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RESUMO 

 

Esta dissertação trata do procedimento da Tutela Judicial Antecipada, com a 
finalidade de expor seus fundamentos e sua estrutura normativa. O método 
utilizado é o da compilação. Proposições de vários autores são examinadas, 
tanto as semelhantes como as antagônicas. Todas são organizadas conforme a 
visão pessoal do pesquisador. As primeiras com vistas à harmonização e as 
últimas para anteposição lógica, sob o crivo de uma crítica exercida com base na 
interpretação sistemática do ordenamento jurídico brasileiro. Na pesquisa 
desenvolvida é tomada, em primeira consideração, a Teoria Discursiva de 
Habermas como subsídio teórico para demonstrar os fundamentos do Direito 
Moderno através do pensamento pós-metafísico. Como essa teoria confere à 
legalidade o status  de fundamento da legitimidade do Direito, enquanto 
resultado de um processo legislativo discursivo e democrático, com ela também 
são apresentados os fundamentos da Tutela Judicial Antecipada, na medida em 
que revela a opinião e a vontade da comunidade jurídica acerca de tal 
procedimento, gestado no processo legislativo com o fito de imprimir 
efetividade à prestação jurisdicional. O processo judicial, do qual a Tutela 
Antecipada é um tópico, também é estudado como um instrumento de 
legitimação do Direito. Dada a possibilidade de desobediência às normas 
jurídicas, ínsita à liberdade que nelas é pressuposta, os legisladores, tanto os 
constituintes quanto os ordinários, constituíram procedimentos para solução de 
conflitos. Porque esses procedimentos se protraem no tempo, surgiu também a 
necessidade de um que possibilitasse a satisfação prévia do bem da vida em 
litígio, ficando a discussão dialética postecipada para um momento futuro. Essa 
inversão da ordem natural do processo, que é intitulada Tutela Judicial 
Antecipada, neste estudo resulta reconhecida como procedimento legítimo, 
capaz de superar a tensão entre os princípios constitucionais da segurança 
jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional, para atender as aspirações da 
comunidade jurídica. O exame de sua estrutura normativa, além de mostrar sua 
legitimidade, revela as diferentes técnicas de cognição elaboradas pela Ciência 
Jurídica, que possibilitam a desejada efetividade da prestação jurisdicional, sob 
os auspícios das teorias da linguagem e da argumentação, para concluir o ciclo 
de procedimentos que legitimam o Direito como instrumento de integração 
social.    

 

Palavras-chave: Tutela Judicial Antecipada; Fundamentos; Legalidade; Processo 
Legislativo; Processo Judicial; Prestação Jurisdicional e Técnicas de Cognição. 



 
 

ABSTRACT 
 

 
This dissertation concerns the proceedings of the Anticipated Judicial 

Tutelary, with the goal of outlining its fundamentals and its normative structure.  
The method used is compilation.  Propositions of various authors are analyzed – 
those which agree, as well as those which disagree with the Tutelary.  All are 
organized according to the personal vision of each author. We approach these 
ideas first by considering the links among them, and then from the opposite 
perspective, under the umbrella of a critique based on a systematic interpretation 
of Brazilian law. In this investigation we first take into consideration Habermas’ 
Discursive Theory as a theoretical subsidiary to demonstrate the fundamentals of 
Modern Law in post-metaphysic thought.  As this theory confers legality upon 
the status of the fundamental legality of the law, when it results in a discursive 
and democratic legislative process, with this theory are also presented the 
foundations of the Anticipated Judicial Tutelary, to the point where we reveal 
the opinion and the will of the legal community concerning said proceeding, 
created in the legislative process with the aim of granting effectiveness to 
jurisdictional services. The judicial process, of which the Anticipated Tutelary is 
one topic, is also examined as an instrument of legitimization of the Law.  Given 
the possibility of disobedience to judicial norms, inherent in the liberty 
presupposed by them, legislators (who are constituents too, like any ordinary 
citizens) have initiated proceedings for resolving conflicts. Because these 
proceedings demand so much time, the need for ones that will make possible the 
continued enjoyment of life even during contentious litigation has arisen, 
becoming the dialectic argument [which has been] put off for the present time.  
This inversion of the natural order of the process, entitled the Anticipated 
Judicial Tutelary, is in this closely studied report reorganized as a legitimate 
proceeding, capable of overcoming the tension between the constitutional 
principles of judicial security and the effectiveness of  jurisdictional protection, 
to attend to the aspirations of the legal community. The test of its normative 
structure, beyond demonstrating its legitimacy, reveals the different techniques 
of cognition elaborated by Juridical Science, which together make possible the 
desired effectiveness of jurisdictional protection, under the auspices of theories 
of language and argumentation, to conclude the cycle of proceedings that 
legitimize the law as an instrument of social integration. 

 
 
 

Key-words: Antecipated Judicial Tutelary; Fundamentals; Legality; Legislative 
Process; Judicial Process; Jurisdictional Services and Techniques of Cognition. 
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INTRODUÇÃO 

 

Toda investigação jurídica deve ser orientada para solução de 

problemas. Por isso, o pesquisador, que se defronta com perguntas e respostas, 

depara-se com duas possibilidades: 

i) a de acentuar o aspecto pergunta, admitindo que os conceitos-chave, 

as dimensões que constituem as normas e as próprias normas na sua 

referibilidade a outras normas, que permitem a organização de um sistema de 

enunciados, sejam postas em dúvida; e 

ii) a de acentuar o aspecto resposta, preservando determinados 

elementos da dúvida, pondo-os fora de questionamento1. 

A primeira opção é denominada zetética (zetein) e a segunda 

dogmática (dokein), conforme terminologia proposta por Viehweg2.  

Na zetética, embora o horizonte problemático seja delimitado 

primariamente, há sempre a expectativa de ampliação daquele horizonte para 

trazer ao seu interior a problematicidade dos elementos que constituem a 

                                           
1 Ferraz Júnior, Tércio Sampaio. A ciência do direito. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1980, p. 45 
 
2 Idem, Ibidem, p. 46 



estrutura do sistema no qual um problema se torna inteligível. 

Na dogmática aqueles elementos básicos são mantidos como respostas 

inatacáveis, de modo absoluto, pelo menos temporariamente. 

Essas opções, entretanto, não se separam radicalmente. Ao contrário, 

entremeiam-se e referem-se mutuamente. Às vezes se opõem, outras colocam-se 

paralelamente, estabelecendo um corpo de possibilidade bastante diversificado. 

A problematização das questões dogmáticas pelas questões zetéticas 

pode ocorrer ainda dentro de certos limites, na expectativa empírica das 

ciências: Sociologia, Psicologia, Antropologia e Dogmática Jurídica, ou de 

modo a ultrapassar aqueles limites, como se dá na expectativa da Filosofia do 

Direito3. 

Para enfrentar as questões que polarizam o tema objeto deste trabalho, 

incursionamos primeiro no campo da Filosofia, numa tentativa de superação das 

confusões presentes no discurso das ciências sociais contemporâneas, sobretudo 

no Brasil, por falta de familiaridade com a Filosofia do Conhecimento4. 

Com essa perspectiva filosófica pretendemos dar ao Direito a 

dignidade de objeto de conhecimento e afastá-lo do estigma de mero pensar 

tecnológico, dirigido à satisfação das necessidades técnicas do advogado ou 

jurista “prático”. Com isso quisemos erigir alicerces teóricos para uma 

imprescindível abordagem dogmática que o tema requer. 

Para tanto fomos buscar na Teoria Discursiva de Habermas os 

fundamentos da Tutela Judicial Antecipada porque tais alicerces teóricos 

identificam a legitimidade do Direito na legalidade, vista esta como “a instância 

                                           
3 Ferraz Junior, Tércio Sampaio. A ciência do direito, p. 46 



que se constitui como síntese entre os direitos que cada cidadão tem de se 

atribuir e sua autonomia política”5, na medida em que o processo legislativo se 

desenvolve de forma democrática, onde a comunicação e a participação são 

garantidas aos cidadãos para produção discursiva da opinião e da vontade. 

Enquanto a razão prática projeta uma unidade incondicionada e 

sintética de todas as condições, gestada na unificação sistemática de todos os 

homens sob leis objetivas comuns, instituídas numa esfera normativa 

extramundana, a razão comunicativa orienta o agir para o entendimento num 

contexto discursivo em que as vozes manifestam pretensões de validade, por 

meio da cooperação, não isenta de conflitos, de pessoas que buscam na 

intersubjetividade a auto-realização autêntica e autônoma, num ambiente de 

solidariedade. 

Nesse quadro teórico Habermas apresentada as idéias da 

autodeterminação e de soberania política dos cidadãos como legitimadoras do 

Direito. Assim, o processo legislativo se apresenta como uma das dimensões de 

validade do Direito e lugar de integração social, pois as pessoas abandonam a 

posição de sujeitos de Direito solipsistas e constituem uma comunidade jurídico-

política livremente associada. 

Entretanto, a institucionalização democrática depende da canalização 

das liberdades comunicativas para constituição da normatividade através de 

processos democráticos e da institucionalização de procedimentos racionais que 

garantam a validade das normas jurídicas. Disso resulta uma legalidade 

legitimadora do Direito, posto que cumpre as exigências do pensamento pós-

metafísico na medida em que se apresenta como reflexo e produção da vontade 

discursiva  dos membros da comunidade jurídica. 

                                                                                                                  
4 Adeodato, João Maurício. Filosofia do direito. São Paulo: Saraiva, 1996,  p. 10 
5 Moreira, Luis. Fundamentação do direito em Habermas. 2. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, , p. 161 



O Direito assim, gestado discursivamente, domestica os conflitos sem 

aprisionar a liberdade e promove a integração social, pois suas prescrições, 

embora legítimas, permanecem abertas à revisão e à revogação. 

Se a substituição da racionalidade substancial pela “racionalidade 

procedurística”, que segundo Habermas caracteriza a ruptura com a tradição 

filosófica ocidental, orienta a ação para solução de problemas6, então o Direito 

não se legitima somente com a legalidade. É necessário que procedimentos 

judiciais sejam instituídos para domesticação dos conflitos gerados no seio da 

comunidade jurídica. 

Como os processos judiciais estão ordenados para prévia discussão 

dos argumentos deduzidos pelos litigantes e posterior dicção do direito 

subjetivo, seguida de sua realização, voluntária ou coativa, e dada a 

possibilidade de desobediência, a comunidade jurídica brasileira instituiu o 

procedimento denominado Tutela Antecipada, para inversão da ordem 

procedural. 

Sempre que na situação concreta se apresenta o risco de perecimento 

ou inutilidade do bem da vida disputado, ou haja manifesto abuso de defesa, o 

Estado-juiz pode determinar a realização antecipada do direito em discussão. 

Introduzida no art. 273 do Código de Processo Civil, através da Lei 

8.952, de 13 de dezembro de 1994, a Tutela Antecipada é uma resposta às 

aspirações da sociedade brasileira, que exige uma adequação da prestação 

jurisdicional aos reclamos do seu processo de modernização com o crescente e 

acelerado desenvolvimento das comunidades urbanas, o crescimento da 

indústria nacional e o concomitante surgimento das sociedades de “massa”.  

                                           
6 Oliveira,  Manfredo Araújo de. Reviravolta Lingüístico-pragmática na filosófica contemporânea. São 
Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 344  



O princípio do “devido processo legal” contém tanto o direito 

fundamental à efetividade da jurisdição quanto o da garantia de que “ninguém 

será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” e todos 

terão direito ao “contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes”, assegurados nos incisos LIV e LV do artigo 5.º da Constituição 

Federal. O confronto entre estes direitos fundamentais gera uma tensão que só 

pode ser superada com as tutelas provisórias, de cujo gênero a tutela antecipada 

é espécie. 

Portanto, o instituto da Tutela Antecipada tem despertado grande 

interesse dos estudiosos e a magnitude de sua importância revela-se na medida 

em que a efetividade da prestação jurisdicional resgata a legitimidade do Direito 

através da “racionalidade procedurística”, pondo-o no seio da 

contemporaneidade ao exorcizá-lo da razão prática que lhe proporcionava 

fundamentos de  uma esfera extramundana. 

Adotando nesta pesquisa procedimentos zetéticos e dogmáticos, 

procuramos oferecer, além de um tratamento tecnológico para o tema, uma 

fundamentação teórico-filosófica, com o que acreditamos ter contribuído melhor 

para a compreensão da Tutela Antecipada. Entendemos que o enfoque 

filosófico, a despeito de acentuar o aspecto pergunta, reverte-se de importância 

prática posto que fornece os subsídios para posicionamentos éticos, técnicos, 

políticos e científicos, adequados à solução dos conflitos7, com uma eficiência 

que garanta a legitimidade do Direito como instrumento capaz de promover a 

integração social e compensar as fragilidades morais através de uma 

complementaridade procedimental. 

 

                                           
7 Adeodato, João Mauricio. Filosofia do direito, p. 14 



Na tematização da Tutela Judicial Antecipada focamos como objetivo 

demonstrar: 

i) os fundamentos teórico-filosóficos do pensamento habermasiano, 

pós-metafísico,  que situam o Direito Positivo Brasileiro na modernidade, apesar 

das condutas paroquiais que resistem aos imperativos de uma racionalidade 

procedurística para legitimar um Direito que regule a vida de sujeitos no mundo 

e na história; 

ii) os fundamentos do instituto numa legalidade que reflita a formação 

da opinião e da vontade da comunidade jurídica brasileira, na qual o próprio 

Direito Pátrio encontre legitimidade; 

iii) os fundamentos procedurais que justificam a realização  fática de 

direitos subjetivos antes da discussão dialética que ordinariamente deve preceder 

sua dicção e imposição; 

iv) a estrutura dogmática do instituto da Tutela Antecipada continente 

de suas bases constitucionais; de seus pressupostos legais; das técnicas de 

cognição elaboradas pela Dogmática Jurídica para sua efetivação; do estudo da 

linguagem e da argumentação, enquanto manifestações imprescindíveis à 

construção da verdade e da realidade jurídicas, que possibilitam o 

reconhecimento dos direitos aparentes; 

v) a ilegitimidade das normas que restringem a efetivação da Tutela 

Antecipada nas relações processuais que envolvem pessoas jurídicas de Direito 

Público, levando em consideração suas qualidades pessoais. 

Os problemas que desafiam soluções neste trabalho podem ser 

formulados nas seguintes perguntas: 



i) A inversão da ordem processual ordinária para satisfação de direitos 

subjetivos, antes da discussão dialética que deve, em princípio, preceder a 

dicção e imposição daqueles direitos, goza de legitimidade moral e jurídica? 

ii) De que modo se pode superar a tensão entre os princípios 

constitucionais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional 

para justificar a satisfação dos direitos antes do exercício pleno do contraditório 

e da ampla defesa no processo judicial?  

iii) As técnicas de cognição criadas pela Dogmática Jurídica defluem 

adequadamente do Sistema Processual Brasileiro?  

iv) À luz da interpretação sistemática é possível justificar as restrições 

à Tutela Antecipada contra as pessoas jurídicas de Direito Público? 

Para solução desses problemas, trabalhamos com as seguintes 

hipóteses: 

i) Nos enunciados do art. 5.º da Constituição Federal, mormente dos 

incisos XXXV, LIV e LV, identifica-se um sistema processual constitucional 

que autoriza o legislador ordinário editar normas reguladoras de procedimentos 

adequados à satisfação de direitos subjetivos, com base na aparência, em 

situações de urgência, quando configurados os riscos de perecimento dos bens 

disputados ou de inutilidade destes após o trâmite do processo, bem como diante 

de manifesto abuso do direito de defesa; 

ii) As normas vigentes no sistema legal processual dão efetividade aos 

princípios constitucionais, ressalvadas as que restringem a antecipação da tutela 

judicial contra pessoas jurídicas de Direito Público; 

iii) A falta de efetividade do instituto tematizado decorre de uma visão 



parcial do sistema processual pelos juízes, que privilegiam o fator segurança em 

detrimento do fator efetividade da prestação jurisdicional, por lhes faltar a 

consciência da paridade do risco marginal decorrente do tempo do processo. 

Esta é uma hipótese adotada aqui intuitivamente. Sua verificação desafia estudo 

sociológico para aferir a eficácia do procedimento; 

iv) A falta de familiaridade com as teorias filosóficas que explicam a 

legitimidade do Direito a partir do pensamento pós-metafísico e as dimensões da 

linguagem e da argumentação, bem como o desconhecimento das técnicas de 

cognição elaboradas pela Dogmática Jurídica, pelos que atuam na organização 

burocrática para aplicação do Direito, podem ser identificadas como causas 

preponderantes para a ineficácia da Tutela Antecipada no Brasil. 

Para tanto, adotamos a compilação como método da pesquisa. 

Procuramos expor o pensamento de vários autores que escreveram sobre o tema. 

Examinamos o maior número de obras possível, numa tentativa de organizar as 

várias opiniões; de harmonizar as proposições semelhantes e antepor 

logicamente as antagônicas, para organizar as idéias conforme nossa visão 

pessoal do tema. 

Na  abordagem filosófica adotamos uma única teoria, a de Habermas, 

para oferecer uma fundamentação do Direito, e, via de conseqüência, da Tutela 

Antecipada, posto que o espaço reservado a ela não comporta longas digressões 

sobre outras teorias, convergentes ou divergentes. Certo é que a Teoria 

Discursiva de Habermas oferece suficientes subsídios para demonstrar a 

legitimidade das normas que autorizam a antecipação da tutela enquanto 

instituto de um Direito legitimado na legalidade que por sua vez é fruto de um 

processo discursivo democrático. 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos. 



No primeiro apresentamos a Teoria Discursiva de Habermas, na qual 

este anuncia uma mudança de paradigma de fundamentação do Direito, não mais 

numa racionalidade prática que propicia uma normatividade imediata oriunda de 

uma ordem extramundana, mas numa razão comunicativa que produz uma 

normatividade mediata, construída no medium  lingüístico.  

No segundo tratamos do processo legislativo como meio de legitimar 

o Direito pela produção legiferante através de procedimentos 

institucionalizados, que asseguram ampla participação e autonomia, sob os 

auspícios da liberdade e da soberania popular. 

No terceiro procuramos demonstrar a importância do processo judicial 

como instrumento de domesticação dos conflitos originados no dissenso, 

pontuando a Tutela Antecipada no seu quadro, o que lhe confere relevante papel 

na integração social e conseqüentemente na legitimação do Direito. 

Por fim, no quarto capítulo tentamos desvelar a estrutura da Tutela 

Antecipada no ordenamento jurídico brasileiro, na busca de traçar seus limites e 

lhe conferir identidade própria.          

  

  

             

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo I 

 

O DIREITO A PARTIR DA TEORIA DISCURSIVA DE  

HABERMAS 

 

1. Da razão prática à razão comunicativa 

 É necessário dizer logo que nossa discussão sobre os fundamentos 

do Direito tem-no na acepção moderna, caracterizado pela normatização, que, 

no dizer de Habermas8, “se apresenta com a pretensão à fundamentação 

sistemática, à interpretação obrigatória e à imposição”. O Direito moderno, 

representa, portanto, um sistema de saber e, ao mesmo tempo, um sistema de 

ação, que tanto pode ser entendido como um texto de proposições e de 

interpretações normativas, quanto como uma instituição, isto é, um complexo de 

reguladores da ação. 

Tais características imprimem ao Direito um elevado grau de 

racionalidade, pois, enquanto instituição, trás em si um saber mantido 

dogmaticamente em nível científico, permeado por uma moral conduzida por 

                                           
8 Habermas, Jünger. Direito e democracia: ente facticidade e validade,Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997,  
t. I,  p. 110-111 



princípios.  

Entendemos, com Eros Roberto Grau9, que o Direito, sendo fruto de 

uma determinada cultura, não pode ser concebido como um fenômeno universal 

e  atemporal, pelo que nossas incursões em textos produzidos em outros países 

visam apenas explicitar a influência deles recebida na constituição das teorias 

que fundamentam  o instituto da tutela antecipada no Brasil. 

A pretensão de estender a todos os estados o modelo jurídico do 

Estado Moderno eurocentrado, a partir de uma epistemologia ontológica, figura 

entre as dificuldades para se descrever a crise do Direito em vigor na periferia 

do capitalismo ocidental, no chamado mundo subdesenvolvido, da qual é 

exemplo a situação brasileira. 

Essa crença na possibilidade de uma teoria universal, de que uma 

essência do Direito, da política, das relações sociais, conforme o paradigma 

europeu, é responsável pela trasladação para o Brasil de modelos criados para 

compreensão e atuação dos sistemas jurídicos nas sociedades desenvolvidas, 

apesar de sua inaplicabilidade aqui. 

Moderno, para Habermas10, é o Direito fundamentado através da 

exposição de uma racionalidade que, introduzindo a moralidade em seu bojo 

através do procedimento, legitima a dominação exercida pela legalidade e dota o 

sistema jurídico de condições para promover a integração social. 

A partir da modernidade, o Direito, segundo Habermas11, é formulado 

na teoria do discurso, fundada em uma racionalidade comunicativa, que 

incorpora questionamentos da filosofia social e política, de modo a ultrapassar 

os padrões conceituais do Direito Formal Burguês de cunho privado e do Estado 

                                           
9 Grau,  Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 17, 68 e 69 
10 Habermas, Jünger. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1997, t. I,  p. 60 



Social. 

Para elaboração da teoria do discurso Habermas substitui a razão 

prática pela razão comunicativa, através da reviravolta lingüístico-pragmática12, 

acoplando o conceito de racionalidade ao medium lingüístico. 

A razão prática é identificada, na modernidade, a uma faculdade 

subjetiva constituída a partir de um sujeito singular ou de um macro sujeito. Seu 

modelo é o sujeito e por isso está associada a um padrão interpretativo que se 

entende a partir da singularidade, de modo que a pluralidade representa o sujeito 

individual ampliado em suas dimensões. 

Como nessa concepção o sujeito individual pensa o mundo a partir de 

si mesmo, e a razão prática revela ao mesmo tempo um conteúdo normativista, 

que se faz presente nas sociedades modernas através da organização 

democrática, o direito racional se vê num trilema: sua  racionalidade não mais 

encontra conteúdo em uma teleologia da história, na essência do homem, nem 

no sucesso de tradições culturais. 

Por não concordar com esse horizonte, Habermas13 propõe a 

substituição da razão prática pela razão comunicativa como alternativa que 

possibilitará a modernidade oferecer ao indivíduo a solução dos problemas que 

afetam  sua vida e sua comunidade. É através da linguagem, com o ato da fala, 

que buscamos o entendimento com alguém sobre algo no mundo. 

Para que haja esse entendimento, adotamos as seguintes pretensões de 

validade: i) o falante tem de expressar-se de modo a se fazer compreender; ii) 

sua comunicação se faz através de um conteúdo proposicional verdadeiro, ou 

seja, ele dá a entender algo; iii) suas intenções devem ser  verazes e corretas para 

                                                                                                                  
11 Habermas, Jünger. Direito e democracia: entre facticidade e validade, t. II, p. 309 
12 Oliveira, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. p. 345 
13 Habermas, Jünger. Direito e demecracia: entre facticidade e validade, t. I, p. 21 



que seja possível um entendimento. Desse modo, as pretensões de validade da 

fala comunicam-se às formas da vida, que se reproduzem comunicativamente. 

Portanto, uma diferença se revela nítida entre razão prática e razão 

comunicativa. Enquanto nesta o agir é orientado para o entendimento, naquela o 

agir é vinculado a uma orientação prévia.  

Por esse motivo Habermas14 recusa o conceito tradicional de razão 

prática e vislumbra os discursos no seio do poder democrático exercido sob os 

auspícios do Direito. Assim, toda gênese da legislação, da administração e da 

jurisprudência é interpretada como parte de um processo de racionalização do 

mundo da vida em sociedades modernas, abertas às pressões dos imperativos 

sistêmicos. 

 

2. A tensão entre facticidade e validade no seio da linguagem: 

significado e verdade 

Mesmo rompendo com a tradição normativista, quando substitui a 

razão prática pela razão comunicativa, Habermas pretende conservar a 

preocupação fundamental com os problemas que assolam o mundo da vida. 

Como essa passagem se dá por meio do medium lingüístico, de forma discursiva, 

com a inevitável idealização realizada pela linguagem, através do entendimento 

mútuo, surge o perigo de confusão entre razão e realidade. Daí a necessidade de 

esclarecermos como a razão comunicativa pode incorporar-se aos fatos sociais. 

A intenção habermasiana é demonstrar que a tensão entre facticidade e 

validade, inerente à linguagem, migra desta para o direito, e é através do Direito 

Positivo Moderno que tal tensão é assimilada, através da teoria do agir 

                                           
14 Habermas, Jünger. Direito e demecracia: entre facticidade e validade, t. I, p. 40 
 



comunicativo. 

Essa assimilação é compreendida a partir da tese de Frege15, que 

resume o movimento filosófico do século XX, marcado pela recusa da resposta 

psicológica aos problemas lógico-matemáticos e os da gramática. 

Conforme Habermas16, segundo Frege, há uma diferença entre nossos 

pensamentos e nossas representações. Estas referem-se ao modo como alguém 

simboliza ou apresenta para si um dado qualquer. É, portanto, fenômeno próprio 

de uma consciência individual, particular e solipsista. Os pensamentos, ao 

contrário, enquanto conteúdo do ato de pensar, apontam para a coletividade e se 

expressam através de enunciados que denotam fatos ou estados de coisas. Os 

pensamentos ostentam uma idealidade pressuposta que justifica a compreensão 

idêntica dos significados das expressões lingüísticas  pelos mais diversos 

usuários na comunidade da linguagem. 

A idealidade pressuposta nos pensamentos aponta para uma 

generalidade que transcende à consciência individual, preserva o mesmo fio 

condutor na multiplicidade de vozes e opõe-se ao acesso da consciência 

solipsista. Surge daí um interesse tanto pelo conteúdo assertórico quanto pela 

validade do enunciado. Habermas17 quer frisar que não se deve confundir a idéia 

de coisa transmitida através do pensamento com a representação. 

Aqui surge o problema da verdade, que não pode ser verificada na 

generalidade do significado que é identificado por análises empíricas no campo 

da semântica da linguagem, mas na validade veritativa do sentido mediado 

ligüisticamente por uma comunidade de comunicação. 

                                           
15 Manfredo Araujo de Oliveira. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea, p. 60,  nota 
10  
16 Habermas, Jünger. Direito e democracia: entre facticidade e validade. t. I, p. 27 
 
17 Idem, ibidem. 



Assim é que, segundo Habermas18, Peirce  articula um conceito de 

linguagem que, além da formação dos conceitos, abrange também o momento 

atemporal da formação de juízos verdadeiros. A partir dessa proposição se torna 

possível articular um nexo entre  o mundo compartilhado intersubjetivamente e 

a comunidade de interpretação. 

Pode-se, com isso, distinguir entre o real e o verdadeiro. Real é o que 

se expressa em proposições verdadeiras e verdadeiro é a pretensão de validade 

da proposição, quando esta é asseverada perante outro. Portanto, a validade da 

proposição só é reconhecida quando seu proferimento a expõe à crítica e às 

objeções para fazer jus a um  acatamento racional pela comunidade 

interpretativa. A validade assim tem que ser entendida como “validade que se 

mostra para nós"19. 

A idéia de verdade enseja o enfrentamento da relação entre facticidade 

e validade. Como essa relação se constitui no entendimento mediado pela 

linguagem, a validade dos proferimentos pressupõe que os falantes transcedem 

os padrões de uma comunidade interpretativa particular para que possam exercer 

a pretensão de verdade pelo nexo de validade. Esse entendimento, segundo 

Habermas, é que possibilitou  “Peirce entender a verdade como o que se aceita 

racionalmente sob a égide de um auditório de intérpretes que, pela comunicação, 

aponta para além das fronteiras sociais e temporais"20. 

