fantasiados de animal, sem o 

culto das atrocidades. Nestes termos é que o relator dá provimento ao Recurso Extraordinário, 

julgando procedente a ação civil pública e condenando o estado de Santa Catarina a proibir 

terminantemente a “farra do boi”. 

Com o relatório, pede vistas o ministro Maurício Corrêa, manifestando-se, 

posteriormente, no sentido de que a Constituição Federal também resguarda o patrimônio 

cultural. Para ele, se há excessos, estes devem ser coibidos, mas jamais se deve proibir a 

expressão folclórica. Valendo-se de ampla documentação, o ministro Corrêa insiste no fato da 



 

 

preservação dos bens culturais. Entende que a proibição pura e simples da “farra do boi” 

também violaria o texto constitucional. Ao estado de Santa Catarina compete cuidar para a 

não existência de excessos, punindo os eventuais transgressores. Conclui o ministro alegando 

que o caso enseja uma questão fática e não mais jurídica (haveria que se revolver provas), não 

conhecendo, pois, do Recurso Extraordinário. 

Outros dois ministros, Marco Aurélio e Néri da Silveira, votaram acompanhando o 

relator. Entendem haver flagrante violação constitucional em prática tão repulsiva. Ademais, 

o Poder Público jamais teria condição concreta de controlar os excessos, significando essa 

“tentativa” a continuidade das referidas práticas. Salienta Néri da Silveira que a cultura, que 

deve ser preservada, pressupõe desenvolvimento que contribua para a realização da dignidade 

da pessoa humana e da cidadania, e para a construção de uma sociedade mais livre, mais justa 

e mais solidária. Assim, por maioria, a Turma do STF conheceu o recurso, dando-lhe 

provimento nos termos do voto do ministro-relator. Ao estado de Santa Catarina cabe proibir 

a manifestação da “farra do boi”, em face da flagrante violação do disposto no art. 225, VII, 

da nossa Constituição Federal (STF, 1992). 

 

5.5      Análise da decisão judicial sob a óptica da Teoria Integradora 

 

Apresentada no item anterior a essência da decisão do Supremo Tribunal Federal 

referente à festa da “farra do boi”, em Santa Catarina, neste último tópico caberá uma análise 

da mesma, sob o prisma dos principais referenciais teóricos da Teoria Integradora de Neil 

MacCormick, também estudados no terceiro capítulo deste trabalho. É de se mencionar que o 

procedimento adotado, a fim de se almejar o objetivo proposto, é o de estabelecer uma 

“desconstrução” dos aspectos mais relevantes da decisão judicial, ou seja, um estudo da 



 

 

fundamentação argumentativa dela, passo a passo, a partir das premissas básicas da 

concepção maccormickiana. 

É perceptível que não se está diante de um caso simples, redutível, a partir do requisito 

da universalidade, a uma regra geral do tipo “se p então q”. Não se pode, assim, estabelecer 

uma passagem necessária de premissas a conclusões, apenas com o suporte da lógica 

dedutiva, configurando uma justificação de primeiro nível. Como a questão da “farra do boi” 

se encaixa no rol dos hard cases, há de se buscar uma justificação de segundo nível, com base 

na teoria de Neil MacCormick. Como se depreende da leitura do item anterior, a questão 

envolve um choque de princípios constitucionalmente consagrados: a proteção ao meio 

ambiente, rechaçando os maus tratos aos animais, e a proteção às manifestações culturais, 

valorizando o fortalecimento das raízes de um povo. É, pode-se perceber, uma questão de 

interpretação, sendo esta uma das limitações ao uso da argumentação meramente dedutiva.  

O primeiro passo, no âmbito de uma justificação de segundo nível, é afastar qualquer 

perspectiva de contraditoriedade entre normas, no contexto do ordenamento jurídico como um 

todo. Busca-se atingir, assim, o requisito da consistência, ou seja, procura-se encontrar um 

sentido para as normas escolhidas, em verdade os pontos de partida dogmáticos, dentro do 

sistema jurídico. O que se percebe, neste passo, é que há normas respaldando as duas posições 

contrárias, a proibição da festa da “farra do boi” pelo estado de Santa Catarina e a não 

proibição do folguedo, sendo coibidos tão somente alguns excessos indesejáveis. É possível, 

acentue-se, fundamentar os dois pontos de vista, fundamentação nitidamente de natureza 

constitucional para ambos os caminhos.  

Tanto isso é verdade que, em todos os momentos em que houve posicionamentos 

contrários à “obrigação de fazer” – proibir a festa –, da primeira à última instância, a 

argumentação fundamentou-se na proteção do patrimônio cultural do povo brasileiro, prevista 

na nossa Constituição. Claro que tal raciocínio sempre veio acompanhado de outro, qual seja 



 

 

o da punição, na forma da lei existente, aos excessos aqui e ali cometidos. Noutro sentido, 

sempre que o posicionamento se deu em favor da proibição de maus tratos aos animais, 

especialmente na última instância, também um preceito constitucional foi utilizado como 

ponto-chave de fundamentação de tal raciocínio. É de se perceber, portanto, a dificuldade de 

utilização do requisito da consistência como meio adequado de identificação da norma própria 

para o caso.  

Sobre o requisito da coerência, normativa e narrativa, também o seu valor no sentido 

de elucidar o problema da escolha da norma deixa a desejar, pois, e isso já se disse, há dois 

grandes princípios99 passíveis de oferecer coerência à decisão prolatada. Já que os defensores 

da festa em tempo algum enaltecem os maus-tratos aos animais, valendo-se apenas da defesa 

do evento enquanto livre manifestação cultural de um povo, obviamente que a utilização do 

princípio constitucional relativo ao tema é coerente como ponto de partida deste tipo de 

argumentação. Ademais, a todo momento os excessos porventura existentes são reprovados, 

indicando-se para a punição daqueles que se excederem a legislação infraconstitucional já 

existente. 

Em sentido oposto, caso se busque combater de forma veemente os maus tratos aos 

animais, pode-se amparar toda a argumentação a partir de princípio constitucional expresso no 

art. 225, especialmente no inciso VII. É de se ressaltar a presença de coerência normativa em 

tal escolha, já que um princípio geral de direito – na verdade um princípio 

constitucionalmente expresso – estaria a corroborar tal raciocínio. Vê-se, pois, que para um 

caso difícil, em que se apresenta um contundente choque de princípios constitucionais, aflora 

de maneira surpreendente a questão da interpretação. No fundo, o tema envolve a perspectiva 

                                                 
99 Princípios constitucionais, e não meramente morais. 



 

 

mesma da compreensão, no seu sentido mais pleno100, pois o que se está a procurar é um 

sentido para a devida adequação das normas aos fatos.  

Adentrando no campo da coerência narrativa, presente também como requisito 

indispensável para a justificação de segundo nível, há de se estabelecer um teste de verdade 

ou de probabilidade, a partir do contexto fático. Aqui, ainda que este não se estabeleça como o 

ponto chave da argumentação na decisão prevalente para o caso da festa da “farra do boi”, é 

identificável alguns elementos importantes que parecem oferecer mais coerência a uma 

tomada de posição num sentido em vez de em outro. Reafirme-se que MacCormick atribui à 

coerência narrativa o caráter de ser um teste de enorme importância na justificação de uma 

decisão judicial para os hard cases 101.  

