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RESUMO 
 

 

A presente monografia pretende se constituir numa teorização  

científica da possibilidade de utilização da argumentação jurídica na justificação 

dos procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação pública. A utilização 

da argumentação jurídica como meio de fundamentação da decisão administrativa 

que contenha razões jurídicas para embasar a decisão discricionária do 

Administrador Público de fazer incidir a dispensa e a inexigibilidade do 

procedimento licitatório tem o condão primordial de fazer valer o interesse público 

de maneira corretamente condizente com a legislação, evitando decisões 

desarrazoadas e desconectadas da permissibilidade legal genericamente 

concedida ao Poder Público. A argumentação jurídica, enquanto aspecto da 

Filosofia do Direito, pode ser  tomada por uma nova metodologia jurídica que 

estrutura a racionalidade prática, servindo de crítica ao dogmatismo positivista de 

construção de conceitos do Direito Administrativo. A teoria de Robert Alexy acerca 

do discurso se calha perfeitamente como modelo de análise da linguajem 

argumentativa do Direito, especificamente da analítica do procedimento licitatório. 

As funções argumentativas que analisam a racionalidade do discurso jurídico são 

as que prevêem a coerência lógica interna do mesmo, e a adequação entre 

racionalidade formal e a estrutura normativa sobre a qual incide. Assim, a 

formalização de uma teoria da argumentação com vistas a se fundamentar 

pareceres e decisões administrativas que versem sobre a temática da dispensa e 

da inexigibilidade de licitação pública pode ser aplicada com base na atividade da 

construção de argumentos racionais que expressem a justificativa de se adotar 

em certos casos a dispensa e a inexigibilidade de licitação e assim possibilitar o 

controle de tais decisões por meio da análise da racionalidade jurídica inerente às 

mesmas, facilitando, desse modo, o controle do poder discricionário do 

Administrador e permitindo a consecução efetiva do interesse público. 
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ABSTRACT 
 

 

   The present monograph intends to consist in a scientific 

teories of the possibility of use of the legal argument in the justification of the 

procedures of dismissal and inexigible of public licitation. The use of the legal 

argument as half of recital of the administrative resolution that contains juridical 

motives to base the discretional decision of the Public Administrator to make to 

happen the dismissal and the inexigible of the licitatorie procedure has the very 

important finality to make to be valid the public interest in way correctly conform 

with the legislation, preventing decisions unreasonable and detached from the 

legal permissible generically granted to the Public Power. The legal argument, 

while aspect of the Legal Philosophy, can be taken by a new legal methodology 

that structure the practical rationality, serving of critical to the dogmatism positivist 

of construction of concepts of the Administrative law. The theory of Robert Alexy 

concerning the speech if gutter perfectly as model of analysis of argumentative of 

the Right, specifically of the analytical one of the licitatorie procedure. The 

argumentative functions that analyze the rationality of the legal speech are the 

ones that they foresee logical the coherence exactly internal it, and the adequacy 

between formalist rationality and the normative structure on which it happens.  

Thus, the construction of a theory of the argument with sights if to base to seem 

and administrative resolutions that turn on the thematic one of the dismissal and 

the inexigible of public licitation can on the basis of be applied the activity of the 

construction of rational arguments that they express the justification of if adopting 

in certain cases the dismissal and the inexigible of licitation and thus to make 

possible the control of such decisions by means of the analysis of inherent the 

legal rationality the same ones, facilitating, in this way, the control of the 

discretional power of the Administrator and allowing to the effective achievement 

of the interest public. 

 

 Key-words: liitação, dispensa, inexigibilidade, argumentação, racionalidade 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

   O objeto do presente estudo é a análise das interferências 

que a teoria da argumentação jurídica, a partir das funções da linguagem e da 

retórica, exerce nas decisões jurídicas, em sede de Direito Administrativo, 

proferidas nos procedimentos administrativos de dispensa e inexigibilidade de 

licitação previstos na Lei 8.666/93. Volta-se, ele, mais precisamente, à abordagem 

da delimitação do poder discricionário do Administrador Público em face da nova 

visão, exigida pelo  mundo moderno,  da atuação do Poder Executivo, na gestão 

da coisa pública. 

   O fio condutor do trabalho é a unificação da possibilidade e 

das funções da argumentação jurídica como manifestação da racionalidade nos 

pareceres administrativos, já que estes são, em última instância, decisões 

jurídicas que fundamentam a incidência dos procedimentos de dispensa e 

inexigibilidade como casos de exceção de realização de licitações públicas.  

   Pretende-se, ainda, indagar se referidas decisões 

administrativas formam um campo no qual a argumentação jurídica sirva como 

elemento de controle da discricionariedade e de preenchimento dos chamados 

conceitos jurídicos indeterminados, que constituem um dos pontos mais 

controversos do Direito Administrativo atual.  

   O presente estudo partirá, então, do pressuposto de que, na 

atualidade, a maioria dos teóricos do Direito afirmam que o saber jurídico não se 

restringe a um puro dogmatismo normativo. Todavia, em que pese essa 

constatação,  a teoria da argumentação jurídica ainda não vem merecendo, na 

doutrina brasileira, o devido destaque. 