Assim, o tratamento da relação entre facticidade e validade nos coloca 

diante de duas questões:  

i) como significados idênticos preservam-se na multiplicidade de 

empregos lingüísticos?; e  

                                           
18 Habermas, Jünger. Direito e democracia: entre facticidade e validade. t. I, p. 31 
19 Habermas, Jünger. Direito e democracia: entre facticidade e validade. t. I, p. 32  
20 Moreira, Luiz. Fundamentação do Direito em Habermas, p. 108 



ii) como se dá a transcendência das pretensões de validade? 

Como Peirce tem em mente um entendimento em uma comunidade 

comunicativa de pesquisadores (república de eruditos), a intenção habermasiana 

é demonstrar como a tensão entre facticidade e validade pode ser encontrada 

tanto na prática comunicativa cotidiana quanto nos pressupostos gramáticos da 

linguagem. 

Verificaremos adiante como o agir comunicativo promove a 

integração social de forma primária. 

 

3. O agir comunicativo como fonte primária  de integração social 

O estudo da significação das expressões e da validade das proposições 

assertóricas requer uma análise pragmática da linguagem que tem como escopo 

o entendimento. Este, por sua vez, atrelado às forças ilocucionárias dos atos de 

fala, é viabilizado por idealizações inevitáveis, e, por isso, conecta a tensão entre 

facticidade e validade com a integração de indivíduos socializados 

comunicativamente. 

As forças ilocucionárias emanam dos atos ilocucionários. Estes 

significam o que é feito ao se dizer algo, que se distingue do que está sendo feito 

ao se dizer algo. O que é feito ao se dizer algo depende de convenções. O que 

está sendo feito ao se dizer algo depende do que realmente está acontecendo em 

dada situação21. Neste caso a expressão do ato de fala provoca efeito, que se 

chama atos perlocucionários. O proferimento da frase  "prometo ajudá-lo na sua 

mudança" implica uma promessa (ato ilocucionário: o que é feito) e o que está 

sendo feito, como surpresa, sensação agradável etc. (ato perlucocionário: o 

                                           
21 Alexy, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 
justificação jurídica. 3. ed. São Paulo: Landy Ediotra, 2001, Trad. Flávio Beno Siebeneichler,  p. 59 



efeito produzido pelo ato ilocucionário). 

As idealizações inevitáveis22 são conteúdos  normativos encontráveis 

em nossas práticas, como, por exemplo, a atribuição de significado idêntico a 

enunciados, o levantar uma pretensão de validade em relação aos proferimentos 

e o considerar os destinatários autônomos e verazes consigo mesmos  e com os 

outros. 

No conceito “agir comunicativo", no qual  é levado em conta o 

entendimento lingüístico como fator de coordenação da ação, Habermas 

imprime relevância às suposições contrafactuais dos  atores, que orientam seu 

agir por pretensões de validade, para a construção e a manutenção de ordens 

sociais. 

Assim, a integração de indivíduos através do agir comunicativo se dá 

com a canalização das diversas perspectivas de comportamento para um fim 

comum, que permite a adesão e reduz as alternativas de conduta a uma medida 

comum, que estabiliza o risco de dissenso e possibilita uma ordem social. 

Nesse processo a linguagem é tida como fonte primária de integração 

social, de onde surge uma coordenação que prima pelo entendimento alcançando 

comunicativamente. Dessa forma nossas ações no mundo da vida são 

compartilhadas intersubjetivamente permeadas por um pano de fundo 

concensual, possibilitando-nos um entendimento prévio que garante a 

                                           
22 Habermas, Jünger. Passado como futuro.Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1993,  Trad. Flávio Beno 
Siebeneichler. Entrevistador Michael Haller,  p. 98: "A prática cotidiana orientada pelo entendimento está 
permeada de idealizações inevitáveis. Estas simplesmente pertencem ao medium da linguagem coloquial comum, 
através do qual se realiza a reprodução de nossa vida. É verdade que cada um de nós pode decidir-se a qualquer 
momento a manipular os outros ou a agir abertamente de modo estratégico. Contudo, nem todos conseguem 
portar-se continuamente dessa maneira. Caso contrário, a categoria  'mentira' perderia seu sentido e, no final de 
tudo, a gramática de nossa linguagem desmoronaria. A apropriação da tradição e a socialização tornar-se-iam 
impossíveis. E nós teríamos que modificar os conceitos que utilizamos até aqui para caracterizar a vida e o 
mundo social. Com isso eu quero apenas dizer o seguinte: quando eu falo de idealizações, não me refiro a idéias 
que o teórico solitário erige contra a realidade tal qual é; eu apenas tenho em mente os conteúdos normativos 
encontráveis em nossas práticas, dos quais não podemos prescindir, porque a linguagem, junto com as 
idealizações que ela impõe aos falantes, é constitutiva para as formas de vida socioculturais".      



integração. Conforme sublinha Luiz Moreira “quando essa estrutura básica não é 

suficiente para garantir a integração social surge a possibilidade de dissenso ou a 

respectiva  necessidade de legitimar nossas pretensões”23. 

Instalado o dissenso, surge a necessidade de demonstração da validade 

dos atos da fala e de garantia de que as pretensões de validade possam ser 

resgatadas à luz do melhor argumento. Em síntese, pode-se dizer que a pretensão 

de validade tem que se  constituir como facticidade, pois pertence a uma 

comunidade histórica real, e como validade, pois  o entendimento remete os 

atores da comunicação a prévias idealizações inevitáveis. Só assim a pretensão 

de validade pode ser aceita racionalmente. 

Para demonstrar como o Direito  assimila a tensão entre facticidade e 

validade, Habermas24 trabalha antes com três categorias:  

i) o mundo da vida;  

ii) as instituições arcaicas; e  

iii) a sociedade secularizada. 

A tensão entre facticidade e validade, entre o factual e o contrafactual, 

na qual se dá a integração social, leva-nos ao conceito de "mundo da vida”. Com 

esta expressão Habermas25 designa a categoria que propicia as situações de fala e 

o pano de fundo interpretativo. 

As ações dos atores da fala se movem numa base de entendimento 

consensual, como uma fonte condensada de saber que se apresenta de modo 

irreflexo, com características de um saber absoluto. 

                                           
23 Moreira, Luiz. Fundamentos do Direito em Habermas. p. 111 
24 Habermas, Jünger. Direito e democracia: entre facticidade e validade. t. I,  p. 40-44 
 
25 Idem, p. 40 



Esse saber originário tomado como inquestionável, não falível e 

tampouco  falsificável, perde no entanto  essa dimensão de fonte inatacável ao 

ser confrontado com as pretensões de validade. É nesse momento de uma 

ruptura com o entendimento irreflexo que a inquestionabilidade do saber 

condensado decompõe-se como fonte do mundo da vida, pois tal situação não é 

mais suficiente para gerar um consenso racionalmente motivado, só possível 

quando atendida a exigência de razões que legitimem  a pretensão de validade. 

Apesar da surpreendente estabilidade do pano de fundo consensual 

que vem a ser a fonte imediata para o mundo da vida, seu uso de modo irreflexo 

é suspenso quando chamado ao confronto com as pretensões de validade. 

Mesmo assim, a pressão das experiências geradoras de contingências não 

esfacela a dimensão da qual o saber implícito extrai a força das convicções. 

A segundo categoria para explicar como a tensão entre facticidade e 

validade possibilita uma integração social é a das “instituições arcaicas”. Nestas 

o saber disponível é formado pela fusão entre facticidade e validade, e o agir 

comunicativo é canalizado para uma base comum -  a tradição -, que funciona 

como depósito dos fragmentos da realidade que informa imediatamente toda a 

sociedade, e exerce um papel prescritivo que  une a autoridade ao sagrado. 

Nas instituições arcaicas, a tensão entre facticidade e validade não se 

realiza a partir de um entendimento que apela para a  pretensão de validade de 

um ato de fala, que redunda  na integração social. Esta se dá por meio  de apelo 

a  duas esferas: i) a mítica; e ii) a factual26. Na primeira é formada uma crosta de 

convicções que se efetiva enquanto poder factual através dos ritos. Nela a  

sansão surge como uma cerimônia de purificação que visa restabelecer a ligação 

(religião: re-ligare), sendo secundárias as conseqüências da ação punitiva. Na 

segunda, a fonte factual das certezas não problematizáveis está no mito e, por 

                                           
26 Habermas, Jünger. Direito e democracia: entre facticidade e validade. t. I,  p. 42 



isso, a validade se confunde com o fático, de onde surgem as prescrições da 

conduta. 

A terceira categoria a ser considerada na tematização  dos aspectos de 

integração social é a das sociedades secularizadas. O acesso a estas só será 

possível com a superação da tradição e também da ordem social fundada pelas 

instituições arcaicas, que realizam a integração pelo fascínio e pelo medo. Tais 

superações geram nas sociedades modernas (sociedades secularizadas) uma 

tendência para o dissenso devido à multiplicidade de alternativas para a ação. 

Sem a tradição que fornecia o quadro de convicções para embasar a 

convergência das tomadas de posição, nem o fascínio e o medo que regia a 

sociedade como se fosse uma sociedade de culto, as sociedades secularizadas se 

defrontam com o problema da legitimidade da integração social. 

 A proposta habermasiana de solução é formulada através da teoria 

discursiva, que concebe a integração social a partir de uma linguagem 

intersubjetivamente compartilhada, com adoção de critérios públicos de 

racionalidade. 

O problema não é tão fácil de ser resolvido. A multiplicidade de 

alternativas de ação aumenta a necessidade de integração nas modernas 

sociedades econômicas e o mecanismo de entendimento disponível sobrecarrega 

a capacidade de integração em virtude da liberação de uma crescente quantidade 

de interações estratégicas, imprescindíveis para a estrutura social. 

Quando surgem conflitos, os atores da comunicação se deparam com 

as alternativas de suspenderem a comunicação ou de agir estrategicamente27. 

Nesse momento, facticidade e validade formam duas dimensões que se excluem 

mutuamente: i) a que se guia pela busca instrumental do sucesso em suas ações; 

                                                                                                                  
 
27 Habermas, Jünger. Direito e democracia: entre facticidade e validade. t. I, p. 46 



e ii) a do entendimento comunicativamente alcançado. Quem age na busca de 

sucesso julga a realidade a partir de sua pretensão ao sucesso, enquanto os que 

agem comunicativamente pretendem uma validade intersubjetivamente 

reconhecida. 

Entretanto, mesmo os que agem estrategicamente na direção do 

sucesso precisam situar a ação em um contexto de validade, que sofre as 

limitações da dimensão intersubjetiva, de onde tira a força de sua eficácia. Para 

isso a ação eficaz tem de pressupor uma comunidade de seguidores que aponta 

para a normatividade do fático na direção do binômio liberdade subjetiva de 

ação e sanção do Direito Objetivo, que forma a raiz do Direito Moderno. 

 

4. Dimensões da validade do direito 

As regras do Direito Privado, fundadas sob os postulados da 

propriedade e da liberdade contratual, constituem-se nos paradigmas para o 

Direito na modernidade. 

Com o processo de positivação do Direito, que por isso é qualificado 

como moderno, a idéia kantiana da validade dos direitos subjetivos diante dos 

demais cidadãos se estende também perante a intervenção estatal. Esse 

fenômeno marca a passagem do Direito Natural para o Direito Positivo. 

Assim,  passaremos a examinar as dimensões da validade do Direito, a 

saber:  

i) legalidade e processo de normatização do Direito;  

ii) o processo legislativo como espaço de integração social; e  

iii) o Direito como medium da tensão entre facticidade e validade. 



 

4.1. Legalidade e processo de normatização do Direito 

Habermas28 interpreta a teoria kantiana do Direito como sendo este 

uma relação interna de coerção e liberdade. O Direito é, assim, a categoria que 

utiliza a coerção, através do monopólio estatal, para garantir a liberdade do seu 

uso abusivo. Essa relação paradoxal entre coerção e liberdade, que caracteriza a 

tensão entre facticidade e validade, se estabiliza na juridicidade e é superado no 

conceito de legalidade, vez que as normas jurídicas apresentam duas faces:  

i) elas podem orientar uma ação  heterônoma de estrito respeito à 

legalidade; e  

ii) elas podem orientar uma ação autônoma de respeito às normas, não 

por elas mesmas, mas pelo senso do dever. 

Habermas29 explicita, através da teoria da ação, o conceito  kantiano 

de legalidade, que expressa o duplo aspecto da validade do Direito - a coerção e 

a liberdade. A legalidade se constitui, na teoria  habermasiana, numa das 

dimensões de validade do Direito Positivo. Essa validade apresenta um duplo 

aspecto: i) o da validade social ou fática, medida pela adesão às suas 

prescrições;  e ii) o da legitimidade, que se mensura através da racionalidade do 

processo legislativo ou ainda porque sua justificação se dá num patamar de 

cunho ético ou moral. Neste sentido  a validade está no resgate da pretensão à 

legitimidade pela fundamentação racional. No entender habermasiano a validade 

da norma não está apoiada na eficácia social, isto é, no consenso factual 

decorrente dos costumes e dos hábitos seculares, mas na suposição de 

legitimidade que garante tanto a validade social quanto a obediência fática a 

                                           
28 Habermas, Jünger. Direito e democracia: entre facticidade e validade. t. I, p. 48 
 
29 Idem, ibidem. 



seus preceitos. 

A validade do fático e a legitimidade, constitutivas do Direito, cria 

para o membro da comunidade jurídica dois enfoques da norma jurídica: um 

objetivador e outro  performativo. Neste a norma se torna uma espécie de 

guardiã objetiva de sua liberdade, pois busca um entendimento 

comunicativamente gestado. No enfoque objetivador a norma jurídica se 

apresenta como um limite para seu arbítrio, posto que é usada estrategicamente 

para obtenção de sucesso30. 

Assim, a estrutura do Direito oscila entre a suposição da obediência às 

sua normas pelo receio da sansão e o reconhecimento racional de suas 

prescrições,   o que o põe diante de uma exigência pós-metafísica – a 

legitimação racional. 

 

4.2. O processo legislativo como espaço de integração social 

 

O Direito não se limita a garantir as liberdades individuais através da 

delimitação das condutas permitidas com a prescrição das proibidas, obrigatórias 

e facultativas, pois no corpo político as pessoas se reconhecem mutuamente 

como titulares de direitos recíprocos. 

Nesse  contexto o processo legislativo  se apresenta como uma das 

dimensões de validade do Direito e lugar de integração social, pois as pessoas 

abandonam a posição de sujeitos de Direito solipsistas e constituem uma 

comunidade jurídico-política livremente associada. 

A legitimidade do processo legislativo está na garantia dos direitos de 



comunicação e de participação política, de modo que aos membros da 

comunidade jurídica fique assegurada uma orientação pela busca do 

entendimento intersubjetivamente alcançado acerca dos princípios morais que 

devem ser juridicizados, efetiváveis sob os auspícios do Direito Positivo 

mediante a coerção fática e a validade da legitimidade. Para Habermas: 

o conceito do direito moderno – que intensifica e, ao mesmo tempo, 

operacionaliza a tensão entre facticidade e validade na área do 

comportamento – absorve o pensamento democrático, desenvolvido 

por Kant e Rousseau, segundo o qual a pretensão de legitimidade de 

uma ordem jurídica construída com direitos subjetivos só pode ser 

resgatada através da força socialmente integradora da vontade unida e 

coincidente de todos os cidadãos livre e iguais31. 

A garantia do direito de comunicação e de participação política remete 

à autonomia dos cidadãos, a qual, por sua vez supõe que a coerção fática 

exercida pelas normas jurídicas requer uma comprovação de validade pela 

correição procedimental no processo legislativo, calcado sob normas que 

efetivem a liberdade. 

Sendo assim o processo legislativo, e a adesão dos cidadãos às 

prescrições normativas confirmam a autonomia dos membros da comunidade  

jurídica, pois são motivados  pela racionalidade do processo de positivação do 

direito,  legitimador de um poder que, em última instância, emana do povo. 

Assim, o Direito moderno, destituído das bases fatuais oferecidas 

pelas ideologias sacrorreligiosas, só poderá superar sua fragilidade se garantir 

aos cidadãos uma  manifestação racional e livre de suas vontades, que os tire da 

posição de meros espectadores da jornada jurídico-política. Tão-somente assim 

o Direito se transformará em fonte primária da integração social. 
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4.3. O Direito como medium da tensão entre facticidade e validade: 

positividade e aceitabilidade racional 

É diante de objeções factuais que surge a necessidade de comprovação 

da validade do proferimento, a qual leva a uma pretensão de veracidade em 

virtude do dissenso. 

A satisfação da pretensão de validade requer uma linguagem que seja 

pautada pelo entendimento, o qual, pressupondo as  idealizações inevitáveis 

(atribuição de significação idêntica, atuação de destinatários autônomos, e 

verazes etc.), passa a coordenar as ações dos atores. 

Esse entendimento situa a tensão entre facticidade e validade no 

mundo da vida, o que leva à constatação de sua inerência aos fatos sociais. Com 

ele Habermas32 quer eliminar qualquer esfera metafísica que se possa constituir 

imediatamente informativa para o conceito de idealidade. A tensão entre 

facticidade e validade pertence à esfera secular do mundo da vida, sem conexão 

com a esfera de fundamentação última. A validade é alcançada pela 

comprovação factual através de uma linguagem orientada pelo entendimento e 

se liga a um contexto histórico. 

Assim, a aceitação das  razões de pretensões  da validade dos 

proferimentos que criam e perpetuam os fatos sociais depende de um contexto 

discursivo no qual os argumentos podem ser substituídos por outros melhores, 

que torna o tecido social perpassado por suposições de validades falíveis33. 

Com essas proposições Habermas evita o relativismo e o ceticismo, 

pois a pretensão à idealidade contida na validade não é recusada com o recurso à 
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falibilidade, mas aponta para uma permanente tensão entre o contexto histórico e 

a pretensão de validade à medida que indica a transcendência da idealidade de 

um consenso objetivo sob os auspícios do melhor argumento. Diferente da razão 

prática, entendida como instância de preceitos normativos, a razão  

comunicativa apresenta uma normatividade mediata, marcada por uma 

universalidade que se situa nas pretensões de validade e uma factualidade 

identificada na vivência situada historicamente. 

Nesse contexto a integração social se dá na esfera processual do 

entendimento através das ações que compartilham subjetivamente o sentido. Os 

argumentos, portanto, tanto podem fortalecer quanto invalidar as convicções 

sempre que estas sejam problematizadas. Sua aceitação não refletida é suspensa 

e surge  a busca pela racionalidade que valida as expressões lingüísticas. Assim, 

a "validade falível"  afasta o risco de uma socialização totalizada que implica 

perda de identidade enquanto que uma universalidade da idealidade assenta-se 

sobre uma racionalidade processual que supera os limites factuais históricos. 

Porém, fica no ar uma pergunta: como se dará a integração em 

sociedades modernas que levam a sério o risco do dissenso (tensão entre 

facticidade e validade)? Habermas34 aponta a resposta na positivação do Direito 

Moderno. 

Superada a autoridade sagrada que servia como fonte imediata de 

integração através da tradição, o fenômeno da positivação do Direito desloca, 

para a sanção monopolizada pelo Estado, a função de eliminar o risco de 

dissenso. 

A idéia de que todo o poder emana do povo, consagrada pela tradição 

constitucional do ocidente, torna o Direito Moderno um medium de integração 
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no momento em que se assume o exame crítico de normas e princípios pelo 

fenômeno da positividade e de sua pretensão a uma validade legítima porque 

racional. 

A positividade do Direito cria um arcabouço de integração, 

artificialmente gestado, que detém uma validade hipotética, pois seus elementos 

podem ser derrogados.  Surge a partir daí um elemento temporal que marca o 

lapso no qual a norma surte efeito – a vigência. Sendo-lhe intrínseca a 

temporalidade, a norma jurídica passa a ser modificável quando não mais 

representa a vontade do povo, sem que com isso  fique prejudicada a 

juridicidade. 

A vigência, assim, se apresenta como um problema meramente 

artificial, cuja solução é dada pela intervenção estatal  via ação legislativa, que 

substitui ou altera a norma, através de representantes das opiniões e vontades do 

povo, numa instância que institucionaliza e consagra a liberdade, tornando-se, 

por isso, legítima. É essa suposição de legitimidade que torna o ordenamento 

jurídico racionalmente  aceitável e o dota de condições para desempenhar a 

função de integração social. 

No direito moderno a tensão entre facticidade e validade está na co-

existência de elementos sancionadores e elementos provenientes de uma  

autolegislação, ou seja, na circunstância de que a sanção restringe o dissenso. E 

este é superado pela aceitação racional das normas que, em última instância, 

emana do povo. 

Mas o Direito que se abre para o agir comunicativo, exorcizando a 

acusação de ser um invólucro artificial, ao tempo em que se constitui uma 

instituição que efetiva a liberdade, serve ao mercado como instrumento para 

transformar o poder meramente  factual, arbitrário, em norma jurídica através da 

                                                                                                                  
 



positivação do ilegítimo. 

Por conta dessa possibilidade, o Direito Moderno orienta-se pela 

pressuposição de validade falível para superar a colonização exercida pelo 

sistema, por meio de fontes que realizam a liberdade e garantem a comunicação 

e a participação dos atores da comunidade jurídica no processo de sua formação. 

 

4.4. A teoria discursiva do Direito 

Habermas desenvolve seu projeto de uma teoria discursiva a partir de 

três perspectivas:  

i) a substituição da razão prática pela razão comunicativa, pois esta, 

diferentemente daquela, não se coloca como informativa da ação;  

ii) não sendo prática a razão comunicativa, é possível se falar em uma 

validade falível intrínseca ao Direito;  

iii) a recusa da complementaridade na relação entre normas jurídicas e 

normas morais e acatamento de uma relação de co-originariedade. 

A partir dessas perspectivas Habermas articula um princípio do 

discurso deontologicamente neutro, que se converte em princípio de democracia, 

e, por isso, afasta a subordinação do direito positivo ao Direito Natural. 

Recusando a síntese que a modernidade realizou entre a razão prática 

e filosofia solipsista, a teoria habermasiana se opõe a uma fundamentação última 

do Direito, associada à razão prática tomada como instância normativa do agir, a 

qual, por submeter de modo imediato a vontade do indivíduo passa a assumir as 

rédeas da história e da ordem social. Transformada em modelo para ação, a 

razão prática assume também a forma de um mandamento moral, dotado de 



validade deontológica. 

Para contornar a necessidade do Direito Positivo legitimar-se no 

Direito Natural, Habermas35 substitui a razão prática pela comunicativa. Esta 

substituição é de fundamental importância para a teoria discursiva do Direito. 

Primeiro porque a normatividade da razão comunicativa só se torna prescritiva 

após o consenso discursivamente estabelecido, “segundo porque ao distanciar-se 

da normatividade de um mandamento moral, a razão comunicativa vai poder 

estabelecer-se a partir de um princípio do discurso neutro do ponto de vista de 

uma validade deontológica”36. 

Essa neutralidade deontológica é o fio condutor que distanciará a 

filosofia habermasiana da kantiana, visto que a relação entre Direito e Moral 

deixa de ser complementar para ser co-originária. 

Nas sociedades arcaicas a integração social se dava pela coesão 

imposta pela autoridade do sagrado e dos costumes. Já nas sociedades pós-

metafísicas, sob a égide do agir comunicativo, a coesão não se dá com a mesma 

suficiência daquela obtida pelos recursos das entidades metafísicas e 

consuetudinárias.  Sua precariedade acarreta sempre a possibilidade de dissenso. 

Por outro lado, entretanto, há sempre a possibilidade de um reconhecimento da 

autoridade normativa do melhor argumento. 

Nesse quadro, surgem duas expectativas: a adesão a uma 

normatividade  gestada pelos que agem comunicativamente e a não-adesão por 

parte dos que agem estrategicamente para o sucesso. 

A solução desse problema cabe ao Direito Moderno, aparelhado pelo 

monopólio estatal da força, com a qual aplica a sanção pela não-adesão à 
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normatividade jurídica. Isso põe uma questão que deve ser enfrentada: Podem os 

destinatários das normas jurídicas questionarem a validade dessas prescrições 

sem afetar a legitimidade do Direito? 

A idéia que legitima o Direito é a de auto-determinação e de soberania 

política dos cidadãos. Ocorre entretanto que, à míngua de garantia de 

comunicação e participação no processo de formação do Direito, o sistema 

jurídico se divide em duas instâncias: uma produtora, que elabora as normas que 

exigem que sejam obedecidas, e uma receptora, formada por destinatários 

heterônomos. À evidência, um ordenamento assim carece de legitimidade. 

Assim, segundo Habermas, “o processo democrático da criação do 

Direito constitui a única fonte pós-metafísica da legitimidade”37. Mas, de onde o 

Direito tira a sua legitimidade? 

Pela concepção da filosofia contratualista a validade do ordenamento 

jurídico é medida pelo espaço de liberdade de cada sujeito de Direito. Quando a 

normatividade jurídica invade o espaço de liberdade e atinge a autonomia do 

indivíduo, cessa a legitimidade da produção normativa. 

Essa questão é posta em outros termos na teoria discursiva do Direito. 

Aqui a comunidade jurídica não é vista como integrada por produtores e 

destinatários das normas, mas como uma comunidade de cidadãos co-autores 

das normas jurídicas. Mas, além da exigência da produção discursiva da vontade 

política dos membros da comunidade jurídica, a legitimação do Direito requer 

um processo de institucionalização da vontade democrática dos cidadãos. 

A normatividade do Direito entretanto não é fechada em si mesma e, 

por isto, precisa comprovar-se na factualidade das decisões democráticas. Isso 

revela a insuficiência da institucionalização de preceitos normativos como única 
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exigência pós-metafísica de legitimação. Se fosse assim, estaríamos substituindo 

a esfera metafísica de um direito natural racional pela  normatividade positivista 

de um procedimento legislativo. 

Diferentemente da concepção platônica de um Direito que se legitima 

em um Direito Superior e da posição empirista que nega qualquer legitimidade 

que ultrapasse a contingência das decisões legisladoras, a compreensão 

procedimentalista do direito mostra que a única fonte de sua legitimidade está 

nos pressupostos comunicativos e nas condições do processo de formação 

democrática da vontade e da opinião38. 

Para que o procedimento legislativo possa institucionalizar a vontade 

democrática dos cidadãos, dois  passos precisam ser dados:  

i) a canalização das liberdades comunicativas para constituição da 

normatividade através de processos democráticos;  

ii) a institucionalização dos procedimentos jurídicos para assegurar a 

manifestação de vontade democrática dos cidadãos de modo a afastar tanto as 

decisões arbitrárias quanto a normatividade jurídica autopoiética. 

Tais condições de legitimidade não excluem do direito a possibilidade 

da normatização decorrente da vontade injusta. Sendo injusta a normatividade, 

surgem três opções: i) permanecer injusta e perder a legitimidade, constituindo-

se como arbítrio e violência; ii) admitir a possibilidade de um direito fonte do 

arbítrio e da violência; e iii) admitir a falibilidade da normatvidade jurídica e 

manter-se aberta à revisão e à revogação. 

Marcada pela falibilidade,  a normatividade jurídica permanece aberta 

à revisão e à  revogação, assumindo um status de autoridade relativa, a despeito 

da incorporação da dimensão da liberdade comunicativa no momento de sua 



produção. Por isso, mantém-se  exposta à comprovação fática para haurir sua  

legitimidade dos processos democráticos de sua criação, aplicação e imposição, 

nos quais sejam garantidas a liberdade comunicativa, a participação em 

condições de igualdade e a autonomia imprescindível à racionalidade. 

Não há na agenda de institucionalização de processo democrático uma 

esfera deontológica a priori, que  forneça os padrões de conduta eleitos como 

inquestionáveis. Isso põe o Direito diante de  uma realização paradoxal, pois sua 

função é: 

domesticar o potencial de conflito embutido em liberdades subjuntivas 

desencadeadas, utilizando normas cuja força coercitiva só sobrevive 

durante o tempo em que foram reconhecidas como legítimas  na corda 

bamba das liberdades  comunicativas desencadeadas39. 