A questão fática, assim, apresenta algumas nuances que precisam ser ressaltadas. Em 

primeiro lugar, os que se posicionaram, em todas as instâncias da relação processual, 

contrários à “obrigação de fazer” imputada ao estado de Santa Catarina, alegaram que os 

excessos da festa poderiam ser coibidos pela legislação ordinária e que seria impossível 

proibir a festa por não haver condições de implementar uma fiscalização deste jaez. A 

propósito, o juiz a quo, ainda que houvesse avançado sobre temas respeitantes ao mérito da 

causa, julgou as autoras carecedoras da ação por manifesta impossibilidade jurídica do 

pedido. Há neste ponto, ao que tudo leva a crer, uma deliberada falácia deste tipo de 

argumentação e uma flagrante incoerência fática (narrativa, na terminologia maccormickiana), 

beirando a mais abjeta contradição. 

Ao se chamar a atenção para o fato de que os excessos podem ser punidos por 

legislação infraconstitucional, o que se está fazendo é afirmar que o princípio constitucional 

da liberdade de manifestação cultural estaria preservado na sua inteireza, quase que se 

descartando qualquer choque com o princípio da proibição dos maus tratos aos animais. O 
                                                 
100 Em verdade trata-se do contexto hermenêutico-argumentativo, como salientado no capítulo 2, desta 
dissertação. 
101 Ver, nesta dissertação, o tópico 3.4. 



 

 

próprio voto do Ministro Maurício Corrêa, do Supremo Tribunal Federal, vai neste sentido, 

dizendo ele que 

 

como ressaltado pelo aresto recorrido, se há excessos na prática da  “Farra do Boi”, cumpre ao 
Estado, através do seu poder de polícia exercer sua função repressora, ao Judiciário, se a tanto 
for provocado em razão da inércia do Poder Público, prover [...] (STF, 1992, p.408). 
 

 O raciocínio é nitidamente falacioso, pois que busca implicitamente dizer que a festa 

é, num sentido geral, tranqüila, uma mera expressão da cultura popular. Ora, excessos, assim, 

são exceções, não merecendo, pois, um tratamento constitucional (para isso há a legislação 

ordinária). Noutras palavras, violar um princípio constitucional102 por conta de excessos 

esporádicos seria uma afronta à ordem jurídica pátria. Claro que a argumentação jamais foi 

posta assim, às claras, valendo-se todos os que se alinharam neste caminho de meias palavras, 

de meias verdades e, até, de subterfúgios processuais. 

 No fundo, ao menos como a festa se consolidou em Santa Catarina, é da essência 

mesma do folguedo a violência contra os animais, não se caracterizando tais práticas nefastas 

como excepcionais, mas como corriqueiras. Afinal, e isso já foi dito anteriormente, há outras 

manifestações culturais com a figura do boi que na sua essência nunca incorporaram violência 

contra os animais. Excepcionalmente, numa destas festividades pacíficas, alguém pode até se 

exceder, cabendo, então, a legislação ordinária para as devidas punições. É bem diferente do 

caso da “farra do boi”, em que o excesso é a alma da “brincadeira”, como noticiaram órgãos 

da imprensa no Brasil e no exterior. 

 Ninguém prende um boi sem direito a comida e a água, soltando-o depois de dias para 

o delírio de uma turba ensandecida, sem a devida consciência de que o quadro todo é de 

selvageria. Não há falar, numa situação dessas, de excessos esporádicos, pois tudo é excesso, 

tudo é anormal, tudo sinaliza para o flagrante desrespeito de um princípio consagrado 

                                                 
102 Ver Arts. 215 e 216 da Constituição Federal, tratando da cultura. 



 

 

constitucionalmente. A falácia da argumentação pró-folguedo é clara: se a violência é vista 

como acidente de percurso, como mero excesso pontual, logicamente que o princípio também 

constitucionalmente garantido da preservação do patrimônio cultural pode muito bem se 

adequar como fundamentação normativa para a garantia de tais festividades. E que se puna, 

por óbvio, todo aquele que se exceder, com base na legislação ordinária. Infelizmente, 

entretanto, este não é o quadro fático, faltando coerência narrativa ao caso já nesta primeira 

abordagem. 

Há um outro ponto relevante, também seriamente comprometedor da coerência 

narrativa, aproximando-se mesmo de um raciocínio contraditório. No seu voto, favorável à 

“obrigação de fazer” (proibição do folguedo), o Ministro Néri da Silveira, do Supremo 

Tribunal Federal, salientou que 

 

 não cabe, decerto, ignorar, como referiu o Sr. Ministro Maurício Corrêa, em seu douto voto, 
que se cuida de manifestações que encontram raízes no tempo e das quais participam camadas 
significativas do povo, em determinadas épocas. Disso decorre serem manifestações difíceis 
para o Estado coibir (STF, 1992, p. 419). 
 

Pode-se, aqui, entrever outro fato. Ainda que não se tenha abordado abertamente o 

assunto, parece haver uma impotência do Estado em controlar situações disseminadas na 

cultura popular. Claro que ao longo da relação processual ressaltou-se que os excessos já 

estariam sendo coibidos pela força policial, mas, de maneira quase subliminar, surge a 

contradição. Trata-se de um festejo popular tradicional e presente na cultura de uma ampla 

parcela da população, ou seja, é um folguedo plenamente disseminado, criando entraves para 

ser coibido pelo estado de Santa Catarina. Se a festa como um todo apresenta dificuldade para 

ser proibida, imagina-se que a fiscalização dos seus supostos excessos também apresenta. 

Ainda mais que são várias as comunidades que a praticam, principalmente na época da 

Semana Santa, mas, como já se disse, também em festividades quaisquer ocorridas ao longo 

de todo o ano. 



 

 

 Não se pode, assim, imaginar que o Poder Público, desaparelhado para coibir a 

manifestação na sua inteireza, esteja pronto para controlar excessos que porventura ocorram. 

Como não se está tratando de excessos esporádicos, mas de permanentes violações do texto 

constitucional, mais coerente é a proibição completa do folguedo, como força motivadora 

para o Estado, não obstante as dificuldades, fazer valer a decisão proibitória. A propósito, em 

socorro das deficiências estatais caberiam até campanhas de esclarecimento da população, 

disque-denúncia, programas culturais nas escolas reproduzindo a festa com bois artificiais e 

sem violência, etc. Tudo isso com vistas a envolver a sociedade civil no processo de 

cumprimento da decisão judicial, a proibição plena da festa da “farra do boi”. Se num sentido 

amplo, amparadas por uma decisão do STF, tais campanhas são dificultosas, imagine coibir 

apenas os excessos, com todas as debilidades conhecidas do Estado brasileiro. 