   A imagem do direito como norma, pressupondo uma 

coerência do ordenamento jurídico, conforme a doutrina de Hans Kelsen, teve o 

início de apogeu na fase das grandes codificações do século XIX, entrando, 

porém, em crise, com o fim do estado liberal. 

   A partir de então, o positivismo jurídico, sob as mais variadas 

perspectivas, passa a sofrer fortes ataques, seja sob o enfoque metodológico 



 

(tópica, lógica do razoável, teoria da argumentação, etc), seja do ponto de vista 

material (teoria crítica, jurisprudência dos valores, etc). 

   Nessa linha de consideração, a dinâmica dos fatos 

demonstrou que a lógica formal nem sempre reina na seara do Direito, por ser, 

este, uma disciplina que se destina à regência da vida humana em comunidade e 

não pode, por conseqüência, ser tratado como ciência exata. Foi assim que, até 

meados do século XX, as correntes doutrinárias davam realce, tão-somente, ao 

aspecto regulativo (normativo) do Direito, ao afirmarem que este não passava de 

um conjunto de teorias sobre a normatividade e suas exigências práticas. 

   Com o desenvolvimento histórico, sobretudo no pós-guerra e, 

mais acentuadamente, no final do século XX, novas condições e concepções da 

Ciência do Direito foram construídas a partir das emergentes necessidades e 

delineamentos das relações sociais a serem tuteladas, não podendo ser 

compreendidas, em sua plenitude, pelo mero aumento da eficiência dos 

procedimentos. Passa, então, a Ciência do Direito contemporânea, a se apoiar na 

razoabilidade e no conhecimento crítico, impondo a reconstrução de muitos  

conceitos jurídicos pela via da argumentação racional, inclusive no campo do 

Direito Público, como será tratado neste trabalho. 

   O fato é que as últimas décadas do século XX foram 

testemunhas de movimentos sociais, culturais e econômicos, que impuseram um 

novo rumo à história, passando, a vida do cidadão comum, residente em qualquer 

parte do planeta, a ser afetada por acontecimentos próximos e distantes, quase 

sempre alheios à sua esfera de influência e conhecimento. Nesse contexto, 

marcado, ainda, pela velocidade empreendida à informação, expectativas e 

boatos criados em algum ponto do globo têm o condão de derrubar bolsas de 

valores e governos, mudar complexas políticas econômicas e determinar 

movimentos de capital. Numa  descrição, isto é uma apreciação do que se 

convencionou chamar de globalização, que, por sua vez, como não poderia deixar 

de ser, lançou suas influências no Direito como Ciência. 

   No interior dessas transformações, o saber jurídico tem sido 

estudado segundo alguns modelos que podem ser, assim, classificados: o 

analítico, o hermenêutico, o empírico e o argumentativo. 



 

                                          

   Embora o pensamento jurídico contemporâneo acolha 

diferentes orientações metodológicas, que procuram responder às questões que 

lhe são postas a partir de modelos racionais distintos, para fins do presente 

estudo, se levará  em conta o enfoque da Teoria da Argumentação Jurídica. 

Buscar-se-á, então, proceder a uma análise do saber jurídico segundo as 

correntes argumentativas, por meio da construção de validade dos procedimentos 

decisórios em sede de licitação, mais especificamente, nas decisões que 

dispensam ou declaram inexigíveis os certames licitatórios, ensejando a 

elaboração de argumentos com mais conteúdo racional.  

   Nesse sentido, a argumentação pode servir para fundamentar 

a validade das normas de Direito como representação de um esforço para a 

análise do sistema jurídico, em função dos fatos que ele visa regular, 

demonstrando as peculiaridades das nuances dos problemas que a norma 

enfrenta em seu processo de concretização e de tutela das relações jurídicas.  

  A moderna teoria da argumentação, em razão de ter 

reabilitado a filosofia prática, desencadeou, em grande medida, o deslocamento 

do objeto do direito da norma para a argumentação, razão pela qual a maioria dos 

teóricos do direito afirma que o saber jurídico não se restringe a um conhecimento 

puramente dogmático.1

   Partindo-se, pois, da idéia de que esse modelo inverte o 

procedimento da subsunção silogística, a tendência contemporânea é a 

construção da premissa maior pelo esclarecimento do caso. O fundamento dessa 

inversão deriva, aliás, do entendimento de que as premissas maiores  já não dão 

conta, por si mesmas, da complexidade do “real” antecedente ou construído. 

     Enfim, a hipercomplexidade da sociedade contemporânea, 

provocada pela internacionalização crescente das problemáticas, tem redefinido 

as formas de regulação social, notadamente o Direito. Não se pode mais refletir 

sobre os sentidos do Direito apenas com base em pressupostos da teoria do 

estado normativista, o que não deixa de ter influências do campo do Direito 

Público. É evidente a constatação de que a interpretação jurídica, 

 
1 Tércio Sampaio Ferraz aprofunda a questão com largueza em sua  Introdução ao estudo do direito: técnica, 
decisão, dominação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1994. e ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para 
uma nova dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002. Cap. VI.  
 