Por conta dessa assertiva a normatividade se apresenta mediatamente, 

pois só é constituída no momento em que incorpora a dimensão da liberdade 

comunicativa e é reconhecida como legítima à medida que expressa a vontade 

discursiva dos cidadãos. Como a legitimidade do Direito é obtida na correição 

processual e esta pressupõe a conjugação da soberania política com os direitos 

humanos, a validade decorrente desse processo é sempre passível de revisão. 

Resta agora tocar na questão da relação entre o Direito e a Moral. Esta 

relação se dava, nas concepções metafísicas, na subordinação do Direito 

Positivo ao Direito Natural ou Moral. Segundo os jusnaturalistas, o poder civil 

forma-se a partir do procedimento característico do contrato social, de duas 

maneiras:  

i) na primeira hipótese, que podemos chamar de hobbersiana, os 

membros da comunidade jurídica renunciam aos seus direitos naturais e o poder 

                                                                                                                  
38 Habermas, Jünger. Direito e democracia: entre facticidade e validade. t. II, p. 310, Posfácio  
39 Habermas, Jünger. Direito e democracia: entre facticidade e democracia. t. II,  p. 324-325, Posfácio  



civil nasce sem limites - qualquer limitação futura é auto-limitação;  

ii) na segunda, que podemos chamar lockiana, o poder civil é fundado 

para assegurar o gozo dos direitos naturais (como a vida, a propriedade, a 

liberdade) e, portanto, nasce limitado por um direito preexistente.  

Na primeira hipótese o Direito Natural é absorvido pelo Direito 

Positivo. Na segunda , este é o instrumento para realização daquele40. Nessa 

estrutura se constata uma normatividade imediata no âmbito do jurídico. 

Com a substituição da razão prática pela razão comunicativa, 

Habermas recusa a medida deontológica da moral para o Direito e abre a 

discussão acerca da relação entre a Moral e o Direito, revelando a 

insustentabilidade das explicações fundadas na filosofia da consciência ou na 

esfera metafísica. 

As relação da consciência e moral, para Habermas, é complementação 

recíproca41, e não de subordinação como acontece na concepção da razão 

prática. Embora tivesse dito, nas aulas lecionadas na Universidade de Havard, de 

uma complementaridade  com função deontológica, de modo que a esfera moral 

                                           
40 Bobbio, Norberto. Teoria generale del diritto. 2. ed. Torino: G. Giappichelli Editore, 1993,  p. 178: "Secondo 
il pensiero  giusnaturalistico, il potere civile  originario si forma sorgendo da un precedente stato di natura 
attraverso il procedimento caratteristico del contratto sociale. Ma vi sono due modi de concepire questo 
contratto sociale. Com una prima ipotese, che potremmo dire hobbesiana, coloro che stipulano il contratto 
rinunziano completamente a tutti i diritti dello stato di natura e il potere civile nasce senza limiti: ogni futura 
limitazione sarà un'auto-limitazione. Con una seconda ipotesi, che possiamo chiamare lockiana, il potere civile 
viene fondato allo scopo di assicurare meglio il godimento del diritto  naturali (quali la vita, la proprietà, la 
libertà), e quindi nasce originariamente limitado de um diritto preesistente. Nella prima ipotese il diritto naturale 
scompare completamente nel dar vita al diritto positivo; nella seconda il diritto positivo non è altro che uno 
strumento per la completa attuazione del preesistente diritto naturale".  "Segundo o pensamento jusnaturalista, o 
poder civil originário forma-se a partir de um estado de natureza através de procedimento característico do 
contrato social. Mas existem duas maneiras de conceber esse contrato social. Como primeira hipótese, que 
podemos chamar de hobbesiana, aqueles que estipulam o contrato renunciam completamente a todos os direitos 
do estado natural, e o poder civil nasce sem limites: qualquer limitação futura será uma autolimitação. Como 
segunda hipótese, que podemos chamar lockiana, o poder civil é fundado com o objetivo de assegurar melhor o 
gozo dos direitos naturais (como a vida, a propriedade, a liberdade) e, portanto, nasce originariamente limitado 
por um direito preexistente. Na primeira hipótese o Direito natural desaparece completamente  ao dar vida ao 
Direito positivo; na segunda, o Direito positivo é o instrumento para a completa atuação do preexistente Direito 
natural" (Tradução de Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos in Bobbio, Norberto. Teoria do ordenamento 
jurídico. 10. ed. Brasília: UnB, 1997,  p.43.).     
41 Habermas, Jünger. Direito e democracia: entre facticidade e democracia. t. I, p.141  



se apresentará como designadora da legitimidade do Direito Positivo, no sentido 

da razão prática, a partir de 1992, com a formulação da teoria discursiva do 

Direito,  o filósofo trata de complementação simultânea por co-originariedade. 

Essa proposição possibilita uma independência da esfera jurídica através de um 

discurso neutro do ponto de vista deontológico e revela uma relação entre 

normas morais e normas jurídicas em dois aspectos: a simultaneidade na origem 

e a complementaridade procedimental. Isso garante uma neutralidade normativa 

imediata para o direito e possibilita a abertura do mundo jurídico ao universo 

moral, através do procedimento  legislativo. 

Na teoria discursiva do Direito, Habermas42 reformula o modo de 

interpretar os aspectos da realização da integração social. Como gerar consenso 

através de normas legítimas? Como solucionar conflitos? São perguntas 

formuláveis tanto para o Direito quanto para a moral, porém de modos diversos. 

A permuta da normatividade imediata da razão prática pela 

normatividade mediata da razão comunicativa resulta, na modernidade, num 

abandono de certezas  não problematizáveis, advindas da metafísica e da 

tradição. A moral passa a ser concebida como uma esfera cultural secular, 

construída por meio de um procedimento argumentativo, de modo a preencher 

um requisito fundamental - a universalidade. 

Com o desligamento da tradição, a moral racional fica adstrita a uma 

forma de saber cultural, destituída de obrigatoriedade  institucional. Sua função 

passa a ser a constituição interna de um determinado jogo de argumentação43. 

Isso acarreta uma carência de eficácia do procedimento moral porque desacopla 

o princípio da universalização da facticidade da ação. Os juízos formulados sob 

os auspícios da moral não se realizam necessariamente em ações. 
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Nesse quadro o Direito aparece como sistema de saber e de ação, 

como pertença das esferas cultural e institucional, para realizar a integração 

social que a moral sozinha não pode realizar. Dessa forma, compensa a 

fragilidade da moral através da complementaridade procedimental. Essa relação 

é esclarecida com o exame das exigências a que está subordinado o sujeito 

moral no momento da passagem da formulação dos juízos para a ação. São três 

as exigências: as cognitivas, as motivacionais e as organizacionais. 

A exigência cognitiva impõe ao sujeito moral a formação de um juízo 

imparcial através de um procedimento universal argumentativo, de modo a 

poder julgar questões controversas à luz da universabilidade. Esse procedimento 

universal argumentativo, entretanto, possibilita apenas a elaboração de juízos e 

não de um código de normas  que orientem a ação,  quando é necessário resolver 

questões que escapam à normalidade das questões paroquiais. A falta de 

condições da moralidade para elaborar um catálogo de obrigações que dissolvam 

os conflitos provenientes da passagem do universal para a ação gera uma 

indeterminação cognitiva que ameaça a integração social. 

A indeterminação cognitiva é absorvida pelo Direito pois "o legislador 

político decide quais normas valem como direito  e os tribunais resolvem, de 

forma razoável para todas as partes, a disputa sobre a aplicação de normas 

válidas, porém carente de interpretação"44. Assim, a formação do critério de 

justiça é transferida do procedimento universal argumentativo no campo da 

moral para a formação institucional da validade das normas no âmbito do 

Direito. Essa normatividade do Direito elimina a indeterminação cognitiva, pois 

define o que é justo ou injusto através dos procedimentos que encerram uma 

correição processual interna, porque emana da vontade discursiva dos cidadãos, 

e realiza a passagem de um saber para a ação. 
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A segunda exigência feita ao sujeito moral na passagem da 

formulação dos juízos para a ação é a motivacional. A formação discursiva da 

vontade que marca as sociedades pós-metafísicas gera possibilidade de dissenso 

mesmo diante da autoridade normativa dos melhores argumentos, pois estes 

estão expostos a problematizações que geram a expectativa de não adesão a 

comportamentos tidos como corretos. O Direito elimina essa incerteza 

motivacional através da possibilidade de sanções impostas pelo  monopólio 

estatal da força, coibindo os comportamentos desviantes. 

Como, no campo moral, o cumprimento das normas só é exigido se 

forem tidas como válidas por todos, sem a certeza de total adesão, as chances de 

integração social são reduzidas a níveis desprezíveis. O Direito vem em socorro 

da moralidade, para superação da incerteza motivacional que gera a facticidade 

da inimputabilidade, instituindo e aplicando sanções contra comportamentos 

desviantes, mediante o uso de força autorizada pela legitimidade que 

fundamenta as normas jurídicas enquanto resultado do consenso gestado na 

formação discursiva da vontade. 

Nesse ponto surge a terceira exigência – a organizacional.  A ordem 

moral carece de uma cadeia organizacional dotada de um sistema complexo de 

interações que exigem um alto grau de  especialização, que possibilite a 

efetivação de suas obrigações. Tal exigência é suprida pelo Direito na medida 

em que disponha de normas estruturadas num  ordenamento logicamente 

encadeado, que por serem reflexivas, possibilitam uma idéia de plenitude. 

Assim, no quadro da deficiência da moralidade, para promover a integração 

social em sociedades pós-metafísicas, marcadas por uma problematização 

permanente, o Direito se apresenta como um instrumento para consolidar o 

abalo causado  com o dissenso.  Para Habermas: 

o direito não é recomendado apenas para a reconstrução dos 

complexos de instituições naturais que ameaçam ruir devido à 



subtração da legitimidade. Em virtude da modernização social, surge 

uma necessidade organizacional do tipo novo, que só pode ser 

satisfeita de modo construtivo. O substrato institucional de áreas de 

interações tradicionais, tais como a família e a escola, é reformulado 

através do direito, o qual torna possível a criação  de sistemas de ação 

organizados formalmente, tais como os mercados, empresas e 

administrações. A economia capitalista, orientada pelo dinheiro, e a 

burocracia estatal, organizada a partir de competências, surgem do 

medium de sua institucionalização jurídica45.  

Os aspectos da simultaneidade na origem e de complementaridade 

procedimental que determinam a relação entre normas jurídicas e normas 

morais, garantem uma neutralidade normativa imediata para o Direito e 

possibilita uma abertura do mundo jurídico ao  universo moral através do 

procedimento legislativo. 

Veremos, a seguir, como o Direito Moderno pode promover a 

integração social através da legalidade enquanto síntese entre os direitos 

humanos e soberania do povo, isto é, entre os direitos que cada cidadão tem de 

se atribuir e sua autonomia política. 

 

4.5. A legitimação do Direito na legalidade enquanto  composição de 

direitos humanos e soberania do povo 

Na teoria discursiva do direito, Habermas46 insurge-se contra a 

redução do Direito a um espaço de liberdade negativa para demonstrar que a 

concepção solipsista dos direitos subjetivos se defronta com as questões de 

legitimidade e da possibilidade de integração social em sociedades complexas, 

pós-metafísicas, em face da insuficiência da ordem moral, assinalada 
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anteriormente. 

Os direitos subjetivos constituem a garantia de liberdade nos espaços 

em que o sujeito pode agir livremente, sem a coerção das prescrições 

deontológicas das normas jurídicas. É livre o sujeito para praticar:  

i) a conduta que não esteja proibida;   

ii) outra que não seja a obrigatória;  

iii) a que seja facultada. 

Nesse panorama uma lei geral deve assegurar um espaço              igual  

(de modo aritmético) para que os sujeitos tenham o máximo sucesso possível. 

Nessa igualdade de espaço está a exata medida de direitos para todos os 

membros do corpo jurídico e os direitos subjetivos assumem uma forma 

quantitativa47. Nesse quadro surgem duas perspectivas:  

i) os direitos subjetivos se constituem em espaços privados de atuação; 

e  

ii) em garantia do sucesso pessoal sem qualquer preocupação com as 

questões políticas. 

Recusando essa redução do direito aos aspectos solipsistas dos direitos 

                                                                                                                  
 
47 Vaz, Henrique Cláudio de Lima. Escritos de filosofia II: ética e cultura. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1993,  p. 
267: "As modernas teorias políticas [...] obscureceram esse problema ao operar fundamentalmente com a noção 
de igualdade quantitativa ou aritmética, resultante da comparação entre grandezas homogêneas, que seriam os 
próprios indivíduos participantes do corpo político. O pressuposto mecanicista deste tipo de pensamento reduz 
assim os indivíduos a grandezas iguais, a átomos movendo-se num espaço social isotrópico. Tal modelo repousa 
sobre a hipótese insustentável da igualdade natural entre os homens, da qual resultaria a constituição da 
sociedade pelo pacto de associação entre iguais. Na verdade, porém, a natureza é o domínio da diferença e, 
enquanto procedem da natureza, os homens se constituem em indivíduos pela particularidade das suas diferenças 
irredutíveis. A única igualdade possível  aqui é aquela que resulta da negação da diferença qualitativa: a 
igualdade abstrata do número. Mas, operando-se com esse modelo, a igualdade social só pode ser pensada como 
multidão de indivíduos isolados e mantidos num sistema social de natureza mecânica pela ação de uma força que 
age ab extrinseco. Basta que essa força se concentre nas mãos de um só e estará presente o modelo perfeito do 
sistema totalitário:   todos são iguais porque todos são escravos." 



subjetivos, Habermas48 demonstra que, conquanto o Direito retire da moral o 

peso da integração social ao instituir-se por meio do processo legislativo, não é 

neste que encontra a medida de sua legitimidade, mas na composição entre 

soberania e direitos humanos, cuja, síntese é a legalidade. É preciso ressalvar, 

para evitar mal entendido, que a legalidade de que Habermas trata não é 

elaborada segundo premissas solipsistas do Direito Subjetivo. 

Mas em que sentido a legalidade legitima o Direito? Na medida em 

que o processo legislativo se desenvolve de forma democrática, onde a 

comunicação e a participação são garantidas aos cidadãos para produção 

discursiva da opinião e da vontade, “a legalidade vem a ser a instância que se 

constitui como síntese entre os direitos que cada cidadão tem de se atribuir e sua 

autonomia política”49. 

A  estrutura solipsista dos direitos subjetivos suscita uma aparente 

concorrência entre direitos humanos e a soberania do povo, que enseja a 

necessidade de se discutir a dimensão da soberania da comunidade política. Esta 

pode dispor de tudo ou sofre limitações dos direitos que são admitidos como 

anteriores à constituição da comunidade? Os direitos humanos constituem-se 

como direitos pré-políticos, ou só são válidos quando reconhecidos por uma 

comunidade política? Ou a comunidade jurídica só é possível à medida em que 

se reconhecem os direitos humanos? 

A tradição filosófica ocidental se divide entre duas propostas para 

responder a tais questões:  

i) uma que postula o primado dos direitos humanos, pré-políticos, que 

se põem como barreiras à vontade soberana do legislador político;  
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ii) a outra que tem como concepção de direitos humanos os que só se 

tornam tais a partir da auto-organização dos membros de uma comunidade 

política. 

Essas questões se resolvem pela constatação de que na estrutura dos 

direitos solipsistas se esconde uma intersubjetividade fundada na co-autoria do 

ordenamento jurídico. O conceito de liberdade negativa, que assegura espaços 

iguais para que os cidadãos ajam sem restrições, sofre um revés com a 

tematização da promessa de reciprocidade embutida nos direitos subjetivos que 

leva ao reconhecimento da co-autoria do ordenamento jurídico. Essa verificação 

desmorona a estrutura solipsista do Direito, pois a co-autoria  emana da 

formação discursiva da opinião e da vontade  que gera a legalidade como síntese 

do exercício da soberania do povo e dos direitos humanos, através da 

institucionalização de procedimentos que acoplem à sua gênese as garantias da 

manifestação racional da vontade democrática dos cidadãos. “Desse modo, a 

autonomia privada e a pública pressupõem-se mutuamente sem que uma possa 

reivindicar o primado sobre a outra”50. 

Portanto, o ordenamento jurídico é fruto de uma legislação que os 

sujeitos se dão a si mesmos, pelo exercício da soberania política, por meio de 

procedimentos que incorporam a dimensão discursiva da formação da opinião e 

da vontade, nos quais estão inseridos os direitos humanos como condições 

formais para tal institucionalização. Essa concepção entre direitos humanos e 

soberania do povo, cuja síntese é a legislação, se mostra, segundo Habermas: 

quando conseguimos decifrar o modelo da autolegislação através da 

teoria do discurso, que ensina serem os destinatários simultaneamente 

os autores de seus direitos. A substância dos direitos humanos insere-

se, então, nas condições formais para a institucionalização jurídica 

desse tipo de formação discursiva da opinião e da vontade, na qual a 
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soberania do povo assume figura jurídica51. 

A legitimidade do Direito apoia-se na legislação por ser esta, ao 

mesmo tempo, reflexo e produção da vontade discursiva dos membros da 

comunidade jurídica, através do processo legislativo que encarna os direitos 

humanos como condições formais para a institucionalização jurídica, para o 

pleno exercício da soberania do povo. Noutro giro, a legitimidade do Direito 

funda-se num arranjo comunicativo, onde os parceiros do direito, enquanto 

participantes de discursos racionais, devem examinar se uma norma encontra ou 

poderia encontrar o assentimento de todos os atingidos. 

Através da teoria discursiva do Direito, Habermas elabora a síntese 

entre direitos humanos e soberania do povo, para mostrar que a legitimidade do 

direito moderno só cumpre as exigências do pensamento pós-metafísicos se a 

produção da legislação for dada em  processos discursivos racionais, nos quais 

aquela síntese esteja institucionalizada. 

Entretanto, a tensão entre validade e facticidade não pode ser 

eliminada, mas sim domesticada pelo Direito, pois as prescrições, embora 

legítimas, são sempre passíveis de revisão e revogação. Caso contrário, os 

preceitos jurídicos, em vez de propiciar, aprisionariam a liberdade. 

Fixada a premissa da legalidade como fundamento do Direito 

Moderno, enquanto síntese da facticidade e da validade, que por sua vez resulta 

do consenso obtido da comunicação discursiva levada a efeito sob os auspícios 

de organizações democráticas, em procedimentos desenvolvidos com a mais 

ampla garantia de comunicação e participação dos atores da comunidade 

jurídica, passaremos a examinar os princípios constitucionais e as normas neles 

fundadas que autorizam a realização de direitos subjetivos  antes da discussão 

dialética que domestica os conflitos subjacentes, através do processo judicial. 
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4.6.  Posicionamento crítico 

Na elaboração de sua teoria do discurso Habermas substitui a razão 

prática pela razão comunicativa, destacando a vantagem desta para fundamentar 

o Direito porque orienta o agir para o entendimento num contexto discursivo em 

que as vozes manifestam pretensões de validade, por meio da cooperação, não 

isenta de conflitos, de pessoas que buscam na intersubjetividade a auto-

realização autêntica e autônoma, num ambiente de solidariedade. 

Em contrapartida, a razão prática projeta uma unidade incondicionada 

e sintética de todas as condições, gestada na unificação sistemática de todos os 

homens sob leis objetivas comuns, instituídas numa esfera normativa 

extramundana. 

Na teoria discursiva de Habermas a legalidade aparece como reflexo e 

fruto da vontade discursiva dos membros da comunidade jurídica, e, portanto, o 

processo legislativo se apresenta como lugar da integração social. 

Afigura-se-nos inequívoca tal assertiva na medida em que o foco da 

discussão seja fixado na produção legiferante sustentada na autodeterminação e 

soberania política dos cidadãos, que legitimam o Direito. 

Mas a normatividade gestada no processo legislativo não escapa ao 

dissenso que resulta da liberdade pressuposta na legitimidade do Direito. 

Por conta dessa contingência, o Direito, além de prescrever as 

condutas obrigatórias, proibidas ou facultadas, dando forma à liberdade, tem 

também a função de domesticar o conflito deflagrado pela desobediência. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior sublinha que os conflitos sociais 

decorrem de interrupção na interação de agentes em situação de comunicação, 



quando "quem transmite se recusa a transmitir o que se espera", ou "quem 

recebe se recusa a receber" 52. 

Conquanto o conflito jurídico tenha relação também com a 

possibilidade de exigência da emissão ou recepção de mensagem, ele é 

especificamente caracterizado pela qualidade institucionalizada. Isso significa 

que a interrupção na interação dos agentes da comunidade jurídica ocorre numa 

"situação comunicativa estruturada conforme normas que qualificam os conflitos 

conforme esquematismos do tipo lícito/ilícito, permitido/proibido etc." 53    

Assim, em situações sociais complexas o conflito jurídico se projeta 

numa escala que amplia o questionamento da legitimidade das normas. A 

discussão passa pela conformidade da conduta exigida com a lei; desta com o 

procedimento legislativo; deste com a constituição; desta com as aspirações da 

comunidade jurídica. 

Esse quadro revela a possibilidade de multiplicação infinita do 

conflito jurídico e a necessidade de uma instância decisória fortemente 

institucionalizada para por fim ao conflito e estancar as intermináveis 

discussões. Ainda assim permanece a possibilidade de discussão sobre a 

legitimidade do procedimento da decisão do conflito. 

A conclusão que se extrai daí leva ao entendimento da 

indissolubilidade do conflito. Portanto, as decisões não eliminam os conflitos, 

mas os transformam, os domesticam. 

Habermas entende que a domesticação do conflito se dá no seio de 

uma discussão racional, na qual a decisão reflete a eleição do melhor argumento. 

Ao conceber assim o processo de domesticação dos conflitos sociais 
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pelas instituições jurídicas, Habermas, ao que nos parece, deixa abertas duas 

questões:  

i) que parâmetros éticos orientarão a escolha de decisões preferíveis 

dentre as várias possíveis?;  e  

ii) por que os argumentos acatados são melhores que os outros? 

Esses questionamentos desvelam um movimento pendular entre uma 

racionalidade crítica e um decisionismo. Se os critérios para eleição dos 

melhores argumentos, que orientam a tomada de uma decisão mais adequada, 

possuem caráter hipotético ou repousam em convenções livremente arbitradas, 

temos um decisionismo incompatível com a razão comunicativa. Por outro lado, 

se tais critérios são absolutos e inegociáveis, a argumentação jurídica, apesar de 

reclamar racionalidade, será obrigada a renunciar à tese da impossibilidade de 

uma fundamentação última e a assertiva da falibilidade das proposições jurídicas 

restaria comprometida. 

Apesar dessas questões ainda suscetíveis de respostas, como se 

assoma ao nosso espírito,  reafirmamos nossa adesão à teoria discursiva de 

Habermas pela coerência que apresenta para a fundamentação do Direito. 

A gestação de uma normatividade mediata no seio de processos 

discursivos, com a plena participação dos membros da comunidade jurídica, 

preservam a liberdade e a autonomia, imprescindíveis à legitimidade do Direito. 

 Num sistema assim os cidadãos são, ao mesmo tempo, autores e 

destinatários das normas jurídicas, sempre sujeitas à revisão e revogação, o que 

assegura uma constante e contínua atualização do Direito, que, historificado, 

pode preservar o passado se assim decidir o presente. 
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Para Habermas a instância de produção da normatividade jurídica se 

situa no mundo da vida, onde atua sob os auspícios de uma racionalidade 

procedurística, através de instituições que garantem, inclusive e sobretudo, a 

imposição do Direito querida pelos sujeitos da comunidade jurídica. Isso 

assegura a integração social que a Ordem Moral sozinha não pode garantir.  

A seguir, no próximo capítulo, passaremos a discorrer sobre os 

fundamentos legislativos da antecipação da tutela judicial no Brasil. 

  

 

 

 

 

Capítulo II 

 

FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS DA 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL 

 

5. Estrutura normativa do ordenamento jurídico 
brasileiro  

 

A ordem jurídica brasileira apresenta uma estrutura normativa 

escalonada e hierarquizada, onde as normas constitucionais (princípios e regras) 

ocupam posição fundamental no sistema. 



 Não obstante o Direito, como já foi visto alhures, tenha sua  

legitimidade apoiada na legalidade, pelas razões já explicitadas, faz-se 

necessário discutir agora os fundamentos das tutelas provisórias em virtude de 

aparentes antinomias entre princípios constitucionais, já que os procedimentos 

judiciais para a realização dos direitos subjetivos ordinariamente compreendem 

um ritual de argumentação dialética tendente à dicção do direito como condição 

prévia para sua realização. Nasce aí a necessidade de se buscar os fundamentos 

constitucionais, que dão validade às normas construídas a partir de textos de leis 

ordinárias. 

Para tratarmos dos fundamentos legislativos da 
antecipação da tutela judicial, precisamos antes visualizar a estrutura normativa 
do ordenamento jurídico brasileiro, que se apresenta como sistema de linguagem 
vazada em símbolos idiomáticos, posto num suporte físico, que são os símbolos 
lingüísticos marcados no papel (textos legais), os quais, captados pelos sentidos 
do intérprete, propicia-lhe a formação de um juízo pela associação de idéias ou 
noções, que resulta na norma jurídica.  

Depreende-se daí que as normas jurídicas, sempre disciplinadoras da 

conduta humana possível 54, são sempre compostas por juízos lógicos, frutos dos 

significados que o jurista extrai dos textos do direito. 

Esses juízos são construídos em três planos: i) no sintático, com a 

verificação da arrumação dos termos jurídicos dentro da fraseologia da lei; ii) no 

semântico, com a pesquisa dos seus significados; e iii) no pragmático, com a 

indagação da maneira como os sujeitos a utilizam dentro da comunidade em que 

vivem.  

Considerado assim o sistema do direito, formado pelo 
conjunto de textos do direito positivo em vigor, que vão desde a Constituição até 
os mais singelos atos infralegais, tem-se que é a interligação das normas 
(significações dos textos) que lhe confere unidade, mediante vínculos 
horizontais (relações de coordenação) e liames verticais (relações de 
subordinação-hierarquia). 
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Não queremos com isso confiná-lo a uma configuração 
de sistema unitário, completo e coerente, imune às antinomias. A análise da 
dinâmica do sistema revela que nem sempre  a lógica formal impera em seus 
quadrantes, restando espaço para razoável dose de criatividade dos seus 
operadores.  

Certo é que, porquanto sistema de linguagem, o direito 
inexoravelmente imprescinde da interpretação para ser aplicado, em especial a 
sistemática, enquanto atividade intelectual que se desenvolve à luz de princípios 
hermenêuticos, com a finalidade de declarar o conteúdo, o sentido e o alcance 
das regras jurídicas 55. 

Daí, posta a premissa que o direito positivo é um corpo 
de linguagem, de cunho prescritivo, organizado para disciplinar o 
comportamento dos seres humanos no convívio social, inclusive a produção das 
regras de direito, e, levando em consideração que o fenômeno da incidência de 
todas as normas do ordenamento jurídico se dá num mesmo átimo, pois o direito 
é hic et nunc, para  a composição de cada norma, enquanto categoria do 
pensamento,  o intérprete impreterivelmente considerará o sistema todo. 

Esse conjunto de normas válidas, o Direito Positivo,  
forma um plano de linguagem de índole prescritiva e constitui o objeto de uma 
outra camada de linguagem fundamentalmente descritiva, a Ciência do Direito. 

Acontece que não há apenas uma ciência do direito, 
porém um conjunto de ciências do direito.56 Essas ciências são metalinguagens 
que produzem enunciados sobre o direito, estudando-o cada uma numa 
perspectiva peculiar. 

A Filosofia do Direito, a Sociologia do Direito, a 
Teoria do Direito têm como o objeto o direito em geral. Já a Dogmática ou 
Jurisprudência teórica ocupa-se de um determinado direito e tem como objeto o 
estudo de problemas jurídicos, que serão resolvidos mediante aplicação das 
normas do respectivo direito.       