Percebe-se, pois, que no âmbito da coerência narrativa, centrada no contexto fático, 

mais plausível é a argumentação favorável á proibição da “farra do boi”. Em linhas sumárias: 

há um festejo popular tradicional, uma verdadeira manifestação cultural que abrange vastas 

camadas da população de Santa Catarina; pela sua própria essência, desde os preparativos 

iniciais, o clima é de violência latente ou concreta contra os animais; a festa descamba, assim, 

para cenas de agressividade, não se constituindo tais cenas em meras exceções; o Estado tem 

clara dificuldade em dar conta de fiscalizar a festa em todos os locais; ora, como há violação 

de preceito constitucional, ainda que sob aparente amparo de outro, é coerente proibir a festa 

na sua inteireza. Nessa linha de raciocínio, valoriza-se o princípio da defesa da integridade 

física dos animais, sacrificando-se, em termos, o princípio da liberdade de manifestação 

cultural103. Como se disse, aspectos fáticos dão suporte a tal linha de argumentação, havendo, 

pois, coerência narrativa no raciocínio desenvolvido.  

                                                 
103 A festa pode ser readaptada, sem os maus-tratos aos animais. 



 

 

É forçoso reconhecer, entretanto, que até este ponto a argumentação, num ou noutro 

sentido, não se sustenta plenamente. Com tudo o que foi dito para o contexto da coerência 

narrativa, aparentemente mais favorável à argumentação contrária à “farra do boi”, ainda 

assim há pontos de frouxidão na estrutura do raciocínio desenvolvido. Poder-se-ia afirmar 

que, em certos pontos, haveria uma certa artificialidade na justificação, dominada por uma 

postura apriorista em defesa da integridade física dos animais. De fato, a força maior da 

argumentação que fundamenta a decisão prevalente estrutura-se a partir de argumentos 

conseqüencialistas. Em mais de um momento, como será adiante esclarecido, a força dos 

argumentos diz respeito a elementos valorativos, subjetivos e voltados para as conseqüências 

decorrentes da decisão prolatada. 

No seu voto, o Ministro Francisco Rezek, do Supremo Tribunal Federal, em face de 

preliminar identificando o cerne do Recurso Extraordinário no âmbito da rediscussão de fatos, 

o que impediria acatamento da via recursal104, diz textualmente que 

 

 sei que este feito, sobretudo quando se queira dar extremo rigor aos limites do recurso 
extraordinário, comporta dificuldades. Mas me parece que poucas vezes nos defrontamos com 
situação de fato tão clara e tão notória quanto a de que aqui se cuida (STF, 1992, p. 399). 
 

 Entendendo o Ministro que, para o caso, a questão de fato se confunde com a própria 

questão de direito, argumenta então: 

 

 [...] em que consiste essa prática, o país todo sabe. Poupei o Tribunal, como é do meu feitio, 
de ler determinadas peças do processo em nome dessa notoriedade. Há coisas repulsivas aqui 
narradas por pessoas da sociedade catarinense [...] (STF, 1992, p.400). 
 

 Mesmo de forma pouco explícita, depreende-se do contexto o peso de um argumento 

valorativo, subjetivo e preocupado com as conseqüências da decisão, sendo curioso observar 

que numa parte preliminar do voto, o Ministro tenha acentuado o fato de ter lutado contra 
                                                 
104 Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



 

 

duas tentações metajurídicas. Uma delas diz respeito ao fato de vivermos num país de 

enormes dramas sociais, devendo ser pouco relevante a preocupação com a integridade física 

dos animais. A segunda tentação metajurídica sinaliza para o fato de as associações de 

proteção aos animais, autoras da demanda, serem sediadas no Rio de Janeiro, com outros 

tantos problemas enfrentados. Não haveria, em Santa Catarina, quem pudesse cuidar dos seus 

próprios problemas? 

 Na verdade, especialmente no tocante à primeira tentação, o Ministro dá nítido sinais 

de fundamentar seu raciocínio em argumentos conseqüencialistas. Afirma ele que 

 

 de resto, com a negligência no que se refere à sensibilidade de animais anda-se meio caminho 
até a indiferença a quanto se faça a seres humanos. Essas duas formas de desídia são irmãs e 
quase sempre se reúnem, escalonadamente [e lamenta que] os sofrimentos que ainda hoje, para 
nosso pesar, em nossa sociedade se infringem a seres humanos, não são assumidos como 
institucionais: constituem algo de que todos se envergonham e que em muitos casos a lei 
qualifica como crime (STF, 1992, p. 397-398). 
 

Percebe-se, à luz da concepção maccormickiana, que a preocupação do Ministro em 

superar as tentações metajurídicas não tem sentido, posto que seu raciocínio não deixa de ser 

metajurídico, configurando-se, neste ponto chave, a marca de um argumento 

conseqüencialista. Afinal, o Ministro diz que permitir a violência contra animais é permitir 

que, amanhã, dissemine-se ainda mais violência contra seres humanos, enfeixando as duas 

espécies de violência num só quadro de preocupação, com vistas, sobretudo, ao futuro. É 

neste ambiente hermenêutico, claramente centrado em argumentos conseqüencialistas, que o 

Ministro Rezek constrói a estrutura do seu raciocínio, culminado com a decisão favorável à 

proibição plena do folguedo. 

Mais claros ainda apresentam-se os argumentos conseqüencialistas no raciocínio dos 

Ministros Marco Aurélio e Néri da Silveira. Alerta aquele para o fato de não haver poder de 

polícia capaz de coibir excessos de uma turba ensandecida, afirmando ainda que 

 



 

 

 não vejo como chegar-se à posição intermediária. A distorção alcançou tal ponto que somente 
uma medida que obstaculize terminantemente a prática pode evitar o que verificamos neste 
ano de 1997. O Jornal da Globo mostrou um animal ensangüentado e cortado invadindo uma 
residência e provocando ferimento em quem se encontrava no interior [assim] cuida-se de uma 
prática cuja crueldade é ímpar e decorre das circunstâncias de pessoas envolvidas por paixões 
condenáveis buscarem, a todo custo, o próprio sacrifício do animal (STF, 1992, p. 414). 
 

 Ora, o Ministro, na sua argumentação, está justamente enfatizando aspectos relativos 

a hipotéticas conseqüências da decisão, como a de se alastrar o perigo causado por animais 

feridos à solta e a de se dar guarida à exteriorização pública de paixões condenáveis, 

configurando-se o quadro no âmbito destes argumentos, tão ressaltados por Neil 

MacCormick, para a justificação de segundo nível. 

O Ministro Néri da Silveira, no seu voto favorável à proibição da “farra do boi”, 

também sinaliza com argumentos conseqüencialistas, voltados para a hipotética ocorrência de 

fatos futuros em face da decisão. Embasado no Art. 3º da nossa Constituição Federal105, 

afirma o Ministro que 

 

a cultura pressupõe desenvolvimento que contribua para a realização da dignidade da pessoa 
humana e da cidadania e para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Esses 
valores não podem estar dissociados da compreensão do exercício dos direitos culturais e do 
acesso às fontes da cultura nacional [...] (STF, 1992, p. 417). 
 

  Noutras palavras o Ministro quer salientar que uma decisão que não proíba o violento 

folguedo, ainda que travestido do caráter de manifestação cultural, certamente não garantirá 

no futuro a consecução de objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tais 

como os acima expressos. Assim, pensando no futuro, numa sociedade em que se respeite a 

dignidade da pessoa humana, a cidadania e a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, é que se deve proibir na inteireza a festividade, ainda que o Estado apresente 

dificuldades para o pleno cumprimento de tal mandado.  