 

                                          

tradicionalmente derivada da racionalidade do Estado liberal, necessita, também,  

rever suas bases constitutivas.2

   As recentes transformações sociais propulsam profundas 

reformas na estrutura estatal, sendo certo que hoje vigora o Estado Democrático 

de Direito,  no qual os cidadãos não se preocupam em saber como os problemas 

serão resolvidos, se pelo Estado ou por outras instituições. Interessa-lhes o 

respeito guardado à ordem jurídica no ato de decidir, impondo-se as deliberações 

pela motivação que contém como forma de justificação do exercício da 

autoridade, no que a argumentação jurídica pode ser um eficiente meio de 

avaliação e legitimação das decisões do Poder Público. 

  Com efeito, a motivação das decisões jurídicas, 

particularmente os pareceres administrativos que ensejam a dispensa ou 

inexigibilidade dos procedimentos licitatórios, previstos nos artigos 24 e 25 da Lei 

8.666/93, objetivam emprestar-lhes transparência e controlabilidade, pois a 

sociedade terá como avaliar, de forma crítica, os atos do poder público, partindo 

dos valores sociais vigentes a cada momento. 

  É, justamente, nesse contexto, que a motivação da decisão 

culmina, dentre outras coisas, por persuadir a coletividade sobre a correção da 

decisão, buscando obter sua adesão racional. Isso se dá porque, nos estados 

democráticos, a motivação da legitimidade das decisões jurídicas, sobretudo em 

sede de direito público, torna-se necessária para a justificação do exercício da 

autoridade estatal. Nesse sentido, a exposição fundamentada dos motivos da 

decisão jurídica configura-se como um instrumento de racionalização do exercício 

da atividade administrativa. 

   A necessidade de motivação das decisões jurídicas, no direito 

brasileiro, galgou condição constitucional pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição 

da República de 1988, sendo óbvio, porém, que não se trata de qualquer 

motivação. A fundamentação da decisão jurídica deve refletir as razões que, 

efetivamente, conduziram ao seu resultado, sob pena de perder, completamente, 

a  finalidade. Ademais, a motivação assume especial relevo nos pareceres sobre 

hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação pública, eis que envolvem 

 
2  Esta questão é analisada e desenvolvida com profundidade, em ADEODATO, João Maurício: Ética e 
Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica, São Paulo: Saraiva, 2002, caps. VIII, X, XII e XIII. 



 

relevantes questões de direito público, fixando um contra ponto entre 

discricionariedade e legalidade. 

   Nessa linha de consideração, a discussão do tema, em certa 

medida, vem sendo tratada de maneira equivocada por parte da doutrina 

contemporânea, especificamente, pelos que entendem a licitação como um 

mecanismo de direito público atrelado, tão somente, aos aspectos da legalidade. 

   Consoante já ressaltado, a pós-modernidade impôs efeitos ao 

Direito, inclusive na seara pública, o que  implica a modificação dos conceitos 

mais elementares do direito público, como a questão da legalidade. Na verdade, 

os operadores do Direito nem sempre conseguem realizar a demonstração de que 

a dinâmica dos fatos é tutelada na sociedade contemporânea, o que faz com que, 

nas sociedades complexas e em face da crise estatal e dos próprios institutos 

jurídicos, ressurjam questões como a retórica e argumentação. Por isso, a 

racionalidade tem assumido importância como forma de fundamentação das 

decisões jurídicas, também em sede administrativa, particularmente no que 

concerne às decisões que ensejam a dispensa ou inexigibilidade de licitação 

pública. 

   Observe-se que a questão da limitação do poder estatal é 

muito relevante, constituindo-se como uma das principais preocupações da pós-

modernidade, em sua difusão da concepção complexa da realidade e ampliação 

do modelo de interpretação jurídica a partir da visão da Ciência do Direito, que 

não se compraza, tão somente, com os aspectos normativos e reducionistas do 

Direito enquanto ciência.  

   No entanto, considerando-se que o campo de atuação da 

visão argumentativa, no âmbito do procedimento licitatório, será fixado pelas 

exigências constitucionais e legais, o delineamento, por ele estabelecido, deverá 

seguir tal direcionamento. Assim, é de se verificar como as teorias argumentativas 

modernas atuam no sentido delineatório do procedimento da licitação. 

   Conforme já afirmado, com fundamento nas lições de Tércio 

Sampaio  Ferraz e João Maurício Adeodato, é posição assente na doutrina, ao 

menos para fins do objeto do presente estudo, que o Século XX foi o século da 



 

                                          

linguagem, universo em que, como conseqüência da globalização3, deu-se o 

ressurgimento da nova visão do Direito no mundo moderno.  