Ao pensarmos na solução dos conflitos, 
necessariamente  teremos de considerar a aplicação do Direito em cada caso 
concreto. Ao interpretar, o juiz, com a congruência das partes, que também no 
processo estão interpretando, transforma disposições (textos, enunciados) em 
normas. Nessa atividade o cientista/aplicador do direito empreende primeiro o 
estudo do sistema nomoempírico do direito positivo, vendo-o como uma 
pirâmide que tem no ápice uma norma fundada discursivamente, a partir da qual 
as demais normas se escalonam hierarquicamente, até a base onde se situam as 
normas de máxima concretude. Essa análise propicia uma visão do plano 
nomoestático. 

  No outro plano, o nomodinâmico, encontramos, entre 
a norma magna e as demais normas que nela encontram o primeiro fundamento 
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de validade, o homem com suas crenças, seus valores, suas ideologias, atuando 
para movimentar o sistema, positivando e realizando efetivamente o direito. 

A aplicação do direito, assim, requer tanto a 
constituição da norma, quando do fato nela previsto hipoteticamente, em 
procedimentos que serão objeto de considerações posteriores. 

 
6. As funções dos princípios constitucionais  
Em o considerando assim, o jurista alçará primeiro seu 

olhar para o altiplano dos princípios constitucionais, entendidos como  idéias-
matrizes que se irradiam sobre todo o sistema jurídico, servindo de critério para 
a inteligência e aplicação das normas, de modo a garantir-lhe a unidade. 

Tais princípios são normas qualificadas, dotadas da 
peculiaridade de enunciarem vetores para a compreensão das normas que com 
eles se conectam. Diferentemente destas não regram condutas sociais, mas a 
conduta do intérprete e aplicador do Direito, juridicizando o entendimento que 
esposar, quando consentâneo com eles.57

Dada a magnitude dos princípios constitucionais na aplicação do 

direito, no ordenamento jurídico brasileiro, passaremos a considerá-los 

brevemente, a seguir. 

Entretanto, antes de debruçar-nos no exame do papel 
dos princípios constitucionais no processo de argumentação, que precede a 
construção da realidade jurídica, convém sublinhar a lição de J. J. Gomes 
Canotilho58.  

O constitucionalista lusitano marca a distinção, no 
âmbito do superconceito norma, entre regras e princípios, calcada nos seguintes 
critérios:  

i) grau de abstração – elevado nos princípios e 
reduzido nas regras;  

ii) grau de determinabilidade – os princípios, por 
serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras, enquanto 
as regras são suscetíveis de aplicação direta;  

iii) caráter de fundamentabilidade – os princípios 
exercem papel fundamental por ocuparem posição hierárquica superior; iv) 
“proximidade da idéia de direito”- os princípios são standars vinculados à idéia 
de direito e à exigência de justiça, as regras são normas vinculadas com um 
conteúdo meramente funcional;  

v) natureza normogenética – os princípios são 
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fundamento de regras. 
Tal distinção nos interessa de perto na medida em que, 

com tal configuração, os princípios encerram, na lição de Robert Alexy, 59 
“mandados de otimização”, pois podem realizar-se em diferentes graus, em 
virtude da necessidade de ponderá-los frente à necessidade de outros 
princípios”. 

 
6.1. A função argumentativa dos princípios 

constitucionais 
Os princípios, mormente os hermenêuticos, 

desempenham uma função argumentativa, pois permitem a descoberta da ratio 
legis de uma disposição e revelam normas que não são expressas por qualquer 
enunciado legislativo, o que possibilita aos juristas, sobretudo os julgadores, o 
desenvolvimento, integração e complementação do direito. 

Sendo idéias-matrizes que se irradiam em todo o 
sistema do direito positivo, os princípios constitucionais funcionam como 
argamassa entre as diversas partes do sistema, exatamente por fornecerem ao 
intérprete a pauta dos valores vigentes na sociedade em que disciplina 
determinadas condutas.60

 
6.2. A função dos princípios constitucionais como 

vetores de valores morais  
Num ambiente marcado pela caráter teológico e 

metafísico inerente às filosóficas em voga, na época, onde se faziam sentir as 
enormes dificuldades para um estudo científico e sistemático do Direito, a 
Teoria Geral do Direito de Hans Kelsen trouxe grande contribuição para o 
Direito, e foi essencial para o Estado Moderno, nascido no seio de uma 
sociedade entremeada de práticas comerciais e relações interpessoais 
sofisticadas. 

Estagnada em aporias que já não podia explicar, a 
teoria de Kelson foi recebendo contribuições dos chamados “novos positivistas”.  

Herbert Hart, por exemplo, propôs a teoria das rules of 
recognition 61, para demonstrar que o ordenamento jurídico é composto por 
normas primárias e normas secundárias. Aquelas disciplinam a conduta e estas 
indicam a forma (autoridade competente, procedimento a ser adotado) de 
produção das normas primárias. 

Segundo Hart62, a Moral influencia o Direito em dois 
momentos: quando da elaboração legislativa ou através da atividade judicial. 
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Concebe o direito positivo como uma estrutura aberta porque aberta é a própria 
leitura da linguagem63. Daí, opondo-se ao positivismo clássico, assevera que a 
exigência do sistema oficial deve sempre estar sujeita a um exame moral, por 
maior que seja a autoridade de onde provém.64  

Diante da estrutura forçosamente aberta do 
ordenamento jurídico, admite o poder discricionário do juiz, especialmente nos 
chamados hard cases, limitado, entretanto, ao espaço deixado pela norma. A 
expressão hard cases, (muito usada por Ronald Dworkin, um dos grandes 
contestadores da teoria de Hart), designa casos difíceis, cuja solução envolve a 
apreciação de valores conflitantes de normas não muito claras ou pouco 
adequadas ao caso concreto. 

Carlos Santiago Nino65 esposa concepção próxima da 
proposta de Hart, embora não se refira a poder discricionário dos juízes. 
Conquanto aceite dos positivistas que a identificação do que é Direito deva se 
fazer através de mecanismos formais, descritivos, reconhece que no momento da 
aplicação da norma as decisões envolverão necessariamente princípios de 
Justiça e Moralidade.  

Na teoria de Hart dois pontos foram veementemente 
atacados por Dworkin:  

i) o do poder discricionário do juiz e o  
ii) da legitimidade das normas secundários pelo 

reconhecimento social (a mesma aporia enfrentada por Kelsen em relação à 
norma fundamental).  

Esses pontos serão vistos adiante, quando discorremos 
sobre o modelo de princípios de Dworkin. 

Outra importante contribuição à fundamentação do 
Direito encontra-se nas proposições de Gregório Peces-Barba, professor da 
Universidade Carlos III, na Espanha.  

Segundo o pensador espanhol, a fundamentação básica 
do Direito está no poder político, que se legitima na organização do Estado, sob 
os cânones do Direito, de forma que incorpore o que o autor chama de 
“moralidade crítica”, transformando-a em moralidade positivada. Aquela é 
legalizada, transformada em regras e se incorpora ao ordenamento jurídico.66  

Peces-Barba entende que a “moralidade crítica” só é 
garantida pelo Direito quando positivada, ou seja, o Direito só assegura o 
respeito aos valores a ele já incorporados, desde que positivados através de 
normas.67

Critica o positivismo de Kelsen por pretender 
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comunicar o poder ao Direito sem passar pela Moral, restringindo o Direito 
apenas àquilo que é definido pelo poder criador de normas, sem consideração de 
qualquer valor moral no estudo do Direito. 

Nesse diapasão, propõe um modelo que leva em conta 
uma relação tríplice entre Ética, Poder e Direito e identifica três fases distintas 
na criação do Direito. 

Na primeira a “moralidade crítica” pressiona o poder 
para incorporar-se ao ordenamento jurídico. Na segunda se dá a incorporação 
através da atividade legiferante, pela positivação dos valores morais. Na terceira, 
esses valores são solidificados e ampliados pela interpretação dada pelo Poder 
Judiciário. 

Remanesce, entretanto, uma grande dúvida sem 
resposta nas proposições de Peces-Barba: se a moralidade só pode ser garantida 
se for positiva e se o poder só é legítimo se a positivar, o que acontece nos casos 
em que tal moralidade não é incorporada ao Direito?  

Para responder a esta questão e demonstrar a 
importância dos princípios constitucionais na hermenêutica, verificaremos agora 
o modelo de princípios de Ronald Dworkin68. 

Este autor trabalha com um modelo radicalmente 
diferente daquele defendido por Peces-Barba69 e procura mostrar que os 
métodos clássicos de produção do direito, através do que Hart chama de rules on 
recognition, não são os únicos, e que o Direito pode ser “descoberto” por seus 
operadores de várias formas. 

Como veremos a seguir, este autor defende a existência 
de direitos que não auferem sua legitimidade das normas positivadas, mas sim 
diretamente de valores morais. 

Ronald Dworkin70 propõe um modelo diametralmente 
oposto ao apresentado pelos positivistas. Segundo ele não há como se definir ao 
certo o que é o Direito. Sua teoria reserva um espaço de proeminência para os 
princípios, aos quais atribui eficácia plena, inclusive para gerar direitos 
subjetivos. 

Voltando agora aos pontos da teoria de Hart, atacados 
por Dworkin, acima mencionados, este autor critica a proposição de 
legitimidade das normas secundárias pela aceitação social, posto que repete a 
aporia do positivismo quanto à norma fundamental. O ataque vem em forma de 
pergunta: se as normas secundárias são legitimadas pela aceitação social, por 
quê outras normas (de conduta) não podem auferir sua validade deste mesmo 
modo? Daí sustenta que as normas de conduta são sustentadas por princípios, os 
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quais derivam da Moral.71  
Embora a obra do referido autor esteja comprometida 

com o sistema da common law, suas afirmações podem ser confirmadas  em 
alguns exemplos no ordenamento jurídico brasileiro:  

i) a norma do usucapião que se constrói a partir do 
enunciado do art. 550 do Código Civil Brasileiro nasce da ponderação entre o 
princípio de que ninguém deve se beneficiar de sua própria torpeza e o princípio 
da segurança nas relações jurídicas;  

ii) as normas tributárias, calcadas no princípio da 
capacidade contributiva, nascem da ponderação dos princípios da liberdade e do 
direito à propriedade.    

 Também combatendo a teoria do poder discricionário 
do juiz, de Hart, Dworkin identifica a discricionariedade em três níveis: o fraco, 
o menos fraco e o forte72. No primeiro o julgador escolhe apenas os critérios de 
avaliação, dentro dos parâmetros já previamente estabelecidos. É o caso da 
avaliação se um ato foi praticado de boa ou má-fé. No segundo a 
discricionariedade é exercida na escolha dos próprios parâmetros. No 
ordenamento jurídico brasileiro este nível está presente nas decisões por 
eqüidade, tal como previsto no artigo 1.456 do Código Civil (aplicação de pena 
de perda do seguro  se o segurado não se abstiver de tudo quanto possa aumentar 
o risco)  e no art. 2.º da Lei 9.307/96 (que trata de arbitragem). No terceiro a 
discricionariedade envolve total liberdade de escolha, tanto dos parâmetros 
quanto dos critérios de avaliação. É o caso do art. 87 da Constituição Federal 
Brasileira, onde a discricionariedade para escolha de Ministros, pelo Presidente 
da República é forte. Aqui a limitação de idade importa em apenas circunscrição 
do conjunto no qual se pode realizar a escolha. 

Dworkin não aceita essa discricionariedade, no sentido 
forte. Pensa que o juiz deve criar a norma para solução do caso concreto, 
levando em consideração o que supõe que seria a vontade do legislador. Aqui se 
nos afigura compatível com o ordenamento jurídico brasileiro o pensamento do 
jusfilósofo em comento. O enunciado do art. 126 do Código de Processo civil 
Brasileiro impõe ao juiz o dever de sentenciar ou despechar, vale dizer, de 
decidir, mesmo diante de lacuna ou obscuridade da lei. Diz mais: “No 
julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais: não as havendo, 
recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito”.  

Superadas as impropriedades do legislador, que 
confunde lei e norma,  temos que realmente o juiz constrói a norma a partir dos 
textos legais e, na ausência destes, é nos princípios, mormente os 
constitucionais, que buscará a ratio legis para compor a norma necessária à 
decisão. 

                                           
71 Reis,  Márcio Monteiro. Moral e direito In: Torres, Ricardo Lobo. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1992,  p. 138 
72 Dworkin, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 51-53 



Suas idéias convergem para uma constante interação da 
Moral com o ordenamento jurídico, através dos princípios, ainda que não 
estejam positivados, ou seja, que não figurem nos enunciados do Direito escrito. 

Rompendo a estrutura formal, hermética, continente de 
todo o Direito, concebida pelo positivismo, Dworkin73 chama a atenção para as 
políticas e os princípios, entendidos estes como enunciados a serem observados 
por uma razão de justiça e de moral. 

Diferentemente das regras, que obedecem a um sistema 
de tudo-ou-nada, isto é, só são aplicadas se o fato a elas se subsumir, os 
princípios têm a dimensão dos pesos, ou seja, da valoração.  

Em determinadas circunstâncias cada princípio tem um 
peso próprio e é da argumentação entre eles que surge a solução do caso. A 
escolha da prevalência de um dado princípio sobre outros é casuística. No caso 
concreto, além de não estar obrigado a escolher um princípio aplicável, o 
operador do direito pode preferir um princípio diferente, a depender das 
peculiaridades apresentadas. 

É certo que as decisões assim tomadas poderão suscitar 
controvérsias, mas a ausência de consenso e aparente imprevisibilidade não 
retiram dos princípios a condição de formadores do sistema de normas jurídicas. 

As próprias regras, para as quais existe um sistema 
preestabelecido para solução de seus conflitos, também possuem pesos 
diferenciados em sua aplicação.  

Dworkin74 defende a idéia de que as regras são 
sustentadas pelos princípios. Na atividade legiferante, o legislador elabora as leis 
ponderando valores e sopesando princípios  para a solução dos casos futuros. 
Esse trabalho homenageia a segurança jurídica, pois consiste em prever o maior 
número possível de casos e estabelecer quais os princípios que devem prevalecer 
em cada um deles. 

Assim, diante dos hard cases, para os quais o 
legislador não pôs as regras tendentes à solução, o juiz, tal como o legislador, 
deverá ponderar os princípios para construir uma norma capaz de solucionar o 
conflito. As posições do legislador e do juiz são semelhantes, apenas o primeiro 
legisla para o futuro e o segundo para o passado. 

Antecipando-se às críticas, Dworkin75 enumera dois 
pontos passíveis de controvérsia:  

i) o da legitimidade dos juizes: se agem como se supõe 
devessem agir os legisladores, estariam ainda mais subordinados à vontade 
popular;  
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ii) a produção de normas retroativas: se a decisão está 
baseada em princípios, os direitos e obrigações que dela exsurgem já existiam, 
só não tinham sido enunciados.       

 
6.3. A  função    dos    princípios     constitucionais       na     

hermenêutica jurídica brasileira 
Como o direito reclama interpretação, temos como 

acertada a proposição de Eros Roberto Grau 76, de que seja ela uma prudência – 
o saber prático, a phrónesis, a que se refere Aristóteles, na Ética a Nicômano. 
Para o estagirita, a prudência é uma disposição (capacidade), acompanhada de 
razão, capaz de agir na esfera do que é bom ou mau para um ser humano. É, 
pois, razão intuitiva, que não discerne o exato, porém o adequado – não é saber 
puro, dissociado do ser. 

O intérprete, portanto, pratica a juris prudentia e não 
uma juris scientia. Não atua conforme a lógica da conseqüência, mas da 
preferência: a lógica jurídica é da escolha entre várias possibilidades corretas. 
Interpretar um texto normativo, portanto, implica na escolha de várias 
interpretações possíveis, de modo que tal escolha seja apresentada como 
adequada à solução do caso. A norma não é objeto de demonstração, mas de 
justificação.  

Daí podermos afirmar que a alternativa 
verdadeiro/falso é estranha ao direito, onde há apenas o justificável, e o sentido 
do justo comporta sempre mais de uma solução. 

 É preciso contudo remarcar que a interpretação do 
direito, vista como prudência, não tira a previsibilidade, posto que a 
interpretação é sempre implementada segundo certas regras, o que assegura um 
mínimo de previsibilidade à decisão nela fundada, posto que se pode a ela referir 
como cientificamente estruturada. 

Os princípios, vistos assim como vetores de valores, 
funcionam como uma ponte entre o ôntico e o deôntico, dentro da realidade 
complexa do direito, compreendendo o espírito pessoal, o espírito objetivo e o 
espírito objetivado.77  

Discorrendo sobre a ontologia de Hartmann, João 
Maurício Adeodato sublinha a divisão que este faz do ser espiritual em espírito 
pessoal, espírito objetivo e espírito objetivado.  

Em outro giro, o autor mencionado explica que o 
espírito pessoal corresponde a cada ente espiritual individualizado, a cada ser 
humano; o espírito objetivo é o conjunto de inter-relações exteriorizadas pelos 
membros coletivos; e o espírito objetivado são as projeções de sentido que os 
indivíduos e a coletividade cristalizam sobre os objetos. 

Porque o direito é uma realidade espiritual, 
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correspondente à esfera mais complexa do ser humano, na qual este mostra mais 
claramente seus caracteres distintivos, axiológicos, deontológicos, procuraremos 
demonstrar, com apoio nas lições do professor João Maurício Adeodato, que o 
direito está intricado no espírito pessoal, no espírito objetivo e no espírito 
objetivado. 

Na perspectiva espiritual o sujeito precisa ser pessoa, o 
que implica interpessoalidade e, por conseguinte realização de valores. Ser 
pessoa significa intuir e realizar valores ideais no relacionamento com outras 
pessoas. Logo, para ser espiritual, a pessoa deve ser apta a perceber a idealidade, 
seja axiológica (valores) ou gnosiológica (essências fenomenológicas e 
matemáticas). 

Apesar de ser a forma mais originária de manifestação 
do Direito, a intuição deste pelo espírito pessoal é parcial e inadequada. Por isso, 
a importância do espirito pessoal é ensejar a formação do espírito objetivo. 
Certamente o direito vigente numa sociedade tem origem ontológica no espírito 
pessoal, mas só encontra sentido no direito objetivo, sem o qual seria vazio, 
enquanto este sem aquele seria inconsciente. 

O espírito pessoal precisa expandir-se num meio, num 
contexto que lhe é dado pelos outros indivíduos. Esse contexto, por sua vez, 
resulta da determinação ôntica da separabilidade  entre a própria pessoa e suas 
manifestações exteriores. Por isso o espirito objetivo (o conjunto das inter-
relações exteriorizadas pelos membros da coletividade) se aparta do pessoal, 
passa a existir enquanto ser-portado pela pessoa, e se propaga nos fenômenos 
sociais, ultrapassando o indivíduo (transmissibilidade).78    

Assim como o espírito pessoal é forçado a exteriorizar-
se no espírito objetivo, que se torna portador do direito e de todas as formas 
coletivas ou sociais de espírito, este manifesta sua excentricidade no espírito 
objetivado (as projeções de sentido que os indivíduos e a coletividade 
cristalizam sobre os objetos). 

O espírito objetivado consiste em bens espirituais, isto 
é, em valores intuídos e incorporados a um estrato inferior, que são as 
manifestações culturais (arte, leis, utensílios), os quais se desprendem do 
espirito vivo (pessoal e objetivo) em função da cooperação entre espírito pessoal 
e espírito objetivo. 

O Direito Positivo Brasileiro faz parte do espírito vivo, 
não apenas enquanto normatização estabelecida, mas na medida em que 
constitui a forma interna do sentimento coletivo e real do Direito. 

A objetivação na lei escrita confere ao Direito força 
própria e determinada,  que ele empresta às instituições como o Estado, a 
jurisprudência e a lei. 

Nesse quadro, observamos que, mesmo moldado pelo 
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espírito objetivo, o espírito pessoal pode desempenhar papel revolucionário e 
influir sobre aquele, provocando modificações. 

Dai enxergarmos a importância dos princípios 
constitucionais no movimento do Direito, dada a sua fluidez e elevado grau de 
abstração,79 que possibilita ao intérprete (espírito pessoal) a intuição de valores 
ainda não realizados e da disposição para condutas inusitadas em relação ao 
contexto vigente. 

Nesse prisma, superando a concepção nomoestática do 
Direito, positivista, vemo-lo na perspectiva nomodinâmica, para flagrar, entre a 
norma fundante e a norma fundada, o ser humano (espirito pessoal) com suas 
crenças, seus valores, suas ideologias, atuando para movimentar o sistema, 
positivando e realizando, efetivamente, o direito, utilizando, para tanto, 
sobretudo, os princípios constitucionais – as expressões mais vivas que integram 
o espírito objetivado.  

 
7. Os fundamentos constitucionais das tutelas judiciais 

provisórias 

Crendo ter explicitado com clareza importantes idéias 
sobre os princípios constitucionais, passaremos a considerar os que 
fundamentam as normas procedimentais que autorizam as tutelas judiciais 
provisórias, das quais a Tutela Judicial Antecipada é espécie. 

Tem-se afirmado que a antecipação de tutela, assim como a liminar 

cautelar, encontram seu fundamento de validade no inciso XXXV, do art. 5.º, da 

Constituição Federal, em cujos enunciados o constituinte assegurou proteção 

também em caso de ameaça de direito, e não apenas em caso de lesão. 

A justificação, contudo, não é suficiente, por duas razões: i) a tutela 

preventiva é definitiva tanto quanto a ressarcitória, pois é concedida mediante 

cognição exauriente; ii) embora o texto constitucional anterior (art. 163, 

parágrafo 4.º, da Constituição de 1969) não se referisse a ameaça, nunca pairou 

dúvida quanto à legitimidade constitucional da tutela cautelar.  

O fundamento de validade das tutelas provisórias, sejam cautelares ou 
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satisfativas, está no próprio sistema constitucional organicamente considerado80. 

No art. 5.º da Constituição Federal, o constituinte assegurou aos 

indivíduos um significativo conjunto de direitos e garantias fundamentais, de 

aplicação plena e imediata, pelo que devem todos ser cumpridos e respeitados. 

Não obstante, freqüentes dificuldades, e até mesmo impossibilidades, 

se apresentam na aplicação simultânea desses direitos, tais como, v.g., o direito à 

intimidade e o de liberdade de informação jornalística, ou da proibição de 

censura  e o direito à qualidade da educação. 

Para superar esses possíveis fenômenos de tensão entre direitos 

fundamentais, o sistema jurídico vale-se de duas formas de solução:  

i) pela via legislativa, quando for possível intuir esses fenômenos de 

tensão à vista do que comumente ocorre no mundo dos fatos, e  

ii) pela via judicial, na ausência de regra legislada de solução, ou 

quando esta exista e for insuficiente ou inadequada para solução do conflito. 

Em qualquer situação, a solução do impasse desafia a ponderação dos 

bens e valores concorrentemente tensionados, de modo que se identifique uma 

relação específica de prevalência de um deles 81. 

O exame dos princípios básicos para solução dos conflitos entre os 

direitos fundamentais requer observância do princípio da unidade da 

Constituição, que impõe ao intérprete a tarefa de buscar a harmonia entre os 

ditames da Lei Maior82. 

Como a Constituição não configura um mero repertório de normas 

isoladas, o intérprete deve buscar os limites e significados de cada princípio 
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considerando as outras normas e valores plasmados da Lei Fundamental. 

A fixação desses limites imanentes é anterior à solução do conflito, 

pois este só  se caracteriza quando a situação fática se contiver no interior dos 

limites imanentes de mais de um direito fundamental, todos da mesma estatura. 

Portanto, é necessário que o agente criador da norma de solução do 

conflito (legislador, administrador ou juiz) observe três princípios ínsitos ao 

sistema constitucional:  

i) princípio da necessidade, segundo o qual só cabe construção de 

norma de solução (limitadora de direito fundamental) quando verificada a 

impossibilidade de convivência simultânea dos direitos fundamentais sob 

tensão;  

ii) princípio da menor restrição possível, que limita a restrição a 

direito fundamental ao mínimo indispensável à harmonização pretendida:  

iii) princípio da salvaguarda do núcleo essencial, que proíbe a 

eliminação de um dos direitos fundamentais. 

Com essas proposições, passaremos a examinar os dois direitos 

fundamentais dos litigantes assegurados no processo:  

i) a efetividade da jurisdição; e  

ii) a segurança jurídica. 

 

7.1. Direito fundamental à efetividade da 

jurisdição 
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Com a expressão “direito fundamental à efetividade da jurisdição” 

queremos designar o conjunto de direitos e garantias asseguradas ao indivíduo, 

em sede constitucional, que implicam na modificação do mundo fático para 

concretização da tutela, isto é, com a entrega do bem da vida perseguido em 

juízo. 

Também denominado genericamente de direito de acesso à justiça ou 

direito à ordem jurídica justa, o direito fundamental à efetividade do processo 

compreende, não somente o direito de provocar a atuação do Estado, mas, 

sobretudo, o de obter uma decisão em prazo adequado à efetiva satisfação do 

bem da vida pretendido, sem dilações indevidas83. 

 

 7.2 Direito fundamental à segurança jurídica 

Está enunciado explicitamente, de outro lado, na Constituição Federal, 

no inciso LIV do art. 5.º, que “ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal”. Infere-se dai, e do inciso LV, do mesmo 

artigo, que o processo assegura aos litigantes “o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes”. 

Nesse conjunto de garantias se insere o direito à segurança jurídica, 

não só no sentido de previsibilidade normativa que possibilite ao jurisdicionado 

reger sua conduta em conformidade com as normas instituídas, mas também no 

de direito subjetivo de disposição dos bens objeto de litígio até que se esgote  o 

devido processo legal.  

Dessas proposições deflui-se o direito à chamada cognição exauriente, 

na qual a solução definitiva dos conflitos submete-se a procedimentos prévios  
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que ensejam aos litigantes a ampla defesa e a interposição dos recursos 

inerentes. 

Por essa regra, em gênero, somente depois de prolatada 
a sentença que põe a norma individual e concreta, após o trânsito em julgado, 
poderá o Estado interferir na esfera do patrimônio do cidadão para satisfazer 
efetivamente o direito do vencedor da demanda judicial. 

 

7.3 Tutela provisória como instrumento de harmonização de direitos 

fundamentais   

Os direitos fundamentais tratados nos itens precedentes integram 

idêntica matriz constitucional e ocupam o mesmo status na hierarquia da ordem 

jurídica, posto que de igual estatura. 

Não obstante ambos devam ser observados, estrita e fielmente, pelo 

legislador e pelo juiz, um elemento fático, o tempo,  desencadeia  entre eles o 

fenômeno da tensão. 

Considerando os princípios que norteiam a produção de normas 

solucionadoras de conflitos entre princípios e direitos fundamentais, já referidos 

alhures, a solução que se apresentar para a tensão entre tais direitos, seja no 

âmbito legislativo, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, deverá 

ser harmonizadora, e não simplesmente à custa de eliminação de um dos direitos 

colidentes. 

No sistema jurídico brasileiro a forma de viabilizar a convivência 

entre o direito à segurança jurídica e a efetividade da jurisdição é a da outorga 

de medidas de caráter provisório, pelo legislador ordinário, aptas a superar as 

situações de risco de qualquer um desses direitos, em casos de ocorrência 

corriqueira e previsível. É o caso da norma engastada nos enunciados do art. 273 

do Código de Processo Civil. 



Tratando no plano geral e  abstrato, o  Poder Legislativo tipificou 

hipóteses de incidência e formulou a situação que considerou mais conveniente 

propiciar ao jurisdicionado uma tutela urgente.    

Para as situações que fogem à previsão legislativa, o sistema jurídico 

brasileiro autorizou expressamente ao juiz a construção tópica de norma para 

solução do conflito entre efetividade e segurança. Para isso tem arrimo 

constitucional e, embora despicienda, autorização expressa na lei processual 

ordinária, tanto no art. 798 quanto no 273 do Código de Processo Civil. 