                                                 
105 O artigo trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 



 

 

Ante todo o exposto, a desconstrução de pontos chaves da decisão relativa à festa da 

“farra do boi”, verifica-se a força de uma justificação de segundo nível para os casos mais 

árduos. A rigor, especialmente para o caso examinado, é patente o peso dos argumentos 

conseqüencialistas na efetiva definição do sentido a ser buscado para a devida adequação dos 

fatos aos princípios constitucionais aparentemente em rota de colisão. É aquilo que o 

jurisfilósofo escocês Neil MacCormick identifica como buscar um sentido em relação ao 

mundo, em relação aos valores predominantes numa dada sociedade. Na verdade, todo a 

questão gira em torno do contexto hermenêutico-argumentativo, visão plenamente sintonizada 

com a perspectiva de um direito moderno, de viés dogmático, buscando regular condutas 

numa sociedade imensamente complexa no tocante às relações inter-subjetivas.      

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 6: Por um maior cuidado com o estudo das teorias da 

argumentação jurídica no processo de formação do profissional de 

direito 

 

Sumário: 6.1 Se direito é decisão, conhecer o processo decisório é fundamental 6.2 

Direito – a questão do vazio ontológico 6.3 Conhecer o contexto hermenêutico-argumentativo 

é compreender melhor o fenômeno jurídico 6.4 Os limites das teorias da argumentação 

jurídica – uma porta aberta para novas investidas 6.5 Em tempo, e sobre o profissional de 

direito ... 6.6 Conclusões do autor  

 

6.1     Se direito é decisão, conhecer o processo decisório é fundamental 

 

Este capítulo, o último do trabalho, apresenta-se como uma conclusão geral de todas 

as idéias abordadas ao longo do texto. É fato que muitos aspectos conclusivos foram sendo 

tratados já nos capítulos anteriores, em face dos temas levantados, mas o arremate da 

dissertação é feito a partir deste tópico. Como não poderia deixar de ser, há uma certa 

sensação de retomada de idéias, em vários momentos desta parte conclusiva. Afinal de contas, 

é preciso explicitar uma concatenação de posicionamentos teóricos que vêm sendo salientados 

desde as primeiras linhas. Ademais, como já se disse no texto introdutório, a perspectiva de 

um tema transverso, a questão da preparação do profissional de direito, aflora nestas 

considerações últimas. 

Em primeiro lugar, que se acentue o caráter decisório da experiência jurídica, em todas 

as suas formulações históricas. Em se apresentando como um conjunto ordenado de regras de 

conduta, regras de dever ser, o direito marca presença no contexto das ordens normativas que 



 

 

esperam106 a observância dos preceitos integrantes do ordenamento. Não se está diante de um 

conjunto bem intencionado de conselhos afetivos, que podem ou não ser seguidos. Claro que 

a norma jurídica também pode não ser cumprida, mas para tal hipótese certamente existe uma 

conseqüência de natureza jurídica107. Então, a perspectiva é a de que, ao fim e ao cabo, uns 

cumpram as regras jurídicas e outros não as cumpram. Conclusão inevitável do raciocínio 

anterior é que alguém deverá “dizer o direito” para o caso concreto da não observância das 

regras.  

Tudo isso assume um papel muito mais contundente na configuração do direito 

moderno, com seu viés dogmático estatal. As origens primeiras deste dogmatismo remontam 

ao início do segundo milênio, quando, em Bolonha, glosadores iniciaram o trabalho exegético 

de textos jurídicos romanos (WIEACKER, 1980, p. 38-67). A evolução do pensamento 

jurídico no rumo do fortalecimento de suas bases científicas moldou, de lá para cá, este que é 

o direito com o qual se convive hoje, especialmente nos países mais afinados com a tradição 

cultural e política européia. Apresenta-se o direito dogmático moderno, então, com duas 

características essenciais: a existência de pontos de partida, quais sejam os dogmas jurídicos 

(as normas), e a temática decisória como problema central.  

Nesse sentido, não é exagerado dizer que tudo gira, no âmbito do direito moderno, em 

torno da questão da decisão. Os inúmeros elementos cognoscíveis, partes deste objeto de 

conhecimento maior que é o próprio fenômeno jurídico, são relevantes na medida em que 

apresentam-se como meios que, no campo da investigação dogmática, terão um fim: a decisão 

judicial. É preciso salientar, para que deduções inoportunas não floresçam, o fato de que não 

se está a querer afirmar, nem de longe, que as condutas juridicamente prescritas são todas 

inobservadas, gerando uma avalanche de processos judiciais, em que as decisões se 

manifestam. A maior parte da vida em sociedade se dá sob o pálio regulador do direito, com a 
                                                 
106 Sem qualquer conotação valorativa, já que a ordem jurídica não esboça posturas emocionais quanto ao seu 
cumprimento ou descumprimento. 
107 Já se disse que a mais importante é a sanção. 



 

 

grande maioria das pessoas cumprindo as determinações jurídicas sem jamais tomar parte em 

processos judiciais108. 

 Nem por isso, entretanto, o espectro da decisão perde importância, pois que, a toda 

hora, em não havendo o cumprimento das regras jurídicas, o tema da exigibilidade ganha 

terreno. Alguém pleiteia o “seu direito” junto ao aparato judiciário do Estado e será inevitável 

a decisão. Também ao direito, como ordem exterior, não é elemento essencial a identificação 

das razões últimas que levam as pessoas a observarem ou não as suas regras. Há, e é isso que 

se está a acentuar, um onipresente manto a cobrir todo o ordenamento jurídico normativo – a 

perspectiva da decisão judicial.  

O contexto decisório, na verdade, apresenta-se como um complexo processo, com 

várias facetas fenomênicas. Necessário se faz, assim, a busca permanente do conhecimento 

deste processo, para uma melhor compreensão do próprio direito. Nesse sentido, salta aos 

olhos todo o emaranhado de elementos que compõem o contexto hermenêutico-

argumentativo, marca registrada, ainda que não de forma exclusiva, dos processos decisórios. 

Há que se buscar um melhor entendimento de todo o processo que culmina com a decisão 

judicial, sob a óptica da inter-relação entre os diversos procedimentos e de suas 

fundamentações.  

Não é plausível admitir que o estudo do fenômeno jurídico não possua como 

referencial permanente a questão da decidibilidade, afinal, como já se disse, tudo gira em 

torno disso. Com isso não se está querendo defender a tese segundo a qual adotar tal postura 

significará reduzir a compreensão da experiência jurídica a meros formalismos 

procedimentais. Muito pelo contrário; identificar o elemento decisório como aspecto marcante 

do direito dogmático moderno é robustecer a perspectiva de um entendimento mais 

aprofundado deste. Afinal de contas, mergulhar no oceano da temática hemenêutico-

                                                 
108 Ver, a propósito de tal posicionamento, as cinco teses fundamentais da teoria egológica (COSSIO, 1987, p. 
149-199). 



 

 

argumentativa é conviver, a todo momento, com indagações de natureza filosófica, 

reforçando, então, o entendimento dos diversos elementos que integram o universo jurídico. 