   Claro que, desde a mais remota antiguidade, a argumentação 

esteve próxima do Direito, todavia, na atualidade, está mais ainda, tanto que, se 

já ocupava um amplo espaço nos antigos tratados de retórica (Aristóteles, Cícero, 

Quintiliano), modernidade, pode-se, até, notar uma atração recíproca entre a 

teoria da argumentação e o Direito. 

   Com efeito, como forma  de persuasão da coletividade, na 

busca da adesão racional dos cidadãos, em sede de Direito Público, a 

argumentação jurídica exerce significativa influência na legitimação, devido à 

justificação racional das decisões que declaram dispensáveis ou inexigíveis os 

procedimentos licitatórios, uma vez que referidos procedimentos deverão buscar, 

ao máximo, aproximar-se da concretização do interesse público.  

   Assim, por um lado, o tema é inçado de dificuldades, mas, por 

outro, é fascinante, na medida em que possibilita a conjugação de estudos 

positivistas (dogmáticos) e jusfilosóficos, sem que se perca o contato com a 

realidade do cotidiano do direito. 

   Compete, pois, ao presente estudo, e nos seus limites, 

verificar qual o grau de racionalidade e legitimação, para fins de persuasão da 

própria Administração Pública, dos órgãos de controle e da coletividade dos 

cidadãos, conferido às decisões jurídicas administrativas, mediante a utilização da 

racionalidade, através da argumentação jurídica. 

   A tese a ser defendida é a de que todos os atos 

administrativos, em sede de procedimentos de dispensa e inexigibilidade de 

licitação, devem, em certa medida, operar-se dentro da legalidade, via 

argumentação jurídica. Todavia, para atingir tal fim, impõe-se estabelecer uma 

distinção entre o que seja retórica e o que seja argumentação jurídica. 

 
3 A concepção do que seja a globalização não apresenta uma vertente unínova de interpretação, mas se coloca 
com variadas nuances de clarificação e de tratamento da questão, de possibilidade de problematização de um 
conhecimento da realidade atual enquanto realidade social informada pela noção de ampliação das fronteiras 
da cultura humana em termos de universalidade de seus conteúdos e da padronização da conduta humana 
padronizada pelo sistema capitalista. Nesse sentido veja-se a posição de Fernando De Trazegnies Granda em 
sua obra Postmodernidad y Derecho. Santa Fé de Bogotá, Colômbia: Edotirial Temis, 1997. p. 42 ss. 



 

                                          

   Em outros termos, busca-se indagar se os limites do 

procedimento são construídos via argumentação jurídica, conjugados aos limites 

materiais e formais da lei administrativa. 

   Pode-se, então, dizer que, na seara da fundamentação dos 

despachos administrativos, a argumentação jurídica encontra campo fértil, daí a 

necessidade da verificação de suas funções e de seus limites de aplicabilidade 

em referidos procedimentos. 

   A questão, aqui, tratada não é apenas de ordem formal, ao 

contrário, tem reflexos na própria racionalidade e legitimação das decisões 

administrativas, que tem o fito de dispensar ou declarar inexigíveis procedimentos 

licitatórios, ocorridos num Estado Democrático de Direito. Daí que será levado em 

consideração, no desenvolvimento do trabalho, a compreensão de que o Direito 

não se esgota na dominação, observando-se, como um dos fatores fundamentais 

para a Democracia4 e para a sua realização concreta, a importância de se 

vincular as teorias jurídicas atuais aos compromissos políticos inadiáveis do 

término do século XX.  

   As apostas do pensamento jurídico, no alvorecer do século 

XXI, passam pelo debate das questões relativas à integração plena do homem em 

sociedade, alocando-se, aí, a coletividade. 

   Nessa nova concepção de construção da Ciência Jurídica, 

pensar retoricamente, melhor dizendo, conforme a argumentação jurídica, é criar 

novas percepções, com objetivos certos e determinados: nas descobertas, nas 

mudanças de opinião, nas manutenções dos valores e construção de outros. 

Tudo isto não deixa de influenciar o Direito, especialmente, o Administrativo. 

   É, justamente, na questão das sociedades complexas e do 

fenômeno da globalização, que uma mudança nos paradigmas gnoseológicos vai 

impondo novas soluções aos problemas sociais e intelectuais, que emergiram das 

novas percepções da realidade e da nova regulação que o Direito Público faz 

dessas questões.   

 
 
4 Conforme assevera ROCHA, Leonel Severo. Em Defesa da Teoria do Direito. Revista Seqüência: Estudos 
Jurídicos e Políticos, Florianópolis, CPGD/UFSC, n. 23, p. 41-56, 1991.Do mesmo autor Três Matizes da 
Teoria Jurídica. Epistemologia Jurídica e Democracia. São Leopoldo, Unisinos, 1998.  
 



 

                                          

   Os objetivos da argumentação jurídica são os mesmos de 

quem vai comunicar-se (para os fins deste trabalho, a comunicação opera-se 

através da linguagem jurídica); as funções retóricas por ele exercidas; os recursos 

lingüísticos; a argumentação em si; os recursos não verbais e, por fim, o tipo de 

auditório. Depreende-se, assim, que as fases do discurso retórico são invenção, 

disposição e elocução. 