Utilizando terminologia fluida e de conteúdo genérico, tais como 

“fundado  receio”, “lesão grave”, “difícil reparação”, “dano irreparável”, “abuso 

do direito de defesa” e “manifesto propósito protelatório”, o legislador abriu 

campo ao juiz para que formule a norma mais adequada à solução do conflito no 

caso concreto. 

Entendido pelos julgadores que o Direito não só possui uma 

linguagem, mas é ele mesmo uma linguagem 84, e que a sua realidade resulta de 

num discurso dialético, o Estado poderá prestar a jurisdição com mais eficiência, 

atendendo a expectativa do chamado “sentimento de justiça”, de que fala 

Miranda Rosa85.  

O princípio da segurança jurídica não se realiza apenas no campo 

formal, com a garantia do contraditório, mas, sobretudo, na pronta realização 

concreta do Direito, quando se entregue o bem da vida a quem o postula 

demonstrando a evidência de sua titularidade, num tempo em que seja possível 

dele usufruir satisfatoriamente. 

O instituto da tutela antecipada ganhou universalidade em nosso 
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sistema processual a partir da Lei 8.952, de 13 de dezembro de 1994, que deu 

nova redação ao art. 273 do Código de Processo Civil. 

A inovação ultrapassou a dimensão de mera alteração de um 

dispositivo do Código, para revelar uma verdadeira mudança de concepção do 

próprio sistema processual. Previstas para determinados procedimentos especiais 

(as liminares), a partir de então as medidas antecipatórias passaram a constituir 

providências cabíveis em qualquer espécie de processo, com vistas à satisfação 

do bem da vida perseguido em juízo. 

A segmentação clássica das atividades cognitiva e executiva ficou 

superada, e o princípio da efetividade da função jurisdicional passou a ocupar 

posição privilegiada no sistema processual brasileiro. 

A salvaguarda especial desse princípio, feita pelo legislador, passou a 

permear todo o sistema, que agora deve ser reinterpretado à luz dos valores 

jurídicos vigentes, e não de forma tópica como acontecia à época em que a 

antecipação só era permitida nos procedimentos especiais e nas liminares em 

cautelares ditas satisfativas. 

A relevância do instituto, dada pelo legislador, visa resolver, já em 

sede legislativa, os conflitos gerados pela tensão dos princípios da efetividade e 

da segurança jurídica. Não autoriza, portanto, aplicação sem limites, como 

panacéia universal para todos os males da efetividade do processo. 

A aplicação da antecipação da tutela só se legitima 

constitucionalmente quando verificada a tensão entre os direitos fundamentais 

da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição, se este estiver em vias de 

ser desprestigiado, nas hipóteses descritas pelo legislador nos incisos I e II, do 

art. 273 do Código de Processo Civil, com estrita observância dos princípios da 

necessidade, da menor restrição possível e da salvaguarda do núcleo essencial, 



já mencionados anteriormente. 

Na hipótese do inciso I a concessão da tutela em casos em que “haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação” tem natureza 

assecuratória, pois executa para assegurar. Quando a hipótese for de “abuso de 

direito de defesa ou de manifesto propósito protelatório do réu” (inciso II, do art. 

273 do CPC), temos uma antecipação de natureza punitiva, à semelhança das 

penalidades impostas a quem põe obstáculos à seriedade e à celeridade da 

função jurisdicional, previstas nos parágrafos únicos dos arts. 15 e 538, e no art. 

601, todos do Código de Processo Civil. 

A previsão de concessão parcial ou total da antecipação da tutela está 

em perfeita sintonia com o princípio da menor restrição possível. Ao juiz só está 

autorizada a antecipação na medida em que for necessária à salvaguarda da 

efetividade. 

Mostramos neste capítulo que o ordenamento jurídico brasileiro 

apresenta uma estrutura normativa escalonada e hierarquizada, onde os 

princípios constitucionais ocupam posição fundamental no sistema. 

Como idéias matrizes que são, esses princípios se constituem em 

fundamentos das normas jurídicas e vetores dos valores morais vigentes na 

sociedade brasileira. 

Analisamos os princípios da efetividade da jurisdição e da segurança 

jurídica, posto que neles se fundamentam as normas do processo judicial. 

Identificamos a tensão que existe entre eles e demonstramos que as normas de 

tutelas provisórias, e em particular da tutela judicial antecipada, propiciam 

harmonização suficiente para separação da tensão. 

Portanto, restou demonstrado que a antecipação judicial de tutela é 

procedimento fundado em princípios constitucionais e leis ordinárias legítimos, 



porquanto gestados em processos legislativos que refletem a formação 

democrática da vontade da comunidade jurídica. 

     

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo III 

 

FUNDAMENTOS JUDICIAIS DA ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA 

 

Fundamentando-se o Direito, em última instância, num agir 

comunicativo, o resgate das pretensões de sua legitimidade passa também pelos 

procedimentos judiciais  estruturados para a consecução do imperativo da 

decidibilidade das questões suscitadas nos dissensos verificados na comunidade 

jurídica, que, por sua vez, geram a tensão entre facticidade e validade e suscitam 

pretensões de validade. 

Tal como ocorre na ordem moral, no mundo jurídico há também um 

pano de fundo continente de uma crosta de saber condensado pelo consenso, que 

possibilita a integração social por um entendimento implícito.     

Entretanto, dada a falibilidade das normas jurídicas, as quais, por 

serem fruto de um agir discursivo calcado na liberdade, estão expostas à revisão 

e a revogação sempre que o corpo social aponte a falta de correspondência de 

seu conteúdo com as expectativas gerais de condutas, e a possibilidade de 

condutas desviadas, a tensão entre facticidade e validade além de ser  



domesticada na esfera legislativa o é também através do processo judicial, com 

as garantias de comunicação e participação, asseguradas expressamente pelos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, inciso LV 

da Constituição Federal).    

No processo judicial o cidadão tem oportunidade de neutralizar a 

incidência de normas inconstitucionais, injustas, bem como de obter a dicção e a 

realização dos direitos subjetivos, frustrados pela desobediência. 

Nesse quadro se encaixam tanto expectativas de tipificação de 

condutas nas hipóteses de incidências dos enunciados legislativos, quanto de 

conformidade das condutas dos cidadãos àqueles tipos legais. 

Em virtude da possibilidade de desvios nas condutas dos 

juridicionados, a ordem jurídica propicia aos atingidos pela desobediência 

procedimentos institucionalizados para domesticar os conflitos, assegurando 

neles a ampla discussão da incidência das normas pertinentes ao caso e a 

subseqüente imposição da realização do direito subjetivo. 

Ocorre que a tramitação dos procedimentos judiciais demandam 

considerável lapso temporal e, por conta dessa contingência, a realização dos 

direitos subjetivos fica postergada para um momento em que, por vezes, os bens 

da vida em litígio já pereceram ou não serão mais úteis, frustrando assim as 

expectativas dos cidadãos que creditam ao Estado a atribuição de compor os 

conflitos para lhes garantir um estado de bem-estar. 

Essas situações desafiam técnicas procedimentais que, além de 

garantir ampla comunicação e participação efetiva, possibilitem a inversão dos 

procedimentos judiciais ordinários, estruturados sobre o fundamento do 

princípio da segurança jurídica para propiciarem uma discussão dialética que 

redunde na dicção do direito e sua subseqüente realização, de modo que, em 

situações de periclitação dos bens da vida, primeiro haja satisfação destes e 



depois se discuta acerca da titularidade dos respectivos direitos. 

Sempre que se verifica a resistência à realização do direito por quem 

tem a correlata obrigação de satisfazê-lo, surgem discussões acerca da realidade 

jurídica, que se polariza ora na titularidade, ora na correição dos fatos.   

Tais discussões circunscrevem-se no âmbito da linguagem, pois esta é, 

para o Direito, o único meio de manifestação. Nela se expressam os fatos e as 

normas. Os fatos e os sentimentos que não forem descritos em linguagem e, por 

conseguinte, não forem comunicados entre os homens, jamais adentrarão o 

ambiente do Direito. Nesse sentido a linguagem, embora constitutiva da 

realidade, é também uma redenção do mundo, pois, por mais perfeita que seja, 

não chegará ao fato ou ao sentimento em sua essência. 

Tão importante é a linguagem, e no hemisfério do Direito a 

protocolar, ou seja, a que por ele foi imposta, que Paulo de Barros Carvalho,86 

apoiado nas lições de Jünger Habermas e Robert Alexy, faz a distinção entre 

eventos e fatos. Aqueles correspondem às modificações no mundo físico e social 

e estes à versão equivalente em linguagem. Os eventos são os objetos da 

experiência e os fatos os enunciados lingüisticos das coisas e dos 

acontecimentos, sobre as pessoas e suas manifestações. Os objetos da 

experiência são aquilo sobre o que fazemos afirmações. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior,87 operando com a mesma distinção, 

ilustra a lição: “A travessia do Rubição por César é um evento. Mas, 'César 

atravessou o Rubicão é um fato'. Quando pois dizemos que é um fato que César 

atravessou o Rubição, conferimos realidade ao evento. Fato não é pois algo 

concreto, sensível, mas um elemento lingüistico capaz de organizar uma 
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situação existencial como realidade”. 

Como os litigantes e os julgadores não podem voltar no tempo para 

flagrar a ocorrência dos eventos, e estes são levados para o processo discursivo 

através da linguagem, o julgamento terá como objeto os fatos enquanto 

enunciados lingüísticos das coisas e dos acontecimentos. 

Ao deflagrar o processo judicial, o jurisdicionado deduz uma versão 

das ocorrências do mundo físico e social em proposições que revelem notas 

idênticas às que ostenta a hipótese de incidência da norma jurídica. O 

adversário, por sua vez, desenvolverá argumentos para demonstrar a não 

ocorrência dos eventos ou a inexistência das notas que possibilitam a subsunção 

das significações da descrição do evento ocorrido e do fato hipotético tipificado 

na norma. 

Essas versões antagônicas geram uma tensão que exibe pretensões de 

validade das afirmações feitas, exatamente por serem proferidas perante outro. 

Da pretensão de validade da proposição surge  o verdadeiro e das proposições 

verdadeiras surge o real. 

Como essa busca da verdade e do real, no campo jurídico, requer um  

processo discursivo que se protrai no tempo, pondo em risco a fruição dos bens 

da vida em disputa, a Ciência Jurídica desenvolveu técnicas de cognição das 

demandas jurídicas que permitem a adequação da tutela às variadas situações do 

mundo fático, sem subtrair a garantia do devido processo legal. 

Essas técnicas consistem em sumarizações dos procedimentos para 

conhecimento total ou parcial da lide (plano horizontal) e para gradação da 

intensidade do conhecimento (plano vertical), que possibilitem decisões 

baseadas na aparência do direito. 

Antes de examina-las faz-se necessário, por questão de ordem lógica, 

discorremos primeiro e brevemente sobre os juízos de certeza, probabilidade e 



verossimilhança, que correspondem à atividade cognoscente do Estado-Juiz.   

 

8. Juízos de certeza, de probabilidade e de 

verossimilhança 

A jurisdição é serviço público que o Estado se obrigou 
a prestar em virtude da monopolização da justiça. Constitui o processo, portanto, 
um método civilizado para composição da lide, entendida esta como o conflito 
de interesses, ou seja, uma tensão na apropriação de um bem da vida. 

Precipuamente a atividade que o Estado-juiz desenvolve antes de 

entregar o bem da vida a quem o tenha por direito, sub-rogando-se na pessoa do 

devedor (de quantia certa, de obrigação de dar, fazer ou de abster-se de fazer), 

compreende a verificação da veracidade da afirmação dos fatos. Alcançada a 

certeza (processual) da verdadeira alegação, o juiz está apto a declarar o direito, 

isto é, dizer quem deve apropriar-se do bem da vida perseguido em juízo. 

As transformações  sociais e econômicas verificadas no curso da 

civilização, principalmente com o avanço da tecnologia, multiplicaram as 

necessidades do homem, fazendo-as se expandirem também na direção dos atos 

deste, enquanto emanações da personalidade aptas à satisfação das necessidades 

economicamente apreciáveis. 

Por conta dessas mutações, a atribuição dos bens da vida objeto de 

litígio passou a exigir do Estado a criação de tutelas que melhor se adequassem 

às variadas situações materiais e, por conseguinte, o exercício de juízos 

diferenciados, que possibilitasse a satisfação do direito por caminhos mais 

curtos. 

O acertamento do direito baseado num juízo de certeza, após exaurido 

o conhecimento de todos os meios legítimos para demonstração da verdade, de 

modo dialético, de há muito já não atendia ao anseio de justiça. 



A prestação jurisdicional passou a exigir maior acuidade do Estado-

juiz, tirando-o da confortável situação de decidir com certeza, para julgar com 

base na aparência.  

Já não se pode negar a relevância da aparência na experiência da vida 

em sociedade, pois quanto mais cria e modifica a natureza, o homem se 

emaranha em sua própria criação, para contingenciar-se num espaço histórico e 

geográfico.    

Afetado assim pela cultura, o juiz não pode ser a boca do direito, sob o 

fetiche da imparcialidade, pois nos comandos legais não cabem os multifários 

fenômenos da vida humana. 

Daí a necessidade de valoração diferenciada do quanto se afirma em 

juízo, com base ora na verossimilhança, ora na probabilidade. 

Cândido Rangel Dinamarco88 lecionada que, no juízo de 

verossimilhança, os motivos convergentes e divergentes à aceitação de uma 

dada proposição se equivalem a ponto de fazer assomar ao intelecto do juiz o 

seguinte impasse: se não pode conceder, também não pode negar. Para resolvê-

lo terá que valorar “a verossimilhança  de que o fato afirmado possa vir a ser 

demonstrado através das provas permitidas pela instrução sumária”, tal como 

ensina Luiz Guilherme Marinoni89. 

No juízo de probabilidade há uma situação de “preponderância dos 

motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes 90. Aqui a valoração situa-se sobre as provas produzidas pelas 

partes, porém não suficientes para a cognição exauriente do fato afirmado91. 
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O juízo de verossimilhança é próprio da cognição superficial no 

exame dos pedidos de provimentos liminares. Pelo  juízo de probabilidade o 

Estado  atende o jurisdicionado nas situações em que busca segurança para 

futura execução, como é o caso das cautelares; nas antecipações de tutelas 

travestidas de cautelares (chamadas pela doutrina de satisfativas); na liminar do 

mandado de segurança; e na antecipação da tutela agora prevista no artigo 273 

do Código de Processo Civil.          

A compreensão dessas diferentes atividades cognitivas é 

imprescindível ao manejo das técnicas de cognição que adiante se estuda. 

 

9. Técnicas de cognição para construção da realidade jurídica via processo 
judicial 



 

No processo judicial a construção da realidade jurídica se dá através 

de técnicas de cognição, com as quais é possível conceber as tutelas 

jurisdicionais diferenciadas, necessárias à efetivação do direito.  

O Estado-juiz, se relaciona com o objeto da demanda por meio da 

cognição, ou seja, através de uma função intermediária que visa a certificação da 

veracidade das alegações acerca dos fatos, à luz das provas oferecidas pelos 

demandantes. 

Tal atividade pode ser desenvolvida em dois planos: o horizontal e o 

vertical. Quando naquele fala-se em cognição plena ou parcial. Quando neste, 

em exauriente, sumária ou superficial. 

 

9.1. Cognição horizontal 

Na cognição horizontal ao Estado-juiz é permitido, ou não, o 

conhecimento de todo o conflito de interesses submetido à sua apreciação. Nas 

ações possessórias, v.g., é vedada a exceptio proprietatis. Aqui a cognição é 

sumarizada horizontalmente, i.e., parcela da lide é reservada para discussão em 

outro processo. Por conta da possibilidade dessa cisão, subdivide-se a cognição 

horizontal em plena e parcial. 

 

9.1.1. Cognição plena 

Nesta o conhecimento da lide alcança toda a extensão fática do 

conflito de interesses no plano material, de modo que não reste nenhuma porção 

da lide a ser discutida em outro processo. Isso não obsta a que, no plano vertical, 



a cognição percorra seus diferentes graus: o exauriente, o sumário e o 

superficial, que serão estudados adiante. 

 

9.1.2. Cognição parcial 

Diferentemente da plena, na cognição parcial o conhecimento 

restringe-se a parcela da lide, de modo que, sucumbindo, o réu poderá tentar, em 

outro processo, alterar os resultados práticos, propondo ação contrária. Tal é a 

hipótese já referida das ações possessórias, nas quais ao proprietário vencido é 

permitido converter suas razões petitórias em ação reivindicatória. 

Nestes casos, conforme Ovídio Baptista da Silva92, têm-se as 

chamadas “exceções reservadas”, “com base nas quais as partes poderiam 

fundar uma demanda subseqüente, ou alimentar uma fase subseqüente da 

própria demanda”.  

Outro exemplo para ilustrar a cognição parcial se encontra no art. 20 

do Decreto-lei 3.365/41, que disciplina o processo de desapropriação. Diz o 

referido dispositivo que a contestação só poderá versar sobre vício do processo 

judicial ou impugnação do preço. As demais defesas ficam  reservadas para 

argüição em ação contrária posterior.  

Embora parcial a cognição é exauriente, pois não encontra limite no 

sentido vertical.    

 

9.2. Cognição vertical 

No plano vertical a cognição se dá em gradações que permitam o 
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conhecimento do objeto cognoscível em níveis que vão desde a exaustão (exame 

das provas), para solução definitiva do litígio,  até a superficialidade máxima 

(exame da verossimilhança da afirmação do fato), para solução provisória da 

lide. 

Três são os graus da cognição vertical: o exauriente, o sumário e o 

superficial. 

 

9.2.1. Cognição exauriente 

Esta é, na lição de Luiz Guilherme Marinoni93, “a cognição típica dos 

processos que visam a solução definitiva das lides trazidas ao conhecimento do 

magistrado”.  

Aqui o julgador exaure o conhecimento da lide, confrontando as 

afirmações com as provas produzidas para demonstrar sua veracidade, de modo 

a obstar o  reexame em outro processo.   

Tal cognição é característica do processo de conhecimento. 

Mesmo no procedimento sumário a cognição é exauriente. O que nele 

ocorre não é a redução gradual do conhecimento, mas uma aceleração da prática 

dos atos processuais tendentes a uma solução definitiva mais célere. 

 

9.2.2. Cognição sumária 

Esta é a cognição própria das situações de aparência e é exercida com 

base no juízo de probabilidade. É pertinente aos procedimentos que, em virtude 

de determinadas situações, não permite um conhecimento aprofundado do objeto 



da lide. 

Nessas situações há de estar presente sempre o perigo de dano, seja 

ele decorrente da demora do próprio processo, tal como ocorre na antecipação 

da tutela prevista do art. 273 do Código de Processo Civil e nas cautelares 

satisfativas;  seja da manutenção ou alteração no mundo fático que torne inútil o 

futuro provimento judicial, como acontece nas ações cautelares propriamente 

ditas. 

O perigo, por sua vez, implica em urgência, que não permite cognição 

exauriente do objeto cognoscível. Aqui o exame da provas com que as partes 

tentam demonstrar a veracidade das afirmações acerca dos fatos dá-se em nível 

insuficiente para uma solução definitiva. Infere-se, portanto, que nos processos 

sob a égide da cognição sumária a decisão será sempre provisória ou temporária. 

 

9.2.3. Cognição superficial 

Na cognição superficial o conhecimento se dá na vertente menos 

aprofundada no sentido vertical. É própria do juízo de verossimilhança. É típica 

das liminares, pois nestas a cognição recai sobre a afirmação do fato e prescinde 

dos meios de prova destinados a demonstrá-lo. O que ocorre, na lição de Luiz 

Guilherme Marinoni94, “é a valoração da verossimilhança de que o fato 

afirmado possa vir a ser demonstrado através das provas permitidas pela 

instrução sumária”. 

Vale ressalvar que no mandado de segurança a concessão da liminar é 

aferida através do juízo de probabilidade, ou seja, de que o fato afirmado e 

provado com a prova documental, pré-constituída, não será demonstrado em 
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contrário pelo réu.  

 

10. Cognição e procedimento 

A natureza na pretensão material, a urgência da tutela, a definitividade 

da solução, as opções técnicas e políticas do legislador, e outros aspectos, 

exigem combinação de diversas modalidades de cognição para a busca de 

procedimentos adequados, que efetivem a tutela jurisdicional.  

Balizam a concepção dos procedimentos os princípios da 

inafastabilidade do controle jurisdicional e o devido processo legal. Nestes está 

ínsito o direito à cognição adequada da lide, pois, no dizer de Luiz Guilherme 

Marinoni95  “a inexistência de tutela adequada a determinada situação conflitiva 

corresponde à própria negação da tutela a que o Estado se obrigou quando 

chamou a si o monopólio da jurisdição”.  

Por tal razão não se pode tornar definitivo o que foi decidido 

provisória ou temporariamente. Daí a impossibilidade da autonomia de ações de 

cognição sumária, como pretendem alguns processualistas.  

A ignorância das técnicas de cognição tem  transformado os 

processos, em alguns casos,   em “peso morto”, quando as partes, satisfeitas com 

as medidas cautelares satisfativas, desistem do processo principal, e a decisão do 

cautelar torna-se definitiva. 

Se a pretensão material exige segurança contra o perigo de dano, com 

vistas a assegurar  a futura execução, o procedimento é tipicamente cautelar. Se 

é de execução para segurança, i. e., antecipação dos efeitos secundários da 

sentença de mérito para neutralizar os danosos efeitos da demora, o 



procedimento é o de satisfação liminar. Naquele a decisão é temporária. Durará 

enquanto persista o perigo. Neste é provisória, pois será substituída pela 

sentença. Não havendo urgência, perigo de dano ou perigo da demora, será a 

cognição exauriente a consubstanciar o procedimento adequado. 

 

11. Cognição e procedimento sumários 

Convém precisar o sentido técnico da expressão “procedimento 

sumário”, para evitar confusão com a cognição sumária. Naquele ocorre um 

aceleração do rito  em razão de economia processual e não em decorrência de 

uma situação de urgência. 

Não se pode falar que haja cognição sumária ou superficial  no 

procedimento sumário, pois este possibilita sempre o conhecimento aprofundado 

dos fatos da lide, nem mesmo em cisão da cognição horizontal, que 

necessariamente não precisa ocorrer para configurá-lo.  

 

12. Técnicas    de   cognição   específicas  para antecipação da 

tutela judicial 

Além das técnicas de cognição já estudadas, imprescindíveis para o 

manejo de tutelas diferenciadas que confiram efetividade à prestação 

jurisdicional, examinaremos agora algumas que são específicas para a 

antecipação da tutela judicial, de que trata Luiz Guilherme Marinoni96, que são:  

i) da condenação com reserva da exceção substancial indireta;  
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ii) da não contestação e do reconhecimento parcial do pedido;  

iii) monitória;  

iv) do julgamento antecipado de um (ou mais de um) dos pedidos 

cumulados. 

 

12.1. A técnica da antecipação da tutela através da condenação com 

reserva da exceção substancial indireta  

Tem como pressuposto a necessidade de distribuição do ônus da 

prova, como corolário do imperativo, imposto ao julgador, no art. 126 do 

Código de Processo Civil, de sentenciar ou despachar, sendo-lhe defeso de tal 

dever eximir-se alegando lacuna ou obscuridade da lei. 

Sendo imprescindível o processo, com a congruência das partes, não 

se nos afigura admissível que só o autor arque com o ônus do tempo de sua 

tramitação.  Aqui também devem se irradiar os efeitos do princípio da igualdade. 

Se ao autor cabe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito 

(art. 333, I, do CPC), no tempo para tanto necessário, deve o réu também 

assumir o ônus do tempo suficiente para provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, CPC), por ele 

argüidos. O ônus do réu não deve se restringir apenas ao dever de demonstrar 

tais fatos, mas de suportar a realização provisória do direito do autor, quando 

este já tenha, ab ovo, demonstrado o fato constitutivo do seu direito, de forma 

verossímil. 

A  técnica da antecipação da tutela através da condenação com reserva 

da exceção substancial indireta  permite ao julgador antecipar a realização do 

direito postulado pelo autor com base no fato constitutivo, deixando a cognição 



da exceção apresentada pelo réu, não suscetível de pronta solução, para uma fase 

processual sucessiva. 

O risco decorrente da antecipação de tutela nessa 
hipótese é eliminado pelo critério judicial de só admiti-la quando a exceção 
substancial se apresentar provavelmente infundada. 

Sendo o fundamento da técnica da antecipação da tutela através da 

condenação com reserva da exceção substancial indireta a imposição do ônus do 

tempo do processo à parte que tem necessidade de instrução da causa, a 

antecipação pode ser concedida quando o autor desincumbir-se do seu onus 

probandi, e o réu confessar,   não contestar ou apresentar exceção substancial 

provavelmente infundada. 

A confissão do fato constitutivo dispensa o autor de qualquer 

atividade probatória e, por isso, permite a antecipação. 

A não contestação eqüivale à confissão,  e induz à revelia, com 

exceção das hipóteses previstas no art. 320 do CPC. 

A exceção substancial interposta pelo réu, argüindo fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito alegado pelo autor eqüivale, em regra, à 

não contestação, pois a própria exceção pressupõe a existência do fato 

constitutivo. 

Se fatos extintivos, impeditivos ou modificativos são invocados como 

óbices à realização do direito afirmado pelo autor, o réu está a admitir a 

juridicidade do fato constitutivo, pois não seria lógico manejar a exceção se é 

possível demonstrar que o evento noticiado não pode constituir fato jurídico 

tipificado na hipótese de incidência da norma. 

É preciso remarcar aqui que os fatos, constitutivos, impeditivos, 

extintivos ou modificativos, dizem respeito à linguagem em que são vertidos os 

sucessos no mundo físico ou social. Estes existem ou não existem. Daí poder-se 



afirmar que o juízo recai sobre a afirmação da ocorrência do evento. Só com a 

decisão transitada em julgado é que se tornam fatos jurídicos e produzem os 

efeitos que lhes são inerentes. 

Infere-se dessa constatação que a tão decantada certeza jurídica não 

passa de verossimilhança, pois nenhum julgador tem o condão de voltar no 

tempo para flagrar as ocorrências dos eventos. E mesmo que pudesse estaria 

impedido de julgar apenas com base em conhecimento próprio dos fatos, por 

força das limitações impostas nos arts. 130 e 131 do Código de Processo Civil. 

Também está permitida a antecipação da tutela quando o fato 

constitutivo não dependa de prova por serem notórios ou haja presunção legal de 

existência ou de veracidade.  

A técnica da antecipação da tutela através da condenação com reserva 

da exceção substancial indireta não fere o enunciado do inciso LV, do art. 5.º da 

Constituição Federal, pois a antecipação nunca será pronunciada inaudita altera 

parte. O contraditório e a ampla defesa serão apenas postecipados, mas 

assegurados, pois a realização do direito afirmado pelo autor não será efetivada 

se dela decorrer dano irreversível ao executado.  

A tutela antecipada está respaldada no inciso XXXV do art. 5.º da CF, 

e dá efetividade ao princípio da igualdade substancial, mesmo em face do 

enunciado do inciso LV do mesmo artigo, o que impede o réu usar o tempo do 

processo para obter transações vantajosas. 

 

12.2. A antecipação da tutela judicial através das técnicas da não 

contestação e do reconhecimento jurídico (parcial) do pedido.  

Tem fundamento no inciso II do art. 273 do CPC. Para tanto é preciso 



constatar:  

i) a inexistência de contestação; e  

ii) o reconhecimento parcial do pedido. 

O fato não contestado só pode ser presumido verdadeiro a partir da 

análise da contestação, em seu aspecto global. Só do conjunto das alegações do 

réu se pode considerar um fato incontroverso. 

A ausência total de contestação conduz à relativa presunção de 

veracidade dos fatos (art. 319), com exceção das hipóteses previstas no art. 320 

do Código de Processo Civil. Entretanto, a falta de precisa manifestação sobre 

os fatos narrados na petição inicial gera presunção de veracidade dos fatos não 

impugnados, com todo vigor, tal como disposto no art. 302, com as ressalvas 

dos incisos I a III. 