 

6.2     Direito – a questão do vazio ontológico 

 

A importância da devida compreensão do elemento decisório, no âmbito do direito 

moderno, torna-se mais premente em face da estranha dificuldade de se limitar o objeto de 

estudo da ciência do direito. Também já se ressaltou no início do trabalho que uma das mais 

difíceis investigações jurisfilosóficas diz respeito à questão da conceituação do direito. De 

fato, conceitos e definições há, até em abundância, mas pecando por falta ou por excesso. Ou 

são conceitos estreitos demais, inviabilizando a existência do direito em largos momentos da 

história da humanidade, ou são conceitos muito vastos, incorporando várias outras ordens 

normativas não-jurídicas. Vê-se que o problema não é de simples resolução. 

Na verdade, para as ciências sociais, as conceituações não podem ter o mesmo sentido 

que possuem nas ciências da natureza e nas chamadas ciências positivas. Nestas podem 

adequadamente valer as articulações geometrizantes e formalizantes. Naquelas, entretanto, 

prevalece a necessidade da compreensão. Isolar objetos e conceituá-los está longe de 

significar compreendê-los. Assim, a partir da primeira metade do século passado, surgiram 

concepções do direito como norma, como ordem, como conduta, sendo a norma instrumento 

para conhecê-la. Também foram gestadas concepções trialistas e tridimensionalistas. Todas 

essas teorias apresentam, obviamente, argumentos e fundamentos. A definição é apenas um 

resultado verbal, na dependência de uma reflexão específica, ou é um ponto de partida 

delimitador da temática. O importante, entretanto, não é a definição, mas os problemas que 

levam a ela (e que estão implicados nela) ou que cercam as expressões com que se define o 

objeto (SALDANHA, 1998, p. 47-52). 



 

 

A questão se apresenta, assim, como de compreensão do fenômeno jurídico. Tanto 

melhor quanto isso possa se dar na sua inteireza, tentando captar toda a sua complexidade. 

Mas há pontos significativos, de natureza até onto-gnosiológica, que aprofundam ainda mais a 

complexidade do tema. A título de mera ilustração, veja-se a diatribe entre os que propugnam 

a relevância de se captar no direito a sua essência, através de uma construção metafísica, e 

aqueles outros que ressaltam como significativo, no fenômeno jurídico, o seu contexto 

operacional, centrado numa dada estrutura formalista. Noutras palavras, quais os fins últimos 

do direito? É de se contentar tão somente com a busca da segurança das relações inter-

subjetivas ou é de se dimensionar também como relevantes outros valores, como o ideal de 

justiça ou de pacificação social? Estes são temas que abrem espaço para ampla discussão, 

fugindo do objetivo maior da dissertação, mas que sinalizam para a questão da adequada 

compreensão do direito. 

Independentemente dos posicionamentos que enfatizam a identidade do direito mais 

no âmbito do seu próprio aparato epistemológico, não se pode, de forma apriorista, afastar 

hipóteses capazes de permitir uma melhor compreensão desta universal experiência cultural 

humana. Assim é que salientar o papel da decisão no âmbito do direito dogmático moderno, 

realçando, por via de conseqüência, o seu caráter eminentemente retórico109, está muito 

distante de significar a adoção de uma postura reducionista. A totalidade do fenômeno 

jurídico, com toda a sua complexidade, não permite esquecer de aspectos sempre marcantes, 

como a temática normativa, o referencial fático, a questão da “decisão justa”, o dogma da 

“segurança jurídica”, etc. 

É oportuno, no contexto de conclusão deste trabalho, abrir espaço para tais reflexões. 

Por na ordem do dia a temática do suposto vazio ontológico do direito, que permite encará-lo 

distante de qualquer perspectiva conteudista. É inevitável, assim, assimilar a complexidade da 
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questão, que já parecia ter sido superada com o desenvolvimento das teorias positivistas 

aplicadas ao direito. 

 Quer no âmbito do positivismo normativista, quer no âmbito do positivismo 

sociologista, muitas são as perguntas sem respostas definitivas. Só uma leitura apressada pode 

permitir a constatação, por exemplo, de que o jusnaturalismo está enterrado nos livros de 

história do direito. É fato que as experiências concretas históricas de viés jusnaturalista 

parecem realmente superadas nas suas formulações, mas as idéias subjacentes a tais 

experiências permanecem vivas. Afinal, questões célebres sobre a busca da justiça a partir do 

direito e sobre o embasamento moral das normas jurídicas continuam incomodando a vários 

jurisfilósofos em todo o mundo, especialmente aqueles sintonizados com as angústias do 

nosso tempo.  

 

6.3.     Conhecer o contexto hermenêutico-argumentativo é compreender melhor o 

fenômeno jurídico 

 

Pelo que se está a discorrer, sem necessariamente buscar-se uma postura iluminada, 

salvacionista, a compreensão do fenômeno jurídico na sua inteireza requer um 

posicionamento identificado com a possibilidade de uma cada vez maior aproximação desta 

realidade. É de se rejeitar, por óbvia fragilidade teórica e inadequação fática, qualquer 

panacéia no sentido de trazer o brilho divino a um mundo de trevas. Noutras palavras, assumir 

um posicionamento em busca da melhor compreensão do universo jurídico não autoriza 

ninguém a achar que encontrou a fórmula mágica do entendimento jurídico. A rigor, não é 

produtivo nem sequer estabelecer conexões deterministas, centradas em simplificadoras 

relações de causa e efeito. Assim, uma compreensão mais aprofundada do fenômeno jurídico 



 

 

pode até se prestar a certos fins, mas é tão somente um limitado mecanismo de entendimento 

de uma dada experiência humana concreta.  

Se o direito dogmático moderno possui como elemento-chave a figura do processo 

decisório, uma compreensão mais aprofundada do fenômeno jurídico pressupõe um mergulho 

mais consistente no âmago da temática decisional, tanto no sentido meramente descritivo 

como também no sentido prescritivo.E não há nenhuma descoberta genial nesta constatação, 

pois que não passa de uma devida adequação entre idéia construída e realidade dada. Até por 

uma razão finalista, ou nalgum sentido utilitarista, o melhor conhecimento sobre um certo 

assunto pressupõe o enfrentamento de temas que permitam ao pesquisador auscultar o coração 

do próprio fenômeno. Provavelmente excessos de preocupações ontologizantes, não que a 

preocupação com a essência do direito seja destituída de sentido, mas tais excessos podem 

obnubilar o quadro mais amplo do objeto de estudo. É preciso, assim, certa prudência num 

redirecionamento de perfil metodológico, na perspectiva de uma estrutura mais ampla de base 

epistemológica. 