   A argumentação jurídica é a forma lingüística usada para a 

defesa de posicionamentos no âmbito da prática jurídica, ou seja, é a expressão 

verbal racionalmente organizada e ordenada com o fito de construir a realidade 

jurídica a partir de uma linguagem retórica e logicamente desenvolvida. 

   A natureza da moderna concepção de argumentação é a de 

uma linguagem de defesa de posicionamentos racionais (Alexy), retórica 

(Perelman) e problematicamente (Viehweg) construída, que se estrutura a partir 

da concepção  hermenêutica da realidade social regulada pelo Direito. O âmbito 

de validade da teoria argumentativa do Direito é, pois, a estrutura jurídico-positiva, 

que realiza a receptabilidade do direcionamento teleológico da linguagem jurídica 

e, no seu âmago, se põem as construções retóricas da argumentação. 

   Os elementos estruturais formais da argumentação jurídica 

são a tríade formada pela: linguagem; as premissas (ponto de partida), a  

conclusão (ponto de chegada) e a conexão entre as premissas e a conclusão. Já 

o âmbito da argumentação são os momentos da própria jurídica, em que o Direito 

interfere na realidade fática, tendo como fases a pré-legislativa; a legislativa e a 

pós-legislativa. Nelas se dão, segundo afirmações doutrinárias de Manoel 

Atienza5, a aplicação concreta da linguagem jurídica, mediante a argumentação. 

   A complexidade da estrutura argumentativa decorre de função 

de fatores da interpretação do Direito, que podem ser sintetizados como 

axiológicos, lógicos e sistemáticos, os quais se adequam e se conjugam ao 

procedimento argumentativo pela receptação que faz do ordenamento jurídico, no 

âmbito da aplicação da vontade dos operadores do Direito. 

   A argumentação é, portanto, uma operação de cunho 

finalístico, porque visa defender determinado posicionamento no âmbito do Direito 

 
5 ATIENZA, Manoel. Lãs razones del Derecho. Teorias de la Argumentacion Jurídica. Espanha, Madrid: 
Fareso, 1997.p 45. 



 

Positivo. Tem caráter retórico, racional, e configuração procedimental, conjugada,  

que é, a fatores principiológicos e axiológicos que regem o caso concreto, sob 

que incide a procedimentalização desenvolvida.  

   Assim, pode-se assertar que, em certa medida, a 

argumentação é o elemento procedimental central da interpretação jurídica, 

havendo, no entanto, vários enfoques da argumentação jurídica, que devem ser 

analisados no âmbito de pensadores como Perelman, Alexy, Toulmin, Atienza, 

Viehweg, dentre outros. Na verdade, em sede argumentativa, devem-se ter 

princípios básicos de atuação (clareza, coerência, etc) que regem a aplicação da 

atividade lingüística desenvolvida pelo intérprete em termos de dogmática 

concreta para a solução de problemas jurídicos práticos. 

   Os autores que tratam da problemática da argumentação na 

modernidade, propõem, na  grande maioria, teorizações. Contudo, não formulam, 

propriamente, uma teoria final da argumentação jurídica, existindo diversas 

acepções possíveis para o problema da argumentação jurídica, como a 

abordagem estruturalista, a da ligação preeminente com a realidade social, os 

âmbitos de incidência e a visão valorativa e racional. Dentro, pois, dos referidos 

esquemas estruturais, se construirá a formatação da argumentação jurídica na 

esfera de funcionamento da estrutura jurídica específica do procedimento 

licitatório, na medida em que nele possa incidir a construção de conceitos com 

base na argumentação. 

   A análise global da estrutura da argumentação jurídica, 

conjugada à formação de uma nova acepção da Teoria Geral do Direito, em uma 

construção integrada à estrutura do Direito Administrativo e do procedimento da 

licitação pública, será exposta no decorrer do trabalho, e conferirá uma base 

sólida para a análise da argumentação como fator de justificação de 

posicionamentos dentro do referido procedimento, construindo, assim, a razão 

informadora dessa justificação na tomada de posições que fundamentem a 

dispensa e inexigibilidade de licitação.  

   As etapas desenvolvidas no presente estudo se vinculam a 

uma metodologia de trabalho centrada na configuração de uma postura discursiva 

e expositiva, segundo o método dedutivo, dos diversos autores que tratam da 

teoria da argumentação e acerca da estrutura jurídica administrativa voltada para 



 

a questão da licitação pública, particularmente, no que concerne aos seus 

procedimentos de dispensa e inexigibilidade. 

   A explanação de autores e teorias se dará no âmbito 

lingüístico e se desenvolverá como explanação de uma série de afirmações e 

observações sobre o possível fundamento da tese delineada, ou seja, a 

aplicabilidade da teoria da argumentação racional contemporânea à licitação 

pública, como possibilidade de justificação de sua dispensa e inexigibilidade, de 

acordo com os casos legalmente previstos. 