O fato não contestado, entretanto, deverá produzir os efeitos jurídicos 

afirmados pelo autor. O Superior Tribunal de Justiça já concluiu que os fatos 

não contestados só podem ser reputados verdadeiros quando conduzam às 

conseqüências jurídicas pretendidas ou não se evidencie “algum, não cogitado 

na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem”.97

Também está autorizada na ordem jurídica brasileira a antecipação da 

tutela quando verificada a contestação genérica. Neste caso o juiz deverá julgar 

antes o pedido de antecipação, para que não recaia sobre o autor o ônus do duplo 

grau de jurisdição, posto que lhe cabe um direito incontrovertido por 

participação inepta e indevida do réu.  

Quando há reconhecimento parcial do pedido também é permitida a 

antecipação, pois não se afigura razoável que o autor espere a realização de um 
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direito cuja afirmação não é mais controvertida. 

  

12.3. A antecipação da tutela judicial, interinal e final, através da 

técnica monitória.  

Consiste na constituição do título executivo judicial quando se 

verifiquem, simultaneamente, prova escrita e inércia do devedor. Constatado que 

o autor precisa desde logo do bem da vida perseguido para não ter direito 

prejudicado de forma irreparável, a antecipação pode ser deferida com 

fundamento no inciso I do art. 273, do CPC.  

Havendo interposição de embargos, que são meio de impugnação ao 

mandado, também cabe a antecipação da tutela judicial, interinal e final, através 

da técnica monitória sempre que se revelarem provavelmente infundados. 

A prova escrita que demonstre a existência do núcleo do fato 

constitutivo do direito é suficiente para a antecipação da tutela, ainda que se 

coloque em dúvida a existência dos elementos secundários.  

Quando emprestada, a prova escrita pode ser admitida se  produzida 

sob o pálio do contraditório no processo de onde foi tomada. 

Do mesmo modo a antecipação da tutela judicial, interinal e final, 

através da técnica monitória, é possível no caso de improcedência dos embargos, 

quando é restabelecida a eficácia executiva do mandado inicial. Rejeitados, 

constitui-se de pleno direito o título executivo. Nesta hipótese o legislador 

autoriza o prosseguimento na forma das execuções para entrega de coisa e por 

quantia certa contra devedor solvente. 

Assim como é possível a execução da sentença de improcedência dos 

embargos não transitada em julgado, é possível a antecipação da tutela judicial, 



interinal e final, através da técnica monitória, ao final do processo, mesmo que 

já estejam presentes as condições para prolação da sentença, como forma de 

transferir para o réu o ônus do duplo grau de jurisdição. 

A antecipação da tutela judicial, interinal e final, através da técnica 

monitória, jamais deverá ser concedida inaudita altera parte, e não representa 

risco ao direito de defesa e ao princípio do contraditório. Este é postecipado e 

aquele fica assegurado com o recurso de agravo de instrumento, suficiente para 

rechaçar eventuais erros da judicatura. Também não pode ser concedida se a 

defesa for fundada em prova documental ou em atos incontroversos. 

O momento adequado para sua concessão é o da audiência preliminar, 

quando são definidos os pontos controvertidos e os fatos controversos. 

  

 

12.4. A técnica da antecipação da tutela judicial através do julgamento 

antecipado de um (ou mais de um) dos pedidos cumulados.  

Essa técnica é aplicável quando a matéria em discussão restrinja-se à 

argumentação doutrinária ou não haja necessidade de instrução dilatória. 

A técnica da antecipação da tutela judicial através do 
julgamento antecipado de um (ou mais de um) dos pedidos cumulados pode 
compreender qualquer tipo de pedido (declaratório, constitutivo, condenatório, 
executivo e mandamental). 

Sendo a cumulação sucessiva o segundo pedido só pode ser objeto de 

antecipação se o primeiro for procedente. Na alternativa, se o primeiro for 

negado. 

Também á cabível no direito brasileiro a antecipação de parcela do 

direito postulado, através de um julgamento parcial do pedido (art. 273, II, do 



CPC). Para que isso seja possível, uma parte do quantum deve estar provado, 

enquanto que a outra requer dilação probatória. 

Embora a regra estatuída no art. 33 do CPC imponha a quem requerer 

a prova pericial a obrigação de pagar os honorários do perito, casos existem em 

que o direito do autor já está evidenciado, sendo necessária uma perícia apenas 

para precisar o quantum. Nesse caso, afigura-se-nos possível a antecipação de 

tutela para cometer ao réu o pagamento das custas da perícia.    

As técnicas aqui examinadas são fruto da atividade de interpretação 

sistemática dos textos legais continentes de enunciados autorizadores da 

antecipação da tutela, levando-se em consideração os demais textos do 

ordenamento jurídico brasileiro que com eles se conectam em razão da matéria. 

A assimilação dessas técnicas, pelos órgãos julgadores, certamente 

otimizará a efetivação da prestação jurisdicional, apesar das deficiências 

estruturais do aparelho judiciário. 

Ao falarmos de técnicas de cognição nos defrontamos com a 

necessidade de discutir brevemente a linguagem como instrumento 

imprescindível à construção da realidade, em particular a jurídica, que mais de 

perto nos interessa neste trabalho.  

  

13. A importância da linguagem na aplicação    das técnicas de cognição 
O conhecimento não se encerra numa cognição solitária, solipsista. 

Karl-Otto Apel afirma que a construção do mundo e sua ordem se dá pela 

linguagem viva, que se atualiza em cada conversação humana.98 A conquista 

desse mundo intersubjetivo comum só é possível por meio de uma linguagem 
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que esteja naturalmente colocada defronte de todos os conteúdos.  

A construção do mundo e sua ordem pela linguagem incitou grandes 

tentativas de fundamentar uma teoria do conhecimento, as quais derivam da 

busca da certeza do saber humano, movida pela insegurança do edifício do 

saber, no qual o ponto mais sólido é a probabilidade. 

O ponto de partida do saber são as proposições fatuais, as afirmações 

singulares,  que expressam a observação de cada indivíduo, e transitam para as 

afirmações gerais, nas quais encontrarão seu fundamento de validade. 

O saber entretanto não é erigido apenas pelo intelecto. Os realistas 

volitivos já mostraram que a vontade permeia os atos psíquicos da pessoa e 

propiciam consciência da realidade, experimentada e vivida ante a resistência 

das coisas às nossas volições e desejos. 

Daí a realidade de considerarmos os atos psíquicos do pensar com os 

atos psíquicos de falar ou do conviver, pois o pronunciamento dos juízos só se 

faz apto para fundamentar o conhecimento intersubjetivamente válido se forem 

traduzidos em expressões orais ou escritas. 

Se refizermos o itinerário do conhecimento, constataremos que todo o 

saber derivou das mesmas fontes: as observações próprias, a fala e a escrita.99  

Vilem Flusser,100 lembrando a lição de Locke, reafirma que os 

doadores imediatos dos dados, inclusive as palavras, são os sentidos. Mas os 

dados imediatos, por serem  inarticulados, precisam ser transformados em 

palavras. Há, entre sentido e intelecto, uma instância que transforma dados em 

palavras. 
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As palavras são símbolos, e como tais são apreendidas e 

compreendidas porque ostentam um significado. Podemos afirmar, portanto, que 

as palavras representam algo conforme o acordo celebrado entre os atores da 

comunicação. 

A essa afirmação têm-se objetado com a seguinte indagação: qual foi 

o acordo ou os acordos que antecederam e resultaram no sistema de símbolos 

que é a língua? 

A resposta é negada em virtude da inutilidade da resposta. O 

questionamento reflete um pseudoproblema: um acordo sobre o significado da 

língua pressupõe sua existência como veículo desse acordo. 

Outra alternativa não resta senão aceitar a língua e seu caráter 

simbólico como a própria condição do pensamento, e reconhecer a 

insignificância  da questão da origem da língua. 

A língua consiste de símbolos hierarquicamente diferenciados, cujo 

significado torna-se compreensível somente dentro do conjunto do sistema 

interno. 

As palavras se organizam em frases em obediência às regras da língua. 

Quando essa organização se processa  dentro do intelecto chama-se pensamento. 

Frase e pensamento representam, respectivamente, os aspectos objetivo e 

subjetivo da organização das palavras. O primeiro está fora e o segundo dentro 

do intelecto. 

A criança recém-nascida é por excelência o lugar geométrico onde o 

intelecto é realizado, uma organização de sentidos e de aparelhos destinados a 

mantê-los. Essa organização está jogada dentro de um caos de dados brutos sem 

significado. Os sentidos percebem os dados e a eles reagem fisiologicamente. 

Dentro esses dados também estão as palavras pronunciadas pela mãe, pelo 



ambiente lingüistico, às quais a criança reage intelectualmente, aprendendo-as, e 

não somente fisiologicamente. As palavras aprendidas começam a formar o 

intelecto e ordena o mundo caótico - surge o cósmos simbólico das palavras. 

À medida em que as palavras aumentam, começa a funcionar o jogo 

das regras que governam a sua organização. Daí por diante dois processos são 

desenvolvidos no intelecto: ele recebe, continuamente, dados brutos e palavras. 

Estas, apreende. Aquelas, transforma em palavras para apreendê-las. As palavras 

apreendidas são agrupadas e compreendidas, ensejando o pensamento no 

intelecto. 

A estes dois processos junta-se um terceiro. As palavras, as frases, os 

pensamentos, são expelidos pelo intelecto em direção  as sentidos, travando a 

conversação. Queremos dizer que o intelecto se torna real quando participa da 

conversação, enriquecendo a língua ao criar palavras e pensamentos, ou seja, 

realizando-se, realiza. 

Vilem Flusser assegura que "a sociedade é real como conversação, e o 

homem é real como intelecto participando dessa conversação".101

Nesse sentido a sociedade se apresenta como a base da realidade e o 

homem é real somente como membro da sociedade. Nesta perspectiva, portanto, 

a língua se revela como sendo a essência e não o instrumento da sociedade. 

Assim, a grande conversação que somos, e que é toda a realidade, 

surgiu, sempre surge do nada e trata do nada. Essa afirmação não é expressão de 

derrota e desespero. O nada, longe de ser um conceito vazio e negativo, 

apresenta-se com um superconceito, sinônimo do indizível. Podemos então 

reformular a afirmação em outros termos: a realidade surge e sempre surge do 

indizível e tende para o indizível. É nesse sentido que se deve interpretar a 
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afirmação de Wittgenstein, para quem a história do pensamento humano é a 

coleção de feridas que esse pensamento acumulou ao precipitar-se contra as 

fronteiras da língua. 

A linguagem, para Apel,102 é a primeira instituição fundamental que 

afirma as idéias no mundo, ao fazer a medição entre a consciência subjetiva e 

seu teor de sentido histórico e concreto. 

Temos que o conhecimento transcende a subjetividade através da 

linguagem, permitindo que os atores da comunicação interajam e elejam o que 

consideram válido. Nessa transposição da consciência escoteira para a 

contextualização, os sujeitos do conhecimento hão de interpretar os enunciados 

lingüísticos e selecionar as significações que objetivamente consideram válidas, 

segundo suas pautas de valores, por meio de técnicas de argumentação. 

 

14. A importância da argumentação na aplicação das técnias de cognição  
O processo judicial tem como escopo a composição do conflito 

nascido no dissenso. Para isso, é necessária uma discussão orientada para a 

constituição do “fato jurídico”. Esta expressão, como já dissemos, designa os 

enunciados lingüísticos com os quais são descritos os eventos verificados nos 

mundos físico e social. 

Assim, a atividade processual é ordenada para investigação da 

validade das proposições que relatam os eventos. Como são contraditórias, as 

proposições geram uma tensão que desencadeia pretensões diversas de validade.  

Para superação do dissenso instalado, os atores da comunidade 

jurídica instituem, pelo processo legislativo, procedimentos nos quais fica 

assegurada aos litigantes a utilização de técnicas lingüísticas de certificação dos 
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eventos através da linguagem das provas. 

Como o evento consome-se no limite espaço-temporal103 de sua 

realização, o que resta é a linguagem que fala da coisa em si – a prova. Esta, por 

sua vez, justifica a crença na verdade do conceito de um fato, ou seja, o fato é 

tido como verdadeiro quando sua significação (idéia, noção ou conceito  que 

vem à mente do sujeito cognoscente) se ajusta à significação da prova enquanto 

linguagem que fala do evento, cuja ocorrência já escapou no tempo e no espaço. 

Portanto, a busca da verdade no processo consiste na verificação da 

correspondência  entre as significações possíveis de ser construídas a partir do 

suporte físico dos fatos (os enunciados que descrevem os eventos ocorridos) e as 

manifestações lingüísticas dos eventos em-si – as provas. 

Essa observação não implica em ingresso na ontologia dos “objetos da 

experiência”, na intimidade dos eventos do mundo dito “real”, para corrigir os 

enunciados que a eles se referem. Trata-se de verificar os desarranjos 

lingüísticos empregados na composição dos enunciados que impedem o 

consenso, ou seja, a aceitação do enunciado como verdadeiro. 

Podemos inferir daí, sem receio de desassiso, que o fato é constituído 

quando há adequação entre a significação da linguagem que certifica a 

ocorrência do evento ou a existência do estado e a significação das 

manifestações dos eventos e estados, também vazadas em linguagem  - as 

provas juridicamente admitidas. 

Uma vez estabelecida a verdade com a fixação de uma  proposição 

válida (o fato jurídico), o juiz, com a congruência das partes, realiza a subsunção 

para verificar se a significação do fato corresponde à significação do fato 

descrito hipoteticamente na norma jurídica. Constatada a conformidade das 
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significações, o julgador edita a norma individual e concreta, ou seja, diz a quem 

deve ser atribuído o direito ao bem da vida objeto do litígio que emanou do 

dissenso.  

Não obstante essas inferências, Robert Alex104 , mencionando Karl 

Larenz, afirma que a sentença judicial não é a “conclusão lógica derivada de 

formulações de normas pressupostamente válidas, tomadas junto com 

afirmações de fatos comprovada ou pressupostamente verdadeiros”.  

Não sendo a sentença o fruto de um silogismo, surge o 

questionamento da possibilidade de controle racional, intersubjetivo e possível 

de comprovação da atividade de resolução jurídica. 

Se a decisão jurídica não é controlada pela lei, pela metodologia 

jurídica prejulgada, dogmática e tradicional, e sim pela valorização moral, 

“extra-jurídica”, como afirmam unanimimente os teóricos do Direito, que teoria 

poderia justificar a sentença jurídica e o caráter científico da jurisprudência? 

Temos que a teoria da argumentação jurídica racional apresenta boas 

razões que asseguram sua subsistência para legitimar a decisão judicial enquanto 

fruto de um discurso dotado de regras definidas. 

A objeção que o cumprimento das regras do dissenso não garante a 

apresentação de bons argumentos só prosperaria se admitida a exigência 

descabida de correção absoluta dos resultados do discurso. Eliminada tal 

exigência, por absurda que é, ver-se-á que nenhum procedimento é melhor que o 

do discurso para desenvolver e ao mesmo tempo controlar racionalmente a 

capacidade de descobrir e julgar. 

Passaremos a gora a demonstrar, com as lições de Chaïm Perelman e 
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de Lucie Olbrechts-Tyteca, que a teoria da argumentação propicia meios 

procedurais para o atingimento das pautas de decisões possíveis e adequadas.    

Em Tópicos,  o quinto capítulo do Organon, Aristóteles estabelece um 

paralelo entre o silogismo analítico e o dialético. Pelo primeiro, o pensamento é 

conduzido à conclusão verdadeira pelas proposições evidentes, que garantem a 

si mesmo a própria certeza e constituem alicerce para a lógica formal. O 

segundo se expressa por argumentos sobre enunciados prováveis, que só 

propiciam conclusões verossímeis. 

No pensamento aristotélico não existe hierarquia entre proposições 

analíticas e dialéticas. Elas não se excluem, não se sobrepõem e não substituem 

umas às outras. 

O pensamento dialético, durante vinte  três séculos, foi desprezado 

pela filosofia que se voltou para os métodos do conhecimento da verdade, o 

quanto possível rigorosos. 

Relegada ao plano dos sofismos, a diáletica foi identificada às técnicas 

de persuasão sem compromisso ético, manejadas por hábeis oradores em 

convencer auditórios com discursos vazios, quaisquer que fossem as teses.   

Sem nem conseguir conservar seu sentido original, a dialética oscilou 

naquele período entre Hegel e Marx, entre a referência hegeliana às contradições 

inerentes ao movimento de negação interna em que se manifesta o espírito e a 

inversão marxista que se reporta aos movimentos da realidade histórica, externa 

ao pensamento humano. 

O desprezo pela dialética começou com o cristianismo. Se para este a 

verdade fundamental ao conhecimento humano nos é revelada por Deus, a 

convivência com múltiplas premissas, igualmente aproveitáveis como ponto de 

partida para a argumentação, seria impossível. 



O racionalismo também, posteriormente calcado em padrões de 

racionalidade, despreza a dialética e considera suficiente a forma científica do 

conhecimento. O saber que não se configurar como tese, provada  racionalmente 

pelo método científico, não passa de meras opiniões descartáveis. 

Certo é que a dialética, tomada como técnica a serviço de interesses 

mesquinhos, utilizada exclusivamente para se obter vitória nos embates políticos 

ou forenses, foi relegada durante vinte e três séculos, até que Chaïm Perelmam, 

na Bélgica, a partir de 1947, com o auxílio de Lucie Olbrechts-Tyteca, 

empreendeu pesquisas visando sua reabilitação. 

Na maturidade, Perelman abandona a posição anterior, consagrada na 

obra Da justiça, na qual as decisões nos processos judiciais são tomadas nos 

campo do irracional, movidos pelas emoções, pelos interesses e impulsos do 

julgador. 

Ao perceber que a aplicação do direto não deve ser confiada à 

violência, ou seja, que a disciplina da conduta humana não deve ficar ao sabor 

de emoções e interesses, arquiteta o projeto teórico de pesquisar uma  lógica dos 

julgamentos de valor. E o faz com vantagens em relação, v. g., a Recaséns 

Siches, formulador da lógica do razoável, e a Miguel Reale, mentor da  teoria 

tradimensional do direito, porque fincou raizes num pensamento filosófico de 

primeira ordem - o aristotélico. 

Ao resgatar o raciocínio dialético, Perelman lega inestimável 

contribuição ao direito, mormente no que diz respeito à sua aplicação. O 

pressuposto da ligação entre o raciocínio dialético e a aplicação das normas 

jurídicas é a negação da existência de interpretações jurídicas "verdadeiras". 

O pensamento perelmaniano soma-se a outras contribuições 

propulsoras da ruptura do modelo cientificista do conhecimento do direito, por 



entender que este não se revela por demonstração lógico-dedutiva, mas por 

argumentação retórica. O problema a que a dogmática jurídica se propõe 

resolver não é a verificação da verdade ou falsidade dos seus enunciados, mas a 

adequabilidade de meios para o alcance de fins dados externamente ao seu 

saber. O que visa mesmo são as pautas de decisões possíveis. 

Perelman municia a ruptura anticienficista com proposições que 

invertem o sentido da reflexão jusfilosófica. Em lugar dos métodos científicos 

normativistas exclusivos, ditados pelas correntes teoréticas, o saber jurídico 

passa a ter suas fontes (os argumentos) tanto na academia quanto fora dela, tanto 

nos doutrinadores e jurisconsultos, quanto nos aplicadores do direito 

(advogados, juizes, promotores, etc.). 

 

14.1. Os Âmbitos da argumentação 

14.1.1. A comunidade dos espíritos 

As características peculiares da argumentação a distinguem 

claramente dos modelos fornecidos pelas ciências dedutivas ou experimentais, 

bem como daquelas concebidas pela lógica formal. 

Nesta, a única obrigação que se impõe ao construtor de sistemas 

axiomáticos é a escolha de signos e regras que evitam dúvidas, contradições e 

ambigüidades. 

O lógico livremente decide quais são as expressões sem as provas 

consideradas válidas em seu sistema, e escolhe as regras de transformação que 

possibilitem deduzir, das primeiras, outras igualmente válidas. É-lhe alheia a 

origem dos axiomas ou das regras de dedução, posto que não integra o âmbito 

de seu formalismo. Uma univocidade é tão intensamente buscada que redunda 



em desprezo pelo sentido das expressões, bastando que os signos introduzidos e 

transformados fiquem fora de discussão. 

Na elaboração do conhecimento pela argumentação não é possível 

considerar irrelevantes as condições psíquicas e sociais dos espíritos que 

interagem intelectualmente numa comunidade efetiva. Nesse ambiente, um 

conjunto de condições são imprescindíveis. 

Para Perelman, o "mínimo indispensável à argumentação parece ser a 

existência de uma linguagem em comum, de uma técnica que possibilite a 

comunicação".105

Outra condição é o apreço pela adesão do interlocutor, pelo seu 

consentimento, pela sua participação mental. É preciso que se considere o estado 

de espírito do interlocutor, que se lhes dê importância.  

O contato dos espíritos, imprescindível à argumentação, se dá no meio 

em que convivem, onde as discussões, ainda que frívolas, e despidas de 

interesse, contribuem para um bom funcionamento de um mecanismo social 

indispensável. 

 

14.1.2. A audiência 

O orador, a pessoa que fala ou escreve, necessita da atenção daqueles 

a quem pretende persuadir através da argumentação. Isso significa que, de 

alguma forma, precisa construir o auditório. 

É certo que o contato entre o orador e seu auditório pode ser 

promovido por autores, como uma editora, uma agência de publicidade, uma 
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sociedade científica etc. 

De qualquer maneira, a construção do auditório pelo orador implica: i) 

conhecimento daquele a quem se pretende conquistar, o que requer quase 

sempre, incursões nos campos da psicologia e da sociologia; ii) adaptação do 

orador aos diferentes auditórios. 

A enorme variedade dos auditórios coloca o orador em confronto com 

inumeráveis problemas. Isso suscita a busca de uma objetividade, uma técnica 

argumentativa, capaz de transcender as particularidades históricas ou locais, e 

que, por isso, se imporia a todos os auditórios indiferentemente. 

 

14.1.3.  Persuasão e convencimento 

Se a preocupação do orador é com o resultado, a persuasão ocupa 

posição de revelo em relação ao convencimento. Se o foco da atenção é o caráter 

racional da adesão, as posições se invertem. Naquele se sobrelevam os 

elementos objetivos e pessoais. Neste, os racionais. 

Perelmam adota um critério de distinção próximo ao de Kant em suas 

consequências, mas distante nos princípios. Na concepção perelmaniana a 

persuação é argumentação com pretensão de validade para um auditório 

particular, enquanto o convencimento se destina à adesão de todo ser racional. O 

critério Kantiano de diferenciação se apoia na oposição subjetivo-objetivo. A 

convicção é fundamentada na verdade de seu objeto e, por isso, é válida para 

qualquer ser racional. Na persuasão o alcance é unicamente individual. 

A distinção feita por Perelman explica indiretamente o vínculo que 

confusamente se costuma estabelecer entre persuasão e ação, convicção e 

inteligência. Realmente, para alguns auditórios de caráter intemporal os 



argumentos que lhes são destinados não constituem em apelo imediato. Como os 

auditórios não se distinguem com precisão, tal como se separa a inteligência e a 

vontade, a razão e o irracional, as diferenças entre persuasão e convencimento 

não podem ser estabelecidas com rigor. 

Portanto é a natureza do auditório que determina o alcance e a 

natureza das argumentações. 

 

14.1.4. Os auditórios 

Com o vocábulo auditório queremos identificar o conjunto dos 

espíritos que o orador quer influenciar com sua argumentação. 

Três são as espécies de auditórios:  

i) o universal;  

ii) o formado apenas pelo interlocutor; e  

iii) o constituído pelo próprio sujeito. 

No auditório universal a argumentação assume um caráter coercivo, 

porque fornece razões cuja evidência, validade intemporal, independem das 

contingências locais ou históricas. A asserção assim válida para a razão de todo 

homem se expressa como um juízo necessariamente válido para todos. 

Constituído por cada qual a partir do que se sabe dos seus 

semelhantes, onde o conhecimento transcende as poucas oposições de que se 

tem consciência, o auditório universal revela o que os homens consideram, no 

decorrer da história, o que é real, verdadeiro e objetivamente válido.  

O auditório particular, formado apenas pelo interlocutor, pressupõe 



que este concorre ao auditório universal, razão porque adere no diálogo, que 

toma a forma de discussão. O que se visa não é um debate em que os 

contendores defendem convicções estabelecidas e opostas. A preocupação dos 

interlocutores é alcançar uma conclusão unanimimente admitida, como resultado 

do confronto dos argumentos e provas demonstradas para a solução do problema 

controvertido. O triunfo é identificado com a boa causa e não com a tese de cada 

partidário. 

O último auditório é constituído pelo próprio sujeito. Ao deliberar, 

este também encara o auditório universal. Movido pela razão, experimenta o 

valor de seus próprios argumentos. Enquanto a retórica é utilizada para o 

discurso dirigido a muita gente e a dialética na controvérsia com outrem, a 

lógica se identifica com as regras aplicadas para conduzir o pensamento próprio. 

 

14.1.5. Argumentação e violência 

O recurso à argumentação implica em conversação de espíritos, um 

espaço à adesão do interlocutor e um consentir na discussão, com recusa à 

violência.  

Ainda que se objete uma falácia da argumentação, na qual haja apenas 

uma aparência de discussão, uma tal simulação reforça a idéia de um 

convencimento verdadeiro, sem o que perderia o interesse  a observação da léria 

argumentativa. 

Há um dever de diálogo que os espíritos pensantes se impõem 

primacialmente à ação, pois desejam que tanto quanto eles, os demais exprimam 

com liberdade as suas convicções, escutando-os com a mesma boa vontade 

querida para a audiência de seus próprios discursos. 



Esse diálogo certamente não constitui uma verdade necessária, nem 

uma asserção incontestável, mas se põe como um ideal perseguido ao menos por 

uma minoria de pessoas que dá mais importância ao pensamento do que à ação. 

Mas a renúncia à violência não significa um prosseguimento ad 

infinito da discussão. A regulamentação desta pode compreender também um 

limite temporal, como acontece com a coisa julgada no mundo jurídico. De 

qualquer sorte, a decisão final leva consigo as argumentações que precederam. 

Isso contorna o que possa parecer uma intolerância, a quebra de um dever do 

diálogo. 

 

14.1.6. Argumentação e envolvimento 

A discussão argumentativa não é um exercício intelectual 

completamente  desvinculado de qualquer preocupação de ordem prática. A 

intervenção de um terceiro é muitas vezes exigida para diminuir as 

controvérsias. 

As duas principais qualidades de quem intervém são a pertinência ao 

grupo humano que integra o auditório e a imparcialidade. O interventor, além de 

fazer parte do mesmo grupo dos sujeitos envolvidos na argumentação, os julgará 

sem ter previamente tomado partido por nenhum deles. 

Nessa imparcialidade, entretanto, agindo contrariamente ao que 

poderia ser seu interesse, o que intervém aferirá a validade das teses 

apresentadas pelos interlocutores pela concepção do auditório universal, 

reconhecendo porém que a tese acolhida não alcança foros de verdade absoluta. 

Se exigisse provas coercitivas, demonstrativas, e não se contentasse com menos 

para aderir a uma tese, não entenderia o caráter do processo argumentativo, que 

visa justificar escolhas e, por conseguinte, não requer justificações que 



demonstrem a inexistência de escolhas. 

 

14.1.7. Ponto de partida da argumentação 

Em virtude do reduzido espaço reservado a este trabalho, 

examinaremos agora as proposições da segunda parte do trabalho da 

argumentação de Parelmam, passando, em seguida, às conclusões do que aqui 

expulsemos acerca das origens e essência do conhecimento, da linguagem e da 

argumentação, exceto as técnicas desta, que a exigüidade espacial e temporal 

não nos permite estudar. 

 

14.1.8. O acordo 

O processo de argumentação pressupõe um  acordo de auditório não 

só quanto ao desenvolvimento, mas também no que tange ao ponto de partida. 