Há de se identificar, no caráter retórico do direito, uma verdadeira riqueza em busca de 

exploradores. Investigações nesse sentido podem até esbarrar em mares diversos dos 

desejados, causando uma sensação de incômodo ao pesquisador. Especialmente se o estudioso 

do tema jurídico encetar uma formação nitidamente formalista, difícil para ele será encarar 

com simplicidade tais temáticas. A propósito, pela mão do universo retórico, pode-se 

questionar a cientificidade do direito, nos moldes daquilo que se convencionou assimilar 

como ciência moderna. Pode-se, e isso é altamente desejável para a melhor compreensão do 

fenômeno jurídico, fazer uma releitura de Kirchmann, no sentido mesmo de negar 

cientificidade ao direito, agora em bases teóricas muito mais sólidas do que as utilizadas pelo 

jurista alemão do século XIX (HABA, 1993). Na verdade, é preciso ressaltar o fato de que a 

investigação filosófica acerca do direito, em sendo aberta, não-dogmática, pode questionar 



 

 

qualquer saber já sedimentado, sendo muito profícua tal postura quando no horizonte se busca 

o alargamento da compreensão de um dado fenômeno. 

Tentar conhecer o contexto hermenêutico-argumentativo, sem que se assuma com isso 

qualquer postura fantástica, é tentar conhecer melhor a experiência jurídica. Trata-se mesmo 

de um re-posicionamento do observador, já que a compreensão dos modelos argumentativos 

não nega a existência, no direito, de significativos referenciais normativos, fáticos e 

valorativos. Sendo uma postura, a centrada neste contexto, que se afasta das tradicionais 

concepções deterministas, aproximando-se de um campo mais coerente de razoabilidade, de 

verossimilhança, de probabilidade, certamente que se manifesta como uma leitura bastante 

original da realidade jurídica, totalmente propícia a ser utilizada no direito moderno, de feição 

dogmática. 

 No fundo, o que se vê freqüentemente é uma confusão compreensiva, apontando-se o 

direito dos nossos tempos como limitadamente medíocre na sua busca por decisões justas, 

quando a mediocridade, muitas vezes, se dá no âmbito da leitura que se faz deste universo 

jurídico. Não se deve esquecer, pois, que o ambiente hermenêutico essencial ao direito, 

fustigando a cada momento o profissional desta área de conhecimento na busca de um sentido 

para fatos e normas, é um ambiente propício à proliferação de vida inteligente, criativa. Se, 

em muitas oportunidades concretas, o que sobressai é o repetitivo, é o raciocínio 

aparentemente seguro mas medíocre, o problema maior não é tanto do direito dogmático, mas 

da atuação cega dos seus operadores. 

Reafirme-se que, sem haver necessidade de se adotar posicionamentos salvacionistas, 

bem provavelmente o conhecimento do ambiente hermenêutico do direito, concretizado a 

partir de mecanismos argumentativos, auxilia na importante tarefa de se tentar superar 

posturas reducionistas no tocante à compreensão do fenômeno jurídico. Nesse contexto 

sobressai em importância o estudo das teorias da argumentação jurídica, mesmo sabendo que 



 

 

todas elas apresentam pontos críticos, ou antes, nítidos limites na consecução da tarefa a que 

se propõem110. 

 E, para que não se esteja, a todo momento, em crise de consciência científica, é de 

bom tom que se possa alargar a visão acerca do próprio papel da ciência nos tempos atuais, 

visto que “as explicações científicas não se referem à verdade, mas configuram um domínio 

de verdade, ou vários domínios de verdades conforme a temática na qual se dêem” 

(MATURANA, 2001, p. 57).  

 

6.4      Os limites das teorias da argumentação jurídica – uma porta aberta para 

novas investidas   

 

Desde os trabalhos precursores de Viehweg, de Perelman-Tyteka, de Toulmin, 

elaborados na década de cinqüenta do século passado, várias concepções argumentativas 

foram sendo construídas, nas diversas tradições jurídicas. Houve, é verdade, com o passar do 

tempo, um certo sentido de depuração destas teorias, tentando sair da contingência de alguns 

poucos pressupostos na perspectiva de se estabelecer uma teoria geral da argumentação 

jurídica. A propósito, os trabalhos de Alexy, de MacCormick, de Atienza, de Aarnio, para 

citar apenas estes, apresentam-se como modelos gerais da argumentação jurídica. 

Como se está a enfatizar a necessidade de se conhecer mais a fundo o caráter decisório 

do direito, sendo requisito substancial para tal fim o estudo das modernas concepções 

hermenêutico-argumentativas, pode-se cair na tentação de interpretar estas novas posturas 

jurisfilosóficas como devidamente acabadas, prontas. Ou seja, com outras palavras, superar as 

tradicionais visões acerca do direito, centradas no normativismo, no realismo fático ou no 

contexto axiológico, abre espaço para novos posicionamentos, amparados especialmente nas 
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visões jurídico-argumentativas. Mas nem por isso a história acabou, havendo ainda muitas 

reticências que precisam vir à tona, reveladoras dos limites das teorias da argumentação 

jurídica. 

Pode-se ter a impressão, nesse sentido, de que os teóricos da argumentação jurídica 

descobriram um continente inexplorado, um novo campo de estudo, que os levaram ao 

contato direto com temas que os jurisfilósofos anteriores não haviam reparado. Com certeza 

há um engano em tal constatação, já que concepções acerca do raciocínio jurídico existem de 

há muito. O aporte das teorias da argumentação jurídica, na verdade, têm consistido em 

buscar, com certo sucesso, vias intermediárias no campo da teoria do direito capazes de 

superar muitas dicotomias artificiais reinantes no âmbito da aplicação do direito. Por outro 

lado, buscam tais teorias estabelecer novos modelos de racionalidade capazes de mensurar 

criticamente as decisões judiciais (GARCIA AMADO, 2000, p. 104). 

Cada uma destas teorias, entretanto, na perspectiva de apresentarem-se como um 

modelo geral da argumentação, deixam em aberto pontos críticos, às vezes mais às vezes 

menos relevantes. Como se indicou no terceiro capítulo, em face da Teoria Integradora de 

Neil MacCormick, também nas de outros jurisfilósofos afloram determinados nós 

problemáticos. Em linhas muito sintéticas é de se acentuar, de uma maneira geral, neste 

contexto crítico, a questão da utilização da argumentação lógico-dedutiva para alguns casos 

mais simples. Noutras palavras, há zonas de penumbra no tocante ao real papel da lógica no 

contexto jurídico-argumentativo. 

 Há também espaços não preenchidos no âmbito da teorização sobre a razão prática. 

Embora desejável para o contexto jurídico-normativo, às vezes a temática da racionalidade ou 

da razoabilidade estrutura-se a partir de verdadeiras intuições da parte dos filósofos, deixando 

brechas na tentativa de enquadrá-las numa conceptualização mais do que necessária ao 

conhecimento sistematizado.  



 

 

O que se percebe ainda, ao se tentar fazer uso prático de tais teorias, é a dificuldade de 

utilizá-las como suporte das decisões judiciais a serem construídas. Noutras palavras, como 

referencial descritivo as concepções jurídico-argumentativas até que explicam bem a 

fundamentação de decisões judiciais, mas como referencial prescritivo, muitas vezes, elas não 

dão conta de afastar certas incômodas situações. Neste último ponto, verifica-se uma certa 

percepção, quando do uso de teorias argumentativas para fortalecer a racionalidade de uma 

decisão,  sinalizando para o fato de que elas podem ser encaixadas como instrumental 

justificatório de caminhos bem distintos, no contexto da referida decisão. Às vezes a busca da 

razoabilidade não permite uma melhor postura do juiz no processo decisório, ainda que com 

tal crítica não se esteja querendo assumir qualquer posicionamento voltado para idéias que 

representem algo como a busca de uma única resposta correta. 