   O estudo desdobra-se em cinco capítulos, seguidos de uma 

conclusão. No primeiro,  faz-se uma exposição das correntes que fundamentam  a 

teoria geral da argumentação contemporânea, com a finalidade de recuperar os  

seus fundamentos, demonstrando a possibilidade de constituição da 

argumentação a partir da lingüística e da filosofia pós-modernas, iniciadas com as 

filosofias neopositivistas e suas vertentes críticas. 

   No segundo capítulo, reflete-se acerca da forma evolutiva da 

Teoria Geral do Direito contemporânea, repassando as principais conceituações 

que o caracterizam e que tendem a se basear na possibilidade hermenêutica do 

discurso e na construção racional e retórica dos fundamentos conceituais do 

Direito.   

   A possibilidade de desenvolvimento teórico da teoria da 

argumentação, como meio de construção de conceitos e de análise de problemas 

práticos do Direito, foi empreendida no capítulo terceiro, procedendo-se a um 

resgate histórico da evolução da teoria argumentativa, desde suas origens 

clássicas, até suas concepções atuais, tomando, como base, o desenvolver das 

idéias que formam  a  visão dos diversos doutrinadores que versaram acerca da 

construção do paradigma retórico e hermenêutico atual, como Chaim Perelman, 

Theodor Viehweg, Stephen Toulmin, Otta Weinberger, Neil MacCormick e Robert 

Alexy, dentre outros.  

   No quarto capitulo, analisam-se as principais características 

da estrutura da Administração Pública, seus conceitos básicos formadores, seus 

princípios constitucionais e infraconstitucionais de fundamentação, dentre outras. 

Já, no quinto, procede-se à aplicação da teoria da argumentação em suas bases 

atuais, a fim de possibilitar o comentário aos pareceres e atos administrativos 



 

justificadores da dispensa e  inexigibilidade de licitação pública, sob a adoção de 

um sentido racionalizante do procedimento licitatório que resguarde seus 

fundamentos, no interesse público e na consecução de bem comum, dispensando 

e inexigindo a licitação, exatamente, por ela, em certos casos concretos,  

apresentar-se, por demais, engessadora da celeridade, às vezes, necessária aos  

mencionados procedimentos. 

   Assim, o presente estudo se desenvolve no âmbito da 

discussão de correntes e na adoção de uma visão racional das possibilidades da 

argumentação, daí porque se fez a opção pela teoria de Robert Alexy, na 

verdade, a mais agregada ao aspecto racional do tema em foco, por ser uma 

forma de discurso jurídico mais ajustado às exigências de controle administrativo 

perseguidas pela pós-modernidade. 

   Não é, porém, intenção do trabalho, esgotar e exaurir o 

estudo de matéria tão complexa como a proposta, mas provocar a discussão 

sobre o tema, contribuindo para o fomento de  um debate que se tem revelado tão 

fértil e instigante. 

   O método utilizado será, preponderantemente, o dedutivo, 

tendo, como objeto, a argumentação jurídica e seu tratamento doutrinário atual, 

em razão do que faremos uma incursão pelas principais correntes 

argumentativas. 

   A pesquisa será bibliográfica, preponderantemente 

doutrinária, ainda que se faça uma ou outra remissão à Constituição, à legislação 

e a alguns pareceres dos doutrinadores sobre a questão.  

   Enfim, a pesquisa limita-se às funções da linguagem nos 

despachos de dispensa e inexigibilidade de licitação pública no Brasil, conforme o 

sistema jurídico atualmente vigente.  A propósito, os capítulos primeiro e segundo 

fornecem as bases científicas e metodológicas que irão fundamentar o 

desenvolvimento teórico de todo o trabalho. 

   Como já ressaltado, no capítulo terceiro procede-se a uma 

abordagem das várias teorias argumentativas e suas diversas correntes, dando 

ênfase ao pensamento de Robet Alexy, que direcionou a questão da 

racionalidade argumentativa desenvolvida na monografia.  



 

   Nesse capitulo, procedeu-se à diferenciação entre 

argumentação jurídica e retórica, sendo que, a primeira, dentro do enfoque de 

Alexy, deve ser estruturada a partir da configuração racional dos argumentos 

jurídicos, argumentos estes que foram classificados sistematicamente por Loius 

Bergel. Ao passo que a retórica liga-se aos problemas do discurso prático, do 

convencimento e da persuasão, tratados, especificamente, na obra Theodor 

Viehweg e seu método tópico-problemático. 

   Na conclusão, serão, por fim, sintetizadas as proposições 

centrais definidas durante todo o estudo e, em seguida,  procedidas, à guisa de 

finalização, algumas observações finais sobre a matéria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          

CAPÍTULO 1 
TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

 

1.1 Teoria Geral da Argumentação: função na atual concepção científica  
 

 

   As profundas transformações pelas quais passou o Direito na 

modernidade, tornando-o mais complexo, influíram na retomada da visão global 

da humanidade, estabelecendo novos paradigmas de mundo, diferentes 

cosmovisões e delineamentos da realidade. 