Esse acordo compreende o que é admitido pelos ouvintes no que diz respeito às 

premissas, à sua escolha e à sua apresentação. 

Inicialmente veremos os objetos de acordo que servirão de premissas, 

dispostos em duas categorias:  

i) a relativa ao real, comportando os fatos, as verdades e as 

presunções; e  

ii) a relativa ao preferível, contendo os valores, as hierarquias e os 

lugares do preferível. 

 

14.1.9. Os fatos e as verdades 



Os fatos são tidos na acepção de dados referentes a uma realidade 

objetiva, comum aos entes pensantes, os quais, por estarem no acordo do 

auditório universal, são subtraídos da argumentação, mas não à controvérsia 

suscitada pelas dúvidas levantadas por um auditório ampliado. Noutro giro, o 

fato enquanto premissa é um fato não-controverso. Se for controvertido deixa de 

ser ponto de partida para ser conclusão da argumentação. 

Os fatos admitidos podem ser de observação ou supostos, 

convencionais, possíveis ou prováveis. 

As ligações entre fatos são designadas com o nome de verdades, quer 

se trate de teorias científicas ou de concepções filosóficas ou religiosas que 

transcendem a experiência. 

 

14.1.10. As presunções 
Enquanto a justificação de um fato acarreta o risco de diminuição de 

seu estatuto, a presunção não precisa ser necessariamente separada de uma 

argumentação prévia. 

Vinculam-se as presunções ao normal e ao verossímil. Normal é o que 

ocorrerá ou ocorreu, isto é, uma base com a qual podemos contar em nossos 

raciocínios, que dependem sempre do grupo de referência, o qual, por sua vez, é 

objeto de acordo. 

Nas argumentações jurídicas sempre há intervenção do grupo de 

referência. O normal é presumido, por exemplo, do comportamento dos homens 

que agem do mesmo modo do acusado. Havendo alegação de circunstâncias 

atenuantes, o comportamento presumido, que servirá de modelo para o 

julgamento de réu, será o comportamento do novo grupo de referência. 

 



14.1.11. Os valores 

Os valores, tanto quanto as hierarquias e os lugares do preferível, são 

objetos de acordo acerca dos quais se pretende a adesão dos grupos particulares. 

Até mesmo nas ciências formais eles intervêm, na medida em que ao 

menos se busca a verdade. Apenas no domínio da força são prescindíveis. Mas, 

basta querer justificar a primazia da força perante outrem para se dever 

reconhecer outros valores que deverão ser combatidos para afirmá-lo. 

O acordo acerca dos valores na argumentação requer uma distinção 

entre valores abstratos e concretos. Estes se vinculam, segundo Perelmam, a um 

ente vivo, a um grupo determinado, a um objeto particular, quando os 

examinamos em sua unicidade. 

Mas na vida cultural, ao espírito não basta apoiar-se em valores 

concretos, precisa também dos valores abstratos, pois são estes que possibilitam 

a argumentação tendente à modificação da ordem estabelecida. 

 

14.1.12. As hierarquias 



Na argumentação as hierarquias são justificadas em virtude dos 

valores, e tanto quanto estes se manifestam na concretude e na abstração. Tipo 

de hierarquia concreta é a superioridade do homem sobre os animais, e abstrata, 

a supremacia do justo sobre o útil. 

As hierarquias de valores são buscadas na preferência concedida a  um 

desses valores. Ao lado destas temos também as hierarquias fundadas na 

quantidade de um mesmo valor, isto é, o grau superior é caracterizado por uma 

maior quantidade de certo caráter. Às hierarquias quantitativas se opõem as 

heterogênias. 

Embora os valores abstratos não estejam ordenados quantitativamente, 

guardam entre si uma relação de vinculação, que se constitui o fundamento da 

subordinação. Por isso, o valor que é fim é julgado superior do que é meio, o 

que é causa é superior ao que é efeito. 

É preciso frisar que, para a estrutura da argumentação, a 

hierarquização dos valores é mais importante do que os próprios valores, já que 

muitos destes são comuns a um grande número de auditórios. Assim, o estudo 

dos valores, isolados, não basta para a solução dos conflitos que se impõem. É 

indispensável enfocá-los na perspectiva da utilização argumentativa prática. 

 

14.1.13. Os lugares 

Diferentemente de Aristóteles, que estuda, nos Tópicos, toda espécie 

de lugares que podem servir de premissas para silogismos dialéticos ou 

retóricos, classificando-os em lugares dos acidentes do gênero, do próprio, da 

definição e da identidade, Perelmam propõe chamar de apenas lugares a 



premissas de ordem, que permitem fundar valores e hierarquias.106 Essas 

premissas mais gerais intervêm na argumentação para justificar a maior parte de 

nossas escolhas. 

Não obstante a preferência dos lugares mais genéricos, são os 

particulares que prevalecem em diversas sociedades. Daí a possibilidade de 

classificá-los pela intensidade de adesão a este ou aquele membro de um par de 

lugares antitéticos. 

Porque a tarefa de anunciar todos os lugares utilizados é praticamente 

irrealizável, basta levar em consideração os que são comuns a todos os 

auditórios, como os das quantidades, das qualidades, da ordem, do existente, da 

essência e da pessoa. 

 

14.1.13.1 Os lugares do quantitativo 

Os quantitativos são os lugares comuns que afirmam ser uma coisa 

melhor do que outra por razões quantitativas. A alguns desses lugares são 

assinalados por Aristóteles: um maior número de bens é preferível a um menor 

número; o bem que serve a um maior número de fins é preferível ao que só é útil 

ao mesmo grau; o que é mais duradouro e mais estável é preferível ao que é 

menos. Aqui a superioridade é aplicada tanto aos valores positivos como aos 

negativos, ou seja, um mal duradouro é maior do que um mal passageiro. 

Outras posições acerca dos lugares da quantidade são mencionadas 

por Perelman:  

i) para Isócrates os atletas são inferiores aos educadores porque se 

beneficiam sozinhos de sua força, enquanto os que pensam bem são proveitosos 
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a todos, (o mérito é proporcional à quantidade de pessoas servidas);  

ii) Timon atribui maior valor ao panfleto do que ao jornal e os livros, 

porque circula onde estes não chegam;  

iii) Bergson quando propõe estabelecer a superioridade do devir e da 

evolução sobre o imóvel e o estático, utiliza o lugar da quantidade107. 

O lugar da quantidade permite até mesmo que se valorize a verdade 

como o que é eterno, em comparação com as opiniões instáveis e passageiras, 

pois ela, a verdade é fruto do acordo da maioria dos homens. Aliás, Platão 

quando opunha à opinião do grande número a verdade, a esta concebia como 

acordo de todos os deuses, o qual suscitava o de todos os homens. 

 

14.1.13.2. Os lugares da qualidade 

Os lugares da qualidade se situam na argumentação quando se 

contesta a virtude do número, presente nos lugares da quantidade. 

A qualidade decorre da valorização do único, que se torna precioso na 

medida em que, em nossas relações com ele, atribuímos-lhe uma singularidade e 

originalidade que se opõem ao comum, ao corriqueiro e ao vulgar. 

O único, assim original, é distinto e contempla mesmo a apreciação do 

grande número, da multidão. Portanto, cumpre evitar repetir-se, devendo parecer 

misterioso, inesgotável, que não se classifica com facilidade. 

Os lugares da qualidade são acentuadas pela precariedade e pela 

irreparabilidade. A primeira encara o valor qualitativo oposto ao valor 

quantitativo da duração, o que a faz correlata do único. Ela se revela na 
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transitoriedade das circunstâncias das quais depende o valor, o qual, por isso, 

alcança maior preço enquanto válido. 

A irreparabilidade se apresenta como um limite que vem acentuar o 

lugar do precário. O valor irreparável, entretanto, relaciona-se com quantidade e 

com a qualidade. Com esta porque confere unicidade pela impossibilidade de 

repetição do ente ou do objeto. Com aquele pela duração infinita do tempo dos 

efeitos da irreparabilidade. 

Na argumentação a irreparabilidade, que se aplica, ora ao sujeito, ora 

ao objeto, ocupa o lugar do preferível, posto que a conduta ou o objeto são 

portadores de um valor. Certamente não será digna de menção se não acarretar 

alguma conseqüência. 

Perelman afirma: 

uma decisão cujas conseqüências seriam 

irremediáveis é valorizada por isso mesmo. Na ação, prendemo-nos 

em geral ao que é urgente: os valores de intensidade, vinculados ao 

único, ao precário, ao irremediável, nela estão no primeiro plano.108

Mas, além do uso do único como original e raro, cuja existência é 

precária e a perda irreparável, um outro diferente é feito: como oposto ao 

diverso. Nesse foco apresenta um caráter normativo, que lhe confere um valor 

qualitativo, manifesto na unicidade da verdade que se opõe à diversidade de 

opiniões. 

Verifica-se um prestígio inegável do que é único, ao qual concorre 

uma adesão sem dever de fundamentação, ante o que parece admitida, com 

muita freqüência, uma inferioridade do múltiplo. 
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14.1.13.3. Os outros lugares 

Restam ser considerados os lugares da ordem, do existente, da 

essência e da pessoa. 

A ordem tem um espaço afirmado pela superioridade do anterior sobre 

o posterior, ora da causa, dos princípios, ora do fim ou do objetivo. 

Para os não-empiristas os princípios tem primazia sobre os fatos e a 

causa é superior aos efeitos porque lhes constituem a razão de ser. Os finalistas, 

para valorizar o objetivo, o transformam em causa e origem de um processo. 

Os lugares do existente afirmam a superioridade do que é mal, do que 

é existente, do que é atual, sobre o possível, ou eventual ou o impossível. Esses 

espaços pressupõem um acordo sobre a forma do real ao qual são aplicados. 

Por lugares da essência Perelman entende a atribuição de um valor 

superior aos indivíduos enquanto representantes bem caracterizados dessa 

essência. Ao indivíduo é atribuído uma supremacia enquanto ostente todas as 

qualidades da espécie a que pertence. O super-homem haure todo o seu prestígio 

e exerce tão forte atração exatamente porque reúne as qualidades dos homens. 

Finalmente, temos os lugares da pessoa, vinculados à sua dignidade, 

ao seu mérito, à sua autonomia. Aristóteles já o delineou na afirmação de que é 

preferível o que nos podemos proporcionar do que aquilo que outrem  nos pode 

proporcionar. 

 

15. Verdade e realidade no direito 

As discussões travadas até aqui dão-nos condições de entender que 



a verdade no Direito é alcançada com a decisão tomada no processo 

discursivo que declara válida uma proposição e da verdade dessa proposição 

nasce a realidade jurídica.  

Assim, a realidade no Direito circunscreve-se às proposições 

reconhecidas como verdadeiras, que permanecem estáveis após esgotados os 

recursos estabelecidos para discussão, em virtude do princípio da segurança 

jurídica.  

Se a verdade das proposições gera a realidade jurídica, e se o 

Direito tem na linguagem o único meio de manifestação, é evidente que toda 

decisão judicial resulta, em última instância, de juízos de verossimilhança. 

Não se justifica, portanto, o apego à chamada “verdade real”, com 

o que se quer designar um conhecimento da essência das coisas, que tem sido 

um grande obstáculo para a concessão de medidas satisfativas do direito 

pleiteado, antes da cognição exauriente. 

Como a decisão judicial final resulta da aferição de adequabilidade 

de diversas linguagens utilizadas no discurso jurídico, nenhuma razão 

plausível pode ser sustentada contra a efetivação da prestação jurisdicional 

através da decisão de antecipação da tutela, calcada, tanto quanto aquela, na 

verossimilhança lato sensu das alegações.  

As normas que autorizam a antecipação da tutela, examinadas no 

próximo capítulo, além de terem fundamento de validade em princípios 

constitucionais já vistos, gozam de legitimidade extrajudicial porque 

correspondem às expectativas dos cidadãos de obterem a realização de seus 

direitos num tempo em que sejam úteis os bens em litígio.   

Neste capítulo demonstramos a imprescindibilidade dos 

procedimentos judiciais para efetivação das prescrições legais, em situações 



de dissenso, já que este é inerente à liberdade pressuposta nos procedimentos 

legislativos democráticos, nos quais a soberania da comunidade político-

jurídica seja respeitada com a garantia de plena participação. 

Recortamos desses procedimentos o da tutela antecipada para 

ressaltar seu papel instrumental na efetivação da prestação jurisdiconal e, por 

conseguinte, na legitimação do Direito, na medida em que resgata sua função 

de integração social ao propiciar a satisfação do bem da vida em tempo 

oportuno para sua fruição. 

Estudamos os juízos em seus diversos graus e as técnicas de 

cognição que possibilitam, à luz de uma interpretação sistemática, a 

antecipação da tutela com base em juízo de probabilidade. 

Também examinamos a teoria da linguagem e a teoria da 

argumentação pela importância de que se revestem  para a aplicação das 

técnicas de cognição. 

Por fim, frisamos que a verdade no Direito se estabelece na 

validade consensual da proposição e dessa verdade é que se constitui a 

realidade. Por isso, a "verdade real" não passa de uma falácia que esconde o 

medo de se enfrentar a falibilidade do Direito e seus riscos inerentes para 

conferir efetivação à prestação jurisdicional. 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo IV 

 

ESTRUTURA DAS NORMAS DE ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA JUDICIAL 

 

16. Pressupostos sempre concorrentes  

Em consonância com os princípios que norteiam a produção de 

normas solucionadoras do conflito entre segurança e efetividade, o legislador 

pátrio estabeleceu dois pressupostos concorrentes e indispensáveis a qualquer 

das espécies de antecipação da tutela, que são:  

i) a prova inequívoca e  

ii) a verossimilhança da alegação. 

Ao exigir prova inequívoca e verossimilhança da alegação, o 

legislador gerou  uma antinomia que deve, de logo, ser espancada. 

Para tanto basta invocar a lúcida lição de Cândido Rangel 

Dinamarco109 ao interpretar o caput do art. 273 do CPC. A  contradição formal 
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nele verificada se resolve pela média obtida na ponderação dos dois graus 

extremos da cognição vertical, a certeza e a aparência, que resulta na 

probabilidade. Esta é um meio termo, no qual os motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição preponderam sobre os motivos 

divergentes. Já na verosimilhança tais motivos se eqüivalem. Se o julgador não 

se anima a afirmar, também não ousa negar. 

Luiz Guilherme Marinoni110 esclarece mais. Na 
verossimilhança a afirmação do fato é valorada pela possibilidade de que venha 
a ser provada na instrução sumária. Na probabilidade a valoração considera as 
provas produzidas, mas não suficientes para a cognição exauriente. 

A probabilidade é mais que a verossimilhança e menos que a certeza. 

Quando o legislador exigiu prova inequívoca e verossimilhança da alegação, 

quis, na verdade, um meio termo, entre a cognição exauriente e a superficial, ou 

seja, a probabilidade. 

A cognição, portanto, para a concessão, ou não, da antecipação da 

tutela, é a sumária, característica dos procedimentos que não permitem, em 

razão de uma determinada situação, a cognição exauriente do objeto litigioso. 

A urgência e o cheiro do bom direito são fenômenos que devem existir 

no momento em que o juiz aprecia o pedido da medida antecipatória.       A 

urgência e o cheiro do bom direito são comuns a todos os provimentos 

provisórios. O fumus boni iuris é a exigência de que o direito apreciado seja 

tratado como simplesmente  provável, e não como efetivamente existente. A 

urgência, por sua vez, impõe que o conhecimento do pedido seja sumário ou 

superficial. 

Na apreciação da antecipação da tutela o fumus boni iuris assume uma 

feição peculiar. Aqui ele se apresenta na verificação de um direito aparente, com 

probabilidade de ser reconhecido na sentença.   

                                           
110 Luiz Marinoni, Guilherme. Tutela cautelar e tutela antecipatória,  p. 25 



 

17. Pressupostos alternativos    

Aos pressupostos elencados no item anterior devem ser agregados os 

seguintes pressupostos alternativos:  

i) periculum in mora e  

ii) atos protelatórios do réu.  

O periculum in mora é característico das liminares e da tutela 

antecipatória. Não é de boa técnica se falar em perigo de demora no processo 

cautelar, pois contra a demora o remédio é a antecipação. Nele o perigo, que se 

situa no mundo fático, está no dano irreparável. O objeto das cautelares é o 

asseguramento de um estado fático para garantir a eficácia social da sentença do 

processo principal. 

Na antecipatória o perigo de perecimento do bem da vida demandado 

também está no mundo fático, mas decorre da demora do processo, ao final do 

qual provavelmente não exista mais ou não possua a aptidão de satisfação que 

tivera initio litis.     

O “abuso de direito de defesa” e “manifesto propósito protelatório” do 

réu são expressões de conteúdo indeterminado, que desafiam preenchimento 

valorativo, caso a caso. A despeito disso, o preceito não comporta 

discricionariedade. Se a finalidade da norma é privilegiar a celeridade, só as 

condutas do réu que efetivamente constituam obstáculo ao andamento do 

processo devem validamente ser subsumidas a ele.  

O abuso de direito de defesa encampa a idéia de atos praticados no 

processo, sem utilidade para a defesa, levados a efeito apenas com o fim de 

retardar a prestação jurisdicional. Embora previstos na ordem jurídica, não se 



prestam efetivamente à defesa do réu. 

Já o manifesto propósito protelatório se configura na prática de atos 

fora do processo, que, embora com ele relacionados, obstruem a fluência de sua 

marcha, tais como ocultação de prova, não atendimento de diligência, simulação 

de doença etc. 

Em suma, os atos que não impedem nem retardam os atos processuais 

subseqüentes não legitimam a medida antecipatória. 

 

18. Efeitos antecipáveis 

Os efeitos da tutela são os que decorrem potencialmente do conteúdo 

da sentença de mérito. Estão eles relacionados com as eficácias da sentença, que 

Pontes de Miranda111 agrupou em cinco classes: de declaração, de constituição, 

de condenação, de mandamento e de executividade. 

Antecipar significa realizar antes do tempo previsto. Noutro giro, quer 

dizer a realização de tais eficácias no mundo fático, em caráter provisório. 

Quais então os efeitos antecipáveis? 

Teori Albino Zavascki112 leciona que somente são antecipáveis os 

efeitos capazes de provocar mudanças ou impedir mudanças no plano da 

realidade fática, isto é, quando a tutela de alguma forma comportar execução. 

Antecipa-se, pois, a eficácia social da sentença e não sua eficácia jurídico-

formal. 

Não carece de maiores considerações a possibilidade de antecipação 

das eficácias de condenação, de mandamento e de executividade, já que, por sua 
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própria natureza, se destinam a modificações no mundo fático. 

Quanto às eficácias de declaração e constituição é mister perscrutar a 

existência de conseqüências práticas que decorram da eficácia positiva que 

estabeleça sobre o conteúdo da relação jurídica litigiosa. 

Antes porém de efetuar tal verificação, é necessário lembrar que as 

sentenças não ostentam uma só eficácia. Na lição de Pontes de Miranda, as 

eficácias se apresentam em graus diferentes, do mais ao menos preponderante. 

Assim, na ação declaratória, conquanto a eficácia preponderante seja a 

de declaração, que se destina a estabelecer  certeza  sobre o conteúdo da relação 

jurídica litigiosa, há sempre um efeito prático que se reflete no plano do 

comportamento das partes, que é o de proibir, de impedir, de vedar futuros atos 

ou comportamentos do réu que sejam contrários à norma individual e concreta 

posta na sentença. Há ai uma espécie de eficácia negativa, de cunho 

marcadamente inibitório. 

Essa eficácia negativa autoriza a antecipação da tutela, mediante 

ordem de não fazer contra o preceito, ou seja, ordem de sustação, suspensão, 

abstenção de ato ou comportamento. 

Kazuo Watanabe113  entende que a utilidade da ação declaratória está 

precisamente na certeza jurídica a ser alcançada com o provimento declaratório, 

e que, antes do seu julgamento a parte poderá ter interesse de obter os efeitos 

práticos que correspondem à certeza a ser alcançada com o provimento 

declaratório, o que é viável atender pelo mecanismo da antecipação de tutela.       

Também na ação constitutiva o autor pode ter interesse na antecipação 

dos efeitos práticos da eficácia negativa do preceito que integrará o conteúdo da 
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sentença. 

 

19. Reversibilidade 

No parágrafo segundo do art. 273 do código de Processo Civil, o 

legislador ordinário exigiu, como pressuposto negativo, a inexistência de 

“irreversibilidade do provimento antecipado”. 

Pouco feliz no manuseio da linguagem, o legislador cometeu ao 

intérprete a tarefa de corrigir o desarranjo lingüístico. A interpretação 

sistemática leva a uma única inteligência possível: a irreversibilidade situa-se no 

mundo dos fatos (mundo do ser) ensejados pelo cumprimento do provimento 

que autorizou o adiantamento da tutela e não na esfera meramente normativa 

(mundo do dever-ser), pois o provimento, enquanto não esgotados os prazos 

para os recursos e a ação rescisória, estará sempre sujeito a reversão. 

Para guardar coerência com o sistema, o intérprete deve entender a 

expressão cunhada no parágrafo segundo do art. 273 do CPC com a significação 

de que a irreversibilidade se refere à impossibilidade de retorno fático ao status 

quo ante. 

O argumento mais sólido para a exigência da reversibilidade fática 

como condição para o adiamento da tutela se situa no plano do due process of 

law, reconhecido em nosso sistema no inciso LIV, do art. 5.º da Constituição 

Federal, que reza: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal”. 

A antecipação irreversível da tutela seria assim uma supressão da 

garantia do contraditório e da ampla defesa, com os recursos que lhe são 
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inerentes, expressamente enunciados no inciso LV do art. 5.º da Constituição 

Federal, e resultaria, para o réu, na inutilidade absoluta  do prosseguimento do 

próprio processo, pois já estaria antecipada a vitória definitiva do autor114. 

Não obstante esse obstáculo aparentemente intransponível, deparamo-

nos com um posicionamento assente na doutrina no sentido contrário. 

Sérgio Bermudes115  refere-se ao parágrafo segundo do art. 273 como 

“dispositivo assaz limitador”; Luiz Fux116 fala dele como “impossibilidade 

jurídica odiosa criada pela lei”; Antônio Jeová da Silva Santos117 propõe 

“interpretação dúctil... para evitar que a tutela antecipatória seja esvaziada; 

Nelson Nery Júnior118 afirma que “essa irreversibilidade não é óbice 

intransponível à concessão do adiantamento”; e Luiz Guilherme Marinoni119 

assevera que “não há razão para não admitirmos a possibilidade de uma tutela 

antecipatória que possa produzir efeitos fáticos irreversíveis, pois a tutela 

cautelar não raramente produz tais efeitos”. 

Deflui de todos esses argumentos que o sentido do enunciado do 

parágrafo segundo do art. 273 do CPC deve ser relativizado, sob pena de 

comprometer quase por inteiro o próprio instituto da antecipação da tutela. 

Tal relativização exsurge do próprio sistema processual brasileiro, 

pois, levada ao pé da letra a exigência, nenhuma sentença transitada em julgado 

poderia ser executada enquanto não transcorresse, in albis, o prazo para 
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ajuizamento da ação rescisória, dada a possibilidade de sua desconstituição.  

Presente o conflito entre direitos fundamentais, o julgador tem à sua 

disposição o princípio da proporcionalidade, que lhe propicia a ponderação dos 

direitos ou bens jurídicos que estão em jogo conforme o “peso” que é conferido 

ao bem respectivo na respectiva situação. 

A solução desses conflitos, evidentemente, só pode ser dada caso a 

caso, quando o julgador fará a ponderação dos bens no caso concreto, e 

adiantará a tutela quando o dano pelo não adiantamento for maior para o autor 

do que o dano que possa ser causado ao réu pela antecipação. 

Conquanto a reposição do dano in natura seja quase sempre 

inatingível, a responsabilidade civil do exeqüente resulta das normas gerais de 

direito privado, tal como enuncia o legislador no art. 811 do Código de Processo 

Civil, cometendo ao beneficiário da concessão de medidas cautelares a 

responsabilidade objetiva pelo prejuízo causado com a execução. 

É evidente que tal disposição pode ser aplicada analogicamente ao 

instituto da antecipação da tutela, também marcada pela provisoriedade. 

Certo é que, além das situações fáticas que possam surgir, o  

legislador autorizou o adiantamento da tutela em situação irreversível, como é o 

caso de liminar em ações de alimentos, o que constitui forte precedente para a 

aplicação do princípio da proporcionalidade nos casos não previstos em lei, 

quando a periclitação do bem da vida desafie a efetividade da jurisdição, a 

despeito da irreversibilidade. 

  

20. Revogação e modificação  

A revogação e a modificação da decisão que antecipa a tutela estão 



previstas no parágrafo 4.º do art. 273, do Código de Processo civil, que reza:  “a 

tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em 

decisão fundamentada”. 

Todas as tutelas provisórias, porque caracterizadas pela precariedade, 

estão sujeitas à modificação e à revogação, em duas situações: 

 i) quando haja mudança do estado fático;  

ii) quando do aprofundamento da cognição ou da mudança do estado 

da prova.  A mudança do estado fático pode se dar com o desaparecimento ou 

a mitigação da situação de urgência existente ao tempo do ajuizamento da ação, 

ou, então, com o surgimento de situação de perigo então inexistente. 

O aprofundamento da cognição pode revelar a inverossimilhança da 

alegação ou a verossimilhança da alegação do direito que antes não parecia 

evidente. 

Tratando-se de antecipação de tutela não vislumbramos a 

possibilidade de revogação da decisão concessiva da tutela no caso de mudança 

da situação fática. Se, à época da concessão, estavam presentes o perigo de 

dano, o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu, 

ensejando a antecipação da tutela, o superveniente desaparecimento dessas 

situações não autorizam o retorno do status quo ante quando continua presente a 

verossimilhança das alegações que afirmam a titularidade do direito na inicial. 

Admitimos, no máximo, a revogação ou a modificação et nunc, para suspender 

eventuais atos executivos futuros, que não tenham nenhuma relação com os 

efeitos já exauridos e desde que sem ônus para o autor beneficiado com a 

medida. 

No caso de aprofundamento da cognição, verificada a ausência da 

verossimilhança das alegações vislumbrada quando da concessão da antecipação 



da tutela, em virtude de mudança no estado da prova, ou mesmo em reexame da 

questão jurídica, pode o julgador revogar ou modificar a decisão. Aqui são 

exigidos os mesmos procedimentos para concessão: pedido do interessado, 

ouvida da parte contrária e decisão fundamentada. 

Para a modificação ou a revogação  ex nunc, com o fito de obstar a 

execução de atos futuros que não tenham relação com os efeitos já exauridos, 

não há necessidade de provocação do interessado nem de oitiva da parte 

contrária, mas apenas de fundamentação. É que os juízos de improcedência 

podem ocorrer mesmo diante do silêncio do interessado. A razão dessa 

afirmação está em que a antecipação da tutela é ato excepcional, só autorizado 

quando, dado o risco de dano ao bem da vida pleiteado, o autor fica em nítida 

desvantagem diante do réu, e a legitimidade da prestação jurisdicional resta 

comprometida pela futura inefetividade. 

Por ultimo, a sentença de improcedência acarreta a revogação da 

decisão concessiva da antecipação da tutela, com eficácia imediata e ex tunc. 

Entretanto, havendo interposição de recurso de apelação, recebido no efeito 

suspensivo, a sentença de improcedência permanecerá ineficaz até a decisão em 

instância superior. Como o juiz pode decidir pela revogação ou modificação sem 

provocação do interessado, deverá, antes da prolação da sentença de 

improcedência, agora com o seu convencimento já formado com base em 

cognição exauriente, exarar decisão interlocutória revogando a concessão da 

tutela antecipada. 