Importantíssimas na busca de uma compreensão mais alargada do direito, 

especialmente do direito moderno, as concepções jurídico-argumentativas permitem 

vislumbrar a existência de portas ainda abertas com vistas à elaboração de novas teorias. É 

plausível imaginar que elas podem e devem ser aprimoradas, preenchendo também outros 

contextos jurídicos que não apenas o decisório, como o da atividade legislativa e o do trabalho 

do doutrinador. Talvez abarcando novos campos dentro do direito, as concepções jurídico-

argumentativas possam enfrentar com mais consistência pontos críticos verificáveis 

principalmente no contexto da sua aplicabilidade, finalidade maior de todas elas. Que não se 

confunda, então, a existência de zonas de penumbra nas teorias da argumentação com sinais 

de irrelevância delas na busca de um melhor entendimento do fenômeno jurídico.  

Na perspectiva de se estruturar uma mais completa e precisa teoria geral da 

argumentação jurídica, há de se ressaltar a significância de quatro pontos mais amplos que 

necessitam de ser observados. Em primeiro lugar, é da maior importância que se comece a 

diferenciar de modo claro que métodos ou argumentos cumprem um papel propriamente 



 

 

interpretativo e quais deles servem para fundamentar a criação de novas normas, o que 

significa dizer que é desejável estabelecer um conceito de interpretação mais preciso como 

requisito necessário para passos seguintes. Em segundo lugar, faz-se necessário clarear com 

muito mais nitidez a questão da hierarquia dos argumentos, em vista da aplicabilidade prática 

das teorias, já que há certas obscuridades no tocante a este tema. Depois, também parece ser 

uma exigência plausível um estudo mais pormenorizado dos tipos de argumento utilizáveis, já 

que tal tema não pode se limitar a algumas poucas menções geralmente eivadas de 

superficialidade. Por fim, é necessário operar com uma classificação de tais métodos ou 

processos argumentativos suficientemente rica para dar conta da função distinta que cada um 

cumpre no complexo processo de justificação das decisões judiciais (GARCIA AMADO, 

2000, p. 128-129) 

 

6.5      Em tempo, e sobre o profissional de direito ...  

 

Tudo o que se disse até aqui, especialmente neste capítulo de conclusão, possui um 

referencial concreto que se apresenta como um verdadeiro tema transverso, não sendo ele o 

objetivo central da pesquisa empreendida. A melhor compreensão do fenômeno jurídico é 

imprescindível, sobretudo, para todos aqueles que compõem o quadro profissional do saber 

jurídico, o que se convencionou chamar de operadores do direito. 

 Assim, a todo e qualquer estudioso dos grandes temas decorrentes das manifestações 

superiores do espírito humano interessa as reflexões aqui desenvolvidas, desde as primeiras 

linhas do trabalho. Interessa, todavia, muito mais ao universo jurídico-filosófico, enfim, a 

juízes, a promotores de justiça, a advogados, a defensores públicos, a delegados de polícia, a 

juristas,a professores, enfim, aos eternos estudantes de direito num sentido mais alargado.  



 

 

Não dá, todavia, para negligenciar o fato de que, bem ou mal, os primeiros passos 

deste eterno estudioso do direito são dados no âmbito da graduação, quando da fase inicial de 

sua formação jurídica. Isso quer significar, com outros termos, que a melhor compreensão do 

fenômeno jurídico111, ao menos a mais razoável para dadas circunstâncias, já deve ser 

arquitetada, com todas as dificuldades inerentes a este processo, no âmbito das faculdades de 

direito. A percepção de que se está diante de um fenômeno complexo requer, assim, um certo 

cuidado crítico no contato com os necessários temas abordados em nível de graduação, sem 

que se precise estabelecer projetos presunçosos de conhecimento. 

 Há de se enfatizar, e isso já se disse, a importância do elemento decisório no contexto 

do direito moderno, de feição dogmática. Para tanto, evidentemente que o estudo da temática 

hermenêutico-argumentativa deve ser parte integrante do processo de formação do futuro 

profissional. A propósito, identifica-se nos estudos críticos acerca do dogmatismo jurídico 

uma persistente preocupação com o trabalho desenvolvido, a partir dos currículos e dos 

projetos metodológicos, nas faculdades de direito. 

Algumas ponderações merecem ser feitas, em se tratando deste tema transverso. Em 

primeiro lugar, não parece razoável supor que toda e qualquer crise inerente ao direito 

moderno possa ser superada a partir de uma melhor formação do profissional de direito. Há 

outros elementos tão complexos quanto este que também precisariam ser realçados, temática 

que se encontra muito distante dos objetivos deste trabalho. Há de se ter o devido cuidado em 

não se vender ilusões ao estudante, centradas no contexto de ralações deterministas de causa e 

efeito. Por exemplo, uma melhor compreensão do fenômeno jurídico não garantirá, no futuro, 

sucesso ao profissional, mas, com certeza, irá aproximá-lo muito mais do fenômeno jurídico. 

 Claro que uma visão mais ampliada do direito, porquanto mais crítica, permitirá ao 

seu operador o desenvolvimento de uma atividade com sentido, com razão de ser, com 
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consistência, o que não significará a certeza de obtenção de fins utilitaristas. Noutras palavras, 

devem-se evitar posturas ingênuas e reducionistas que reforcem no jovem estudante a idéia de 

que ele, por meio do direito, será capaz de varrer todas as injustiças do mundo, salvando-o das 

garras do obscurantismo reinante. Não, provavelmente ninguém vai conseguir salvar o 

mundo, e o próprio homem, do seu inevitável destino: ir e vir, a cada momento, com lapsos de 

grandiosidade e longas eras de frustração, revivendo em cada nova situação a velha sina de 

Sísifo. 

Ademais, quando se fala de melhor formação do estudante de direito, já no contexto 

dos estudos de graduação, pensa-se logo em alteração curricular, em criação de novas 

disciplinas. A propósito do tema sobre o qual se está a discorrer, não seria de bom tom criar 

nas faculdades de direito a cadeira de teoria da argumentação jurídica, desmembrando-a, pela 

importância, dos estudos da filosofia do direito? Certamente que não. É preciso superar 

reducionismos também no âmbito da visão pedagógica que não consegue ir além das super-

especializações. 

 Os temas relevantes da filosofia do direito, sua conceituação, seus fins, devem 

acompanhar o estudante em todas as horas, em todas as disciplinas. Muito mais importante do 

que se criar uma nova disciplina, excêntrica no contexto de um currículo predominantemente 

dogmático, é se abordar a temática hermenêutico-argumentativa em aulas de direito 

constitucional, de direito cível, de direito da criança e do adolescente, de direito penal, etc. 