 A mudança o fez um fenômeno de vasta incidência na 

regulação do modo de viver, mais que na antiguidade, na qual religião e a moral 

ocupavam a função prescritiva e mantedora do convívio em Grupo. Na 

modernidade, o Estado, com seu aparato jurídico, é o ente coordenador da 

realidade social e o cerne da vida grupal, posto que, como diz Celso 

Campilongo6, realiza a união entre as esferas pública e privada, determinando a 

consecução dos objetivos comuns e a possibilidade de existência dos indivíduos. 

   A transformação do Direito, provoca, concomitantemente, a 

necessidade da implantação de um novo modo de entendê-lo, discriminando a 

reformulação de sua estrutura interna, para que obtenha um maior poder de 

regulação sobre a sociedade. A complexidade, antes referida, foi o que ocasionou 

a atual crise da estrutura jurídico-estatal, que clama, cada vez mais, por papéis 

regulatórios. Assim, tornou-se patente a manutenção da estrutura ontológica 

sobre a qual a gnoseologia e a epistemologia (Ciência do Direito e Teoria Geral 

do Direito) se desenvolveram. 

   Nesse sentido, a retomada do pensamento retórico, como 

direcionamento atualizado da dogmática jurídica, é fundamental para a concepção 

de uma nova regulação a partir da estrutura do Direito. Nessa nova e necessária 

abordagem, pôde-se recuperar o valor da linguagem e da possibilidade de esta se 

 
6 CAMPILONGO, Celso. Política, Sistema Jurídico e Decisão Judicial. São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 
28. 
 
 



 

                                          

organizar, na modernidade, mediante a teoria da argumentação e da teoria geral 

da argumentação. 

   A linguagem é uma das dimensões privilegiadas da vida 

humana – do contato social e interpessoal – que constrói todos os 

relacionamentos. Através dela, melhor se expressa a subjetividade, o querer e a 

racionalidade, fazendo a interação global do homem com a realidade7 e 

desenvolvendo as estruturas culturais. Como o Direito não poderia ficar alheio a 

essa nova visão da estrutura jurídica, a expressão cabal da linguagem é a  

argumentação, que exerce a função de captar as problemáticas normativas e 

conceder a das técnicas, conforme propugna Warat.8  

   Discorrer acerca da argumentação implica, então, revelar, 

primeiramente, os pressupostos metodológicos, técnicos e científicos nos quais 

se baseia a função argumentativa da linguagem e sua estrutura simbólica. É, 

aliás, importante afirmar que a argumentação, Lingüística, é uma função da 

linguagem9 e, como tal, se calca em pressupostos fenomenológicos específicos, 

entre os quais, distinguir o fato de que toda argumentação se compõe de  formas 

empíricas, isto é, de elementos retirados da vida concreta dos indivíduos em sua 

interação com o meio ambiente. A importância crucial desse dado reside na 

constatação de que toda  argumentação se forma a partir de uma estreita e 

dialética relação com o espaço social e natural do homem. 
   Na verdade, a teoria da origem meramente simbólica e 

abstrata da linguagem foi, consoante Câmara Júnior10 definitivamente 

abandonada desde que Wittgenstein e as escolas neopositivistas e analíticas se 

posicionaram contrárias a todo e qualquer logicismo ou abstracionismo 

fundamentadores dessa origem. Com os empiristas e os adeptos da filosofia 

analítica, se estatuiu a  origem empírica, causal e histórica. 

 

 

 
7 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000.  p. 148. 
8 WARAT, Luís Alberto. Introdução Geral ao Direito. v. 1. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2000. p. 
122.  
9 POPPER, Karl .O Eu e seu célebro. Brasília: EDUNB, 1999. p. 83. 
10 CÂMARA, Joaquim Mattoso. Histótria da Lingüística. 4. ed. Petropolis: Vozes, 1986. p. 104. 
 



 

                                          

   As funções da linguagem, segundo Karl Popper, são, por 

conseguinte11: a expressiva, a sinalizadora e a descritiva. A estas foi 

acrescentada a função argumentativa, formada por uma série de interações 

complexas, cuja estruturação se dá em escala mental, correlacionando-se, 

essencialmente, com o nível comunicativo da esfera cultural humana.  
 

A função argumentativa acrescenta argumentos às três funções 
inferiores, com seus valores de validade ou invalidade. Então, as 
funções (1) e (2) estão quase sempre presentes na linguagem 
humana; mas, como regra, elas não têm importância, a menos 
que comparadas com as funções descritiva e argumentativa. 

 

   A argumentação, como função da linguagem, é formada, pois, 

pela empiricidade de seus dados concretos fundamentais, como a fala (fonética), 

a comunicação social e os elementos naturais que  interagem com o meio 

cultural. 