     

21. Legitimidade      das    normas    restritivas    à antecipação 

genérica da tutela judicial 

Já à época da edição da Lei 8.952, de 13.12.1994,  que alterou a 



redação do art. 273 do Código de Processo Civil, introduzindo o instituto da 

antecipação da tutela genérica, vigia a Lei 8.437, de 30.06.1992, que dispõe 

sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá 

outras providências. 

Reza no art. 1.º da Lei 8.437/92 que “não será cabível medida liminar 

contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em qualquer outras 

ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante 

não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de 

vedação legal”. No parágrafo 3.º desse artigo está dito:  “não será cabível 

medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. 

Mais adiante, em 10 de setembro de 1997, o legislador editou a Lei 

9.494, para estender, à tutela antecipada prevista no art. 273 e 461 do Código de 

Processo Civil, os enunciados da Lei 8.437/92. 

Diante de tais leis, surgem os seguintes problemas: i)  há no sistema 

constitucional brasileiro fundamento de validade para norma que impeça a 

antecipação da tutela em demandas contra as pessoas jurídicas de direito 

público?; O enunciado do art. 475 do CPC, ao sujeitar ao duplo grau de 

jurisdição a sentença proferida contra a União, o Estado e o Município, não 

produzindo efeito senão depois da confirmação pelo tribunal, impede a 

antecipação da tutela?; A regra do art. 100 da Constituição Federal, que submete 

os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal ao regime 

de precatórios, impossibilita a concessão de tutela antecipada? 

À luz das considerações precedentes, tentaremos construir proposições 

que apresentem solução adequada, e que se harmonize com os princípios 

constitucionais que traduzem os valores vigentes na atual sociedade brasileira, 

na ordem de prevalência indicada pelos anseios de justiça. 



 

21.1. A posição das pessoas de Direito Público no processo judicial 

No sistema processual brasileiro várias disposições normativas 

conferem, às pessoas jurídicas de direito público, posição privilegiada, como, v. 

g., nas seguintes situações:  

i) quanto ao critério próprio para condenação honorários de 

sucumbência previsto no art. 20, parágrafo 4.º do CPC;  

ii) a dilação dos prazos prevista nos arts. 188 e 277, 2.ª parte;  

iii) as sentenças contra elas proferidas só podem ser executadas após 

confirmação pelo tribunal, por via do reexame necessário se não houver recurso 

voluntário;  

iv) a ação de execução contra elas segue procedimento especial 

previsto no art. 730 do CPC, bem assim o procedimento para execução de seus 

créditos que obedece ao rito da Lei 6.830, de 22.09.1980;  

v) na ação de arresto a liminar só pode ser concedida mediante 

justificação prévia (CPC, art. 816, I); e  

vi) nas ações possessórias  em que figurem como rés, a liminar de 

manutenção ou de reintegração só será concedida depois da audiência de seus 

representantes judiciais (CPC, art. 928, parágrafo único). 

O tratamento especial dado às pessoas de direito público, em nosso 

entender, no sistema processual brasileiro, deveria ser fundado na prevalência do 

direito público, quando não haja colisão entre este e o direito fundamental, e não 

em função da pessoa de direito público em si, que tantas vezes litiga em pé de 

igualdade com as outras pessoas, sejam físicas ou jurídicas, quando nenhuma 



prerrogativa se justifica. 

Quanto ao regime geral que orienta o instituto da antecipação da 

tutela, nenhum enunciado foi editado  para conferir às pessoas jurídicas de 

direito público qualquer privilégio ou mesmo para excluí-las de sua aplicação.  

Nem mesmo o reexame necessário imposto no art. 475 do CPC 

constitui empecilho para a aplicação da tutela antecipada, que poderá ser 

realizado sem prejuízo da execução das providências dela decorrentes, tal como 

ocorre com as medidas liminares em mandado de segurança – cuja natureza é 

evidentemente antecipatória – em que o reexame necessário não impede a 

execução provisória da sentença de procedência, tal como previsto no parágrafo 

único do art. 12 da Lei 1.533, de 31.12.51. 

Do mesmo modo o enunciado do art. 100 da Constituição Federal, que 

submete os créditos contra a Fazenda Pública ao regime de precatório, não 

constitui óbice à concessão de tutela antecipada contra as pessoas jurídicas de 

direito público, pois a expressão “sentença judiciária” comporta a decisão 

antecipatória, posto que esta configura título executivo constituído à base de 

cognição sumária, apto a desencadear execução consoante procedimento 

previsto no art. 730 do CPC, mediante outorga de caução para levantamento do 

valor do precatório, nos termos do inciso II, do art. 588, do CPC.  

Pode-se concluir que as pessoas jurídicas de direito público ocupam 

posição de igualdade processual no que tange ao instituto da antecipação da 

tutela, mesmo diante das Leis 8.437/92 e 9.494/97, cujos preceitos limitativos 

serão logo mais examinados, após necessárias digressões acerca do conceito de 

liminar que serão feitas na próxima seção. 

 

21.2. Conceito de liminar 



O termo liminar não é unívoco em nosso direito positivo. De Plácido e 

Silva120, segundo critério topográfico,  adota o sentido etimológico para indicar 

o que se faz inicialmente, no começo (do latim liminaris, de limen – porta, 

entrada). 

A possibilidade de concessão de liminares após a justificação ou 

citação do demandado, apesar de já ultrapassada a porta de entrada,  dá-nos 

conta que as liminares não se circunscrevem apenas às decisões proferidas no 

primeiro momento do processo, mas em razão de seu conteúdo.  

Ao requerer uma liminar a pessoa está na verdade pedindo a satisfação 

de algum bem e não a prolação de uma decisão em dado momento. Exame do 

sistema processual informa que a liminar consiste mesmo em “provimento que 

antecipa providência que, pelo regime processual normal, ocorreria  apenas 

como eficácia da futura sentença de procedência” 121. 

Nesse sentido ela está sempre relacionada com a sentença que julga 

definitivamente a causa, pois adianta os efeitos da referida sentença, em caráter 

provisório, parcial ou integralmente. 

Entendida como decisão que adianta efeitos da tutela requerida na 

petição inicial, a liminar poder ser classificada como (i) cautelar e (ii) como 

satisfativa.  

É cautelar quando antecipa efeitos de sentença em ação de natureza 

cautelar e é satisfativa quando antecipa eficácia de sentença de procedência de 

ações de conhecimento. Esta subdivide-se em reversível e irreversível.   

É reversível a que comporta o retorno ao satatus quo ante, em caso de 

revogação, e é irreversível a que antecipa efeitos no mundo fático de impossível 
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recomposição, como a que autoriza a quebra do sigilo bancário. 

Os estudiosos do direito positivo brasileiro, mesmo com o advento do 

instituto da antecipação genérica da tutela, costumam ainda denominar de 

liminar cautelar a que seja evidentemente satisfativa e de liminar satisfativa a 

que produz efeitos irreversíveis. 

Essa confusão tem razões históricas. É que o Código de 1973 não 

dispunha, até o advento da Lei 8.952/94, de tutela que possibilitasse a fruição do 

bem da vida perseguido em juízo antes da afirmação do respectivo direito por 

meio de cognição exauriente. 

Para superar tal lacuna, valiam-se os operadores do direito das 

cautelares inominadas requeridas com fundamento no art. 798 do CPC, com o 

que visavam, o mais das vezes, medidas de execução para segurança e não de 

segurança para execução, que são as compatíveis com sua natureza. 

Nesse contexto, compreensível é a utilização, tanto por doutrinadores 

quanto por julgadores, da designação da expressão “liminares cautelares” para 

se referir a medidas satisfativas. 

Exemplo dessa confusão são os enunciados do pórtico da Lei 

8.437/92, que se referem a concessão de medidas cautelares contra atos do 

Poder Público, quando, na verdade, disciplinou a concessão de medidas 

satisfativas, que importam em antecipação da tutela. A disposição do parágrafo 

segundo do art. 1.º dessa lei, quando veda a concessão de medida liminar que 

esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, está se referindo à ação em que se 

postula a tutela de mérito, a ação de conhecimento, e não a ação tipicamente 

cautelar. 

Foi para dissipar qualquer vestígio de dúvida que o legislador 

estendeu, à antecipação da tutela, pela Lei 9.494/97, as restrições previstas na 



Lei 8.437/92. 

 

21.3. Condição de legitimidade constitucional das normas restritivas à   

concessão de liminares e antecipação genérica de tutela  

A questão da constitucionalidade, ou não, das normas de legislação 

ordinária que restringem o poder do juiz para conceder o adiantamento da tutela 

pretendida passa pela relativização dos direitos fundamentais, por meio da 

ponderação dos bens em litígio, através da aplicação do princípio da 

proporcionalidade. 

O problema apresenta duas faces. Uma se revela na indagação: como 

justificar constitucionalmente a antecipação da tutela antes de se esgotar o 

direito ao contraditório e à ampla defesa? A outra, se mostra na questão 

contrária: em que limites o juiz deverá exercer o poder de adiantar a tutela para 

tornar efetiva a prestação jurisdicional, quando a demora da tramitação do 

processo acarrete a periclitação do bem da vida e a própria inutilidade da 

prestação jurisdicional? 

A questão da antecipação da tutela situa-se no ponto de tensão entre 

dois direitos fundamentais básicos na obtenção da prestação jurisdicional: o do 

devido processo legal, que significa justo processo que assegure a fruição do 

bem da vida perseguido em juízo e o do contraditório e da ampla defesa. 

Teori Albino Zavascki122  apresenta, em síntese e de forma 

esquemática, o elenco dos mais importantes direitos fundamentais e 

correspondentes deveres dos litigantes. 

“I – Direitos constitucionais do litigante demandante: a) fazer atuar a função 

jurisdicional. É o direito de ação e decorre, explicitamente, do inciso XXXV do art. 



5.º da Constituição Federal; b) obter uma decisão útil e eficaz, isto é, uma decisão 

que, quando favorável à pretensão, assegure, com efetividade, o bem da vida 

buscado em juízo. É o direito à efetividade da jurisdição e decorre, como 

contrapartida necessária, do monopólio estatal do poder jurisdicional consagrado, de 

modo implícito, no inciso LIV do art. 5.º. 

II – Deveres do litigante demandante: a) submeter-se à jurisdição, ou seja, é-lhe 

vedada a autotutela, a justiça de mão própria. Trata-se do dever que decorre também 

e necessariamente do monopólio estatal da jurisdição, já mencionado; b) submeter-

se ao cumprimento das cláusulas do devido processo legal, vale dizer, ao 

demandante assegura-se o direito de ativar a função jurisdicional, mas sua pretensão 

será apreciada e, se for o caso, atendida, após esgotada a liturgia do processo, que 

prevê contraditório e ampla defesa do demandado. É dever imposto pelo inciso LIV 

do art. 5.º. 

III – Direitos constitucionais do litigante demandado: a) manter seus bens e direitos, 

sem restrições, mesmo quando contestados por outrem, enquanto não advier 

sentença final, produzida em processo regular, à base de contraditório e defesa final, 

produzida em processo regular, à base do contraditório e defesa ampla, que declara 

que ditos bens ou direitos não lhe pertencem. É o direito à segurança jurídica, 

previsto, de modo explícito, no inciso LIV do art. 5.º da CF; b) utilizar todos os 

meios de contraditório e de defesa, inclusive o de produzir provas e interpor 

recursos, previstos como inerentes ao devido processo legal. É direito que decorre 

do disposto no inciso LV do art. 5.º. 

IV – Deveres do litigante demandado: a) submeter-se à jurisdição. Assim como ao 

demandante, também ao demandado é proibido autotutelar-se, estando, por isso 

mesmo, sujeito ao poder jurisdicional do Estado; b) submeter-se, como o 

demandante, às cláusulas do devido processo legal e à eficácia vinculativa da 

sentença nele produzida”. 

Esses direitos, apesar de serem fundamentais, não são, contudo, 

absolutos. A relatividade deles decorre da necessidade de se propiciar uma 

convivência harmônica e simultânea de todos eles. 

Como já assinalado alhures, sempre que se apresentar tensão entre 

direitos fundamentais, é mister a formulação de norma que solucione o conflito, 

visando a compatibilidade e harmonia entre eles. 
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No plano legislativo, ao disciplinar os mecanismos jurisdicionais de 

outorga de tutela provisória, o legislador  está submetido à tração de duas forças 

antagônicas: de um lado, a da preservação da efetividade da jurisdição e de 

outro, a do resguardo da segurança jurídica. 

Para tanto, observará os princípios da necessidade, da menor restrição 

possível e da salvaguarda do núcleo essencial, de que já tratamos anteriormente. 

Na exegese das Leis 8.437/92 e 9.494/97, examinaremos seus 

enunciados em cotejo com princípios e disposições contidos na Constituição 

Federal, para aferir sua legitimidade constitucional. 

21.4. Exegese das Leis 8.437, de 30.06.1992 e da Lei 9.494, de 

10.09.1997.       

Já dissemos que, pela atual redação,  dada ao art. 273 do CPC, através 

da Lei 8.952/94, ao juiz é conferido o poder de antecipar, total ou parcialmente, 

os efeitos da tutela pretendida, desde que atendidos os requisitos dos incisos I 

(haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação) e II (fique 

caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório 

do réu), além dos pressupostos positivos do caput (prova inequívoca e 

verossimilhança da alegação), assim como o pressuposto negativo do parágrafo 

segundo (ausência de irreversibilidade da situação fática). 

Por sua vez, o art. 475 dispõe que “está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois da confirmação pelo tribunal, a 

sentença: .. II – proferida contra a União, o Estado e o Município”.  

De outro lado, o art. 100, caput, da Constituição Federal, submete os 

pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, exceto os de 

natureza alimentícia, ao regime dos precatórios. 



À vista desses enunciados, que desafiam interpretação para construção 

de normas que se coadunem com os preceitos e princípios constitucionais, é 

preciso definir qual método ou métodos devem ser adotados na tarefa. 

Alguns defendem uma interpretação ampliativa do enunciado do art. 

475 do CPC, para englobar no termo “sentença” também as decisões 

interlocutórias, o que impediria qualquer execução provisória de tutela contra a 

o Poder Público. Outra corrente entende que o vocábulo “sentença” deve ser 

interpretado restritivamente para alcançar somente as decisões proferidas pelo 

juiz que ponham fim ao processo, o que possibilitaria a execução das decisões 

interlocutórias concessivas de antecipação de tutela. 

A solução passa inexoravelmente pelo exame do sistema como um 

todo harmônico, pois a norma jurídica, conforme já assinalado, é fruto da 

inteligência de todos os textos constitucionais e legais. 

A noção de sistema, portanto, se faz imprescindível. Apesar de não ser 

unívoco, todos concordam que o termo “sistema” traz uma significação 

fundamental, que é a de conjunto de elementos organizados em torno de um 

princípio unificador que presida o relacionamento entre eles, de modo 

harmonioso. 

No sistema jurídico, a significação dos diversos enunciados deve 

submeter-se aos vínculos de coordenação e de subordinação, obedecendo a um 

princípio unificador: a norma fundamental. 

A aplicação do Direito implica na aplicação de todo o sistema 

jurídico, pois desde as normas constitucionais até as normas individuais e 

concretas permeia uma estrutura escalonada em que as normas inferiores 

encontram seu fundamento de validade nas normas superiores, de modo que a 

legitimidade daquelas está condicionada à conformidade com estas. 



Conclui-se daí a imprescindibilidade do método de interpretação 

sistemática para a solução do problema proposto. 

Ao contrário do que pensa Teori Albino Zavascki123, temos que as 

normas da Lei 8.437/92 e as da Lei 9.494/97, padecem de inconstitucionalidade, 

não obstante, em termos dogmáticos, esta última tenha tido sua declaração de 

constitucionalidade afirmada na ADC n.º 4-6, no STF. 

As razões de tal afirmação temo-las nas proposições do próprio STF, 

na ADIN 223-DF, em que foi relator o Min. Sepúlveda Pertence (RTJ, 132:571). 

No referido julgamento a Suprema Corte decidiu que a colisão dos direitos 

fundamentais deve ser solucionada pelos juizes, quando verificada 

concretamente. Disse o STF que ”a generalidade, diversidade ou imprecisão de 

limites no âmbito da vedação de liminar" operada pela norma ordinária 

dificultava demarcar, em tese, "até onde são razoáveis as proibições nela 

impostas, enquanto contenção ao abuso do poder cautelar, e onde se iniciava, 

inversamente, o abuso das limitações e a conseqüente afronta à plenitude da 

jurisdição ao Poder Judiciário”.  Entendeu aquela corte que deveria ser mantida 

a vigência da lei restritiva, sem prejuízo, porém, do “exame judicial em cada 

caso concreto da constitucionalidade, incluída a razoabilidade, da aplicação da 

norma proibitiva da liminar”.  

Temos que aí o STF foi timorato e conivente com o Poder Legislativo, 

faltando-lhe a firmeza para ser coerente com seus próprios postulados, para 

concluir que a lei limitadora da concessão de liminares, dada a fluidez de seus 

enunciados, não se prestou efetivamente a disciplinar a conduta do aplicador do 

direito, que é seu desiderato. 

O sistema constitucional já oferece elementos para que o juiz pondere 

os direitos fundamentais em tensão e decida, no caso concreto,  preservando o 



valor que for concretamente mais relevante, ainda que de tal decisão decorram 

efeitos irreversíveis no mundo fático, como já dissemos alhures. 

Luiz Guilherme Marinoni124  leciona com muita firmeza que 

Dizer que não há direito à tutela antecipatória contra a Fazenda 

Pública em caso de fundado receio de dano é o mesmo que afirmar 

que o direito do cidadão pode ser lesado quando a Fazenda Pública for 

ré. 

Por outro lado, não admitir a tutela antecipatória fundada em abuso de 

direito contra a Fazenda Pública significa que a Fazenda pode abusar 

de seu direito de defesa e que o autor da demanda contra ela é 

obrigado a suportar, além da conta, o tempo da demora do processo. 

Teori Albino Zavascki125, quando comenta o art. 2.º da Lei 8.437/92, 

que impõe a audiência do representante judicial da entidade pública ré, no prazo 

de setenta e duas horas, para concessão de liminares em mandado de segurança e 

em ação civil pública, entende que, em caso de gravidade e urgência que não 

permita sequer aguardar-se o prazo de setenta e duas horas, poderá o juiz, em 

nome do direito à utilidade da jurisdição, conceder a medida antecipatória, pois 

para tanto está autorizado pelo sistema constitucional. 

Essa proposição infirma sua conclusão pela constitucionalidade das 

limitações de que tratam os dispositivos da Lei 8.437/92, e nos revelam que tais 

limitações já se encontram ínsitas, de forma implícita, no sistema constitucional, 

à disposição do julgador para operar a ponderação dos bens e direitos em litígio, 

e decidir pelos que sejam prevalecentes consoante a pauta de valores vigentes. 

E não se diga que os interesses públicos devem prevalecer sobre os 
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individuais, pois, na lição de Canotilho126, os direitos fundamentais cumprem a 

função de direitos de defesa do cidadão sob uma dupla perspectiva:  

“(1) constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de competência negativa para 

os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera 

jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer 

positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos 

poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos 

(liberdade negativa)”. 

Se estão em jogo interesses públicos e interesses individuais 

salvaguardados como direitos fundamentais, aqueles deverão ceder para a 

realização destes, pois essa foi a eleição do constituinte, que os considerou de 

tamanha relevância a ponto de pô-los a salvo das emendas constitucionais, 

inserindo-os na cláusula pétrea insculpida no parágrafo 4.º, do inciso III, do art. 

60 da Constituição Federal. 

Entendemos, com Hugo de Brito Machado, que a antecipação da 

tutela contra a Fazenda Pública não fere o mandamento do art. 100 da 

Constituição Federal, pois, expedido o precatório, seu  valor ficará à disposição 

do juízo, até que a sentença seja confirmada pelo tribunal, quando, transitada em 

julgado, será o valor liberado em favor do beneficiário da tutela, o que, na 

maioria das vezes, encurta o caminho para satisfação de seu crédito. 

Quanto ao art. 475, inciso II, do CPC, à luz do sistema não se pode dar 

a ele interpretação ampliativa, sob pena de impedir-se completamente a 

execução contra a Fazenda Pública, mesmo naquelas situações em que a 

violação do direito da pessoa se apresenta incontestável e que haja risco de um 

perecimento diante da demora da prestação jurisdicional.   

O professor Hugo de Brito Machado, em recente magistério se 

posicionou  nos seguintes termos: 

                                           
126 Canotilho,  J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 541 



Nos termos do art. 273 do CPC, com a redação dada pela Lei 8.952, 

de 13.12.94, o juiz pode antecipar os efeitos da tutela pretendida pelo 

contribuinte. 

Os plantonistas do arbítrio apressaram-se já a dizer incabível a 

antecipação da tutela jurisdicional contra a Fazenda Pública. A 

antecipação não seria possível em face do duplo grau de jurisdição 

obrigatório. A ser assim, porém, não seria viável o mandado de 

segurança, no qual é obrigatório o duplo grau de jurisdição. Como se 

vê a tese não resiste à análise jurídica127. 

Com efeito, o atraso na prestação jurisdicional implica, na prática, em 

ofensa ao dispositivo do art. 5.º, XXXIV, letra “a”, da CF, que agasalha, nas 

dobras do direito de petição, a efetiva defesa contra a ilegalidade ou abuso de 

poder. 

A efetividade da jurisdição é valor jurídico consagrado na atual ordem 

jurídica brasileira, objetivado para atender ao clamor de justiça que não se 

concretiza com a mera dicção do direito. Só a pronta modificação da realidade 

que desfaz a anterior, litigiosa, por outra de harmonia social, realiza o ideal do 

direito – a justiça. 

Com este capítulo concluímos os estudos propostos. Nele examinamos 

a estrutura normativa da tutela judicial antecipada, enfrentando, inclusive, a 

questão da legitimidade das normas que impõem restrições à aplicação dos 

procedimentos ordenados para a antecipação da tutela, com base em qualidades 

das pessoas jurídicas de Direito Público. 

Detivemo-nos apenas no estudo da estrutura básica, sem alongarmo-

nos nos detalhes procedurísticos, para não ultrapassar os limites impostos pelo 

                                           
127 Machado,  Hugo de Brito. Cautelar como direito do contribuinte. In:  Revista de Estudos Tributários. Porto 
Alegre: Síntese, maio/98,  p. 25 



corte metodológico fixado na proposta da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSÃO 

 

Nos estudos empreendidos neste trabalho chegamos às seguintes 

conclusões. 

Na Teoria Discursiva de Habermas vimos que a ruptura com a 

tradição filosófica fundada no pensamento metafísico, provocada pela 

reviravolta lingüístico-pragmática, que constitui o horizonte do pensamento 

contemporâneo, teve os seguintes motivos:  

i) A substituição da racionalidade substancial pela racionalidade 

procedurística. A verdade ou a falsidade não está na coisa entendida, mas na 

proposição que diz dessa coisa. A validade da proposição depende da 

racionalidade dos procedimentos com que se tenta resolver os problemas;  

ii) A mudança de paradigma da consciência para a linguagem; 

iii) A historificação da razão no pensamento contemporâneo que 

subtrai da razão os seus atributos clássicos, deixando a descoberto sua finitude, 

sua temporalidade e sua historicidade; e 



iv) O despertamento para a importância dos contextos cotidianos de 

ação e comunicação. 

A partir dessa transformação a questão da fundamentação do Direito 

se desloca do apelo à moralidade para a sua positivação. 

Antes o Direito hauria sua legitimidade e obtinha seus fundamentos da 

moralidade. As questões morais permeavam as questões jurídicas, de modo que 

estas só seriam resolvidas na medida que aquelas também o fossem. 

Contudo, as fraquezas da Moral para realizar satisfatoriamente a 

integração social puseram em cheque a pressuposição da relação de dependência 

do direito em relação à Moral. Habermas afasta a idéia desse atrelamento para 

propor uma relação de co-originariedade. Esse posicionamento teórico confere 

ao Direito o papel principal na resolução dos problemas da integração social, já 

que as aspirações, vontades e opiniões do povo são institucionalizadas por seu 

intermédio. 

Com isso a normatividade deixa de ser imediata, guiada pela razão 

prática que projeta uma unidade incondicionada e sintética de todos as 

condições que agregam os homens sob leis objetivas comuns, instituídas numa 

esfera normativa extramundana, para ser mediata, dada em processo discursivo 

democrático, no qual são asseguradas a liberdade e a soberania do povo. 

O resultado dessa mudança é uma legalidade como fruto dos 

procedimentos discursivos, nos quais a fundamentação do direito é definida 

pelas razões do melhor argumento, sempre passível de problematização, que 

impõe ao Direito uma contínua e permanente atualização para continuar  

incorporando as atuais aspirações, vontades e opiniões dos cidadãos em cada 

momento histórico. 

Sendo a legalidade o produto e o reflexo da vontade discursiva dos 



cidadãos, as normas que autorizam o julgador inverter a ordem processual 

natural, satisfazendo primeiro o bem da vida antes de discutir as razões do 

demandado judicialmente, são por isso só legítimas.  

São legítimas do ponto de vista jurídico na medida em que se verifica 

a correição procedimental, e o são também no prisma moral porque o processo 

legislativo, com as garantias de plena participação política, permite que razões 

morais fluam para o Direito. Logo, se a Política e o direito estão afinados com a 

Moral, a lei é legítima porque expressa as aspirações, opiniões e vontade do 

povo. 

Como os princípios da segurança jurídica e da efetividade da 

prestação jurisdicional ocupam idêntico status na ordem jurídico-constitucional 

brasileira, a tensão que entre eles se verifica por ocasião da necessidade de 

satisfação antecipada do bem da vida, antes de uma discussão exaustiva das 

razões dos litigantes, em virtude do risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação, da inutilidade do bem se propiciado após a dicção do direito 

subjetivo, ou do manifestado intuito procrastinatório do réu, é resolvida com os 

procedimentos instituídos para concessão de tutelas provisórias, das quais a 

tutela antecipada de que tratamos é espécie. 

Em tais situações o julgador fará a ponderação do bem da vida em 

disputa e determinará a alteração fática para propiciá-lo ao autor se a 

manutenção do status quo acarretar a este risco mais elevado que ao réu. 

Essa inversão da ordem processual atende a expectativa da 

comunidade jurídica e coíbe a conduta do litigante que age apenas para obtenção 

de sucesso, alheio ao senso comum de justiça assente no mundo da vida. 

Sendo legítimas as normas da Antecipação Judicial da Tutela, sua 

efetividade fica, em grande medida, na dependência de técnicas de cognição, 



elaboradas pela Ciência Jurídica para sua aplicação. 

As técnicas estudadas neste trabalho, a par da Teoria da Linguagem e 

da Teoria da Argumentação, possibilitam a cognição de situações de risco de 

danos irreparáveis ou inutilidade dos bens se não forem antecipadamente 

satisfeitos com base na aparência do direito subjetivo controvertido em Juízo. 

Sempre que tais situações são constatadas com base em juízo de 

probabilidade, mediante cognição sumária, ou, ainda, se verifique manifesto 

abuso do direito de defesa, o julgador está autorizado a antecipar a realização do 

direito, conferindo a fruição do bem da vida ao autor da ação judicial. 

Todas as técnicas examinadas, tanto as genéricas quanto as 

específicas, defluem do próprio regime jurídico das tutelas provisórias, que 

englobam a tutela antecipada instituída no enunciado do artigo 273 do Código 

de Processo Civil Brasileiro, à luz de uma interpretação sistemática.     

Somente a ausência das condições objetivas obsta a Antecipação 

Judicial da Tutela. Por isso, as qualidades subjetivas de quem quer que seja, 

ainda que se trate de pessoas jurídicas de Direito Público, em nada interferem no 

procedimento estudado. Sua efetivação, quando presentes seus pressupostos, é 

um imperativo de ordem pública, sem o que o Direito frustra a expectativa da 

comunidade jurídica, produtora daquelas normas em última instância.        

Portanto, as normas que restringem a aplicação da tutela antecipada 

são carentes de legitimidade, até porque foram gestadas em processo legislativo 

no qual o interesse do Estado sobrepôs-se ao do povo. 
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