Afinal de contas, o paradigma tradicional da ciência moderna, ao longo de todo o século XX, 

vem enfrentando sérios abalos. Um novo paradigma científico está por vir, com algumas 

características bem pouco usuais, como o conhecimento científico-natural sendo também um 

conhecimento científico-social; o conhecimento sendo ao mesmo tempo local e total; o 

conhecimento como um autoconhecimento; o conhecimento científico assumindo-se também 

como um conhecimento do senso comum (SANTOS, 2003). 



 

 

O estudo aplicado da Teoria Integradora de Neil MacCormick, objetivo maior do 

trabalho, permitiu, assim, de maneira transversa, como já se disse, abrir espaço para estas 

reflexões conclusivas. De fato, a busca do conhecimento, em qualquer área  do saber humano, 

é muito mais do que um mero acúmulo de dados e de informações. É preciso encontrar um 

sentido mais amplo, ético, voltado para um projeto de vida individual e coletivo, quando se 

peleja na procura do conhecimento. A visão das partes não pode ofuscar a visão da totalidade, 

num trabalho de pesquisa com natureza acadêmica. Aqui, num verdadeiro contexto de rede, 

vários pontos foram salientados: direito, ordem normativa, decisão, processo hermenêutico, 

teorias da argumentação jurídica, concepção de Neil MacCormick, sistemas e famílias de 

direito, formação do profissional de direito. Estas partes, sem um referencial de conexão, são 

meras partes, impotentes para fazerem brotar no horizonte o sentido do todo – uma melhor 

compreensão do fenômeno jurídico. 

 

6.6      Conclusões do autor 

 

Em primeiro lugar, ressalte-se a universalidade do fenômeno jurídico, desde as 

primeiras comunidades humanas existentes. Nele, no direito, a marca do caráter decisório 

sempre se fez relevante. Tal quadro é mais evidente ainda no direito dogmático moderno, em 

que complexas relações inter-subjetivas são regradas. 

Depois é de se ressaltar que, especialmente em nível acadêmico, necessário se faz 

tentar apreender o fenômeno jurídico na sua totalidade. Evitar-se, pois, enfoques 

reducionistas, que captam apenas parcialmente a realidade do direito. Duas observações são 

oportunas, em face do posicionamento proposto. A primeira delas diz respeito à complexidade 

mesma da experiência jurídica, criando, assim, sérias dificuldades para a sua real 

compreensão. Tal constatação, entretanto, não autoriza o estudioso teórico do direito, e 



 

 

mesmo os seus operadores práticos, a reduzi-lo a modelos simplificados e de frágil 

sustentação. O outro registro importante busca desfazer um certo equívoco, muito comum no 

âmbito da procura pela devida compreensão do direito. Enfatizar-se a necessidade de se 

apreender o direito na sua inteireza não remete o investigador a posturas ontologizantes. 

Superar reducionismos, então, não quer significar a busca desenfreada por uma essência do 

direito, todavia, muito mais, quer indicar o afastamento de raciocínios simplistas que, mesmo 

dizendo respeito a alguma parte do fenômeno jurídico, não o representa de modo mais 

completo. Decerto não se está em busca da verdade jurídica, mas de verdades relativas ao 

direito, a partir de raciocínios ao menos razoáveis.  

Um terceiro ponto conclusivo refere-se à escolha de uma nova postura para uma 

adequada compreensão do direito. Assim, as tradicionais visões do fenômeno jurídico como 

norma, como fato e como valor não são desprezadas, mas passam a assumir um outro sentido, 

submetido à marca do contexto hermenêutico-argumentativo. Especialmente para o direito 

moderno, que possui nas normas o seu aparato dogmático, marcado pela imperiosa presença 

do processo decisório, é razoável sustentar que direito é, preponderantemente, argumentação. 

De fato, não se está a enfatizar aspectos relativos à teoria do discurso como a chave para se 

identificar “a” verdade jurídica. Trata-se, reafirme-se, de uma razoável adequação de uma 

postura epistemológica em face das peculiaridades historicamente determinadas do objeto de 

estudo. 

A partir da assunção da perspectiva epistemológica acima referida, conclui-se que uma 

teoria geral da argumentação jurídica, independentemente de seus pontos de fragilidade, pode 

e deve ser buscada. Uma teoria que não se apresente tão somente como decorrência da 

filosofia da linguagem, mas que estabeleça como cerne da questão o próprio direito, ou seja, 

que a uma teoria jurídica, elemento primordial do estudo, se possa agregar aparatos 

lingüísticos e semióticos. Que se possa, também, a partir de uma visão retórica do direito, 



 

 

introduzir no contexto de análise aspectos de uma racionalidade prática geral, enfatizando a 

discussão de temas relativos à moral, especialmente no tocante à idéia de justiça. 

Do exposto até aqui se apresenta outra nota conclusiva: a Teoria Integradora de Neil 

MacCormick pode ser identificada como capaz de responder aos anseios dos que procuram 

uma devida compreensão hermenêutico-argumentativa acerca do direito. Ela se manifesta 

como uma teoria que tem como ponto de partida o próprio fenômeno jurídico, acrescentando 

outros elementos extra-jurídicos ao seu modelo. Não obstante apresentar certos nós críticos, 

ela é capaz de assumir um caráter descritivo para a adequada compreensão de decisões 

judiciais, e assumir, também, um caráter prescritivo para o mesmo fim. Em síntese, é possível 

dizer que a observância dos pontos centrais da teoria de Neil MacCormick permite o 

encaminhamento para decisões judiciais mais razoáveis, sem pretensão alguma de ser “a única 

decisão correta”. 

Em face do forte acento do common law na construção teórica de MacCormick, um 

ponto crítico de peso seria a suposta inadequação da teoria para os modelos jurídicos 

codificados. Pode-se concluir, entretanto, que em buscando se apresentar como uma teoria 

geral da argumentação jurídica, a concepção maccormickiana aplica-se, com insignificantes 

ajustes, aos modelos codificados de direito, como se demonstrou com a desconstrução de uma 

decisão judicial brasileira, feita no capítulo anterior.     

Por fim, e este é um tema transverso ao eixo central da pesquisa empreendida, há de se 

atentar para uma melhor formação do profissional de direito. É preciso pô-lo em contato com 

diferentes visões do universo jurídico, mormente as posturas hermenêutico-argumentativas. 

Com isso não se quer afirmar que aperfeiçoamentos na formação do operador jurídico tenham 

o dom de solucionar muitas das crises inerentes, direta ou indiretamente, ao próprio direito. É 

plausível afirmar, entretanto, que uma melhor compreensão do fenômeno jurídico, mais 

razoável, mais alargada, ajudará o profissional a assumir posturas em melhor consonância 



 

 

com tantas demandas relativas ao direito, como as de justiça social, segurança das relações, 

fortalecimento de princípios e, por via de conseqüência, de valores, atenuação de tensões nas 

sociedades, etc. E tudo isso ganha corpo quando o ambiente em que se manifesta o fenômeno 

jurídico apresenta-se pleno de distorções de outras naturezas, como todas aquelas, 

sobejamente conhecidas, que fazem parte do dia-a-dia dos países cultural e economicamente 

periféricos.  
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