   Num sentido análogo ao desenvolvido por Popper na 

abordagem da relação entre argumentação e linguagem, Miracy Gustin12 busca 

definir campos de incidência para o saber jurídico, categorizando-o  em quatro 

funções: a  analítica; a hermenêutica; a empírica e a argumentativa. Em especial 

menção a última, pode-se dizer que ela se caracteriza pela  condição de 

disponibilidade para a resolução de problemas que o Direito enfrenta na 

regulação do convívio social e que, no caso das alternativas expostas pela 

 
11 POPPER, Karl . O Eu e seu célebro. Brasília: EDUNB, 1999. p. 84 : “(1) A função expressiva consiste de- 
expressões exteriores de um estado interno. Mesmo simples instrumentos, como um termômetro ou os sinais 
de trânsito "expressam" seus estados, nesse sentido. Entretanto, não somente instrumentos, mas também 
animais (e às vezes plantas) expressam o seu estado interno, através de seu comportamento. O, mesmo, sem 
dúvida, acontece com o homem. De fato, qualquer ação que empreendemos, e não somente o uso da 
linguagem, é uma forma de auto-expressão. (2) A função sinalizadora (Bühler também a chama de "função 
de liberação”), pressupõe e função  expressiva e, portanto, está em um nível mais elevado. O termômetro 
pode dar um sinal de que está muito frio. O semáforo é um instrumento de sinalização (embora ele possa 
continuar funcionando mesmo quando não há carros). Os animais, sobretudo os pássaros, dão sinais de 
perigo; e mesmo as plantas dão sinais (para os insetos, por exemplo);e quando  a nossa auto-expressão (seja 
ela lingüística ou outra) leva a uma reação, em um animal ou em um homem, podemos torná-la por um sinal.  
(3) A função descritiva da linguagem pressupõe as duas funções inferiores. O que a caracteriza, entretanto, é 
que além de expressar e comunicar (o que pode tornar-se aspecto pouco importante da situação), ela faz 
afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas: são introduzidos os padrões de veracidade e falsidades (Nós 
podemos distinguir a metade inferior da função descritiva quando descrições falsas estão além do poder de 
abstração dos animais (das abelhas?). O termógrafo também poderia ser introduzido aqui, pois ele descreve a 
verdade, a menos que se quebre.)’’ 
12 MYRACI, Gustin et alli. Repensando a Pesquisa Jurídica. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 30.  
 



 

                                          

argumentação, representou formulações lingüísticas que visam à construção de 

campos de incidência da normatização empreendida por aquele13. 

   Analisando a constituição material dos argumentos, pode-se 

dizer que quase todas as suas formas, práticas, gerais ou jurídicas, incluem 

enunciados empíricos. É que, por meio de um fator de transmissão, qualquer 

falante pode, a todo momento, passar de um discurso teórico a uma discussão 

empírica, devido à interconexão e interação entre eles.   
   Não se pode, todavia, reduzir o falante à linguagem e, 

implicitamente, concordar com a afirmativa de David Hume citado por Manfredo 

Oliveira14,  de que o ser humano seria um simples “feixe de sensações 

coordenado por hábitos”, dentro da tradicional tese do empirismo inglês, posto 

que se estava apequenando a subjetividade humana ao discurso lingüístico e 

empírico. Daí ser inaconselhável a adesão completa ao neopositivismo, 

principalmente à vertente de Rudolf Carnap e ao “Círculo de Viena”. A linguagem  

por mais importante que seja,  ainda segundo Manfredo Oliveira15, não pode 

determinar a totalidade do campo de autonomia humana e de sua construção 

social, posto que esses se vinculam ao subjetivismo da liberdade de cada 

indivíduo, o que é indeterminável e incontrolável completamente pela ciência. 

   A linguagem e, por extensão, a argumentação, se constituem, 

apenas, em mais um dos elementos de formação estrutural da vida social 

humana, que interage com o físico (empírico) - conforme a teoria científica 

moderna - e com o social, ao qual se interconecta16. Do ponto de vista teórico, no 

entanto, a argumentação, como função da linguagem, conforme Manuel 

Atienza17, assume aspectos relevantes, no esquema formativo de regras: 1) na 

fundamentação dos pressupostos normativos em que se baseiam as distintas 

formas de argumentos; 2) na fundamentação e comprovação de enunciados 

 
13 Esta última função do saber jurídico colocado por Gustin é que será desenvolvida na presente monografia, 
a fim de que se possa reformular a Teoria do Direito como conjunto doutrinário e como método técnico de 
resolução de problemas concretos, especialmente, como no caso do objeto em tela, de questões relacionadas à 
licitação pública.   
14 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta Linguístico-Pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Loyola, 2001. p. 82. 
15 OLIVERIA, Manfredo Araújo de. Idem ibidem. p 166. 
16 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Idem ibidem. p. 137. 
17  ATIENZA, Manuel. Las Razones de derecho. Teorias de la Argumentación Jurídica. Madrid: Fareso, 
1997. p. 38. 
 



 

                                          

dogmáticos; 3) na fundamentação da distinção entre determinados tipos de 

argumentos. 

   É preciso frisar, porém, que esses pressupostos 

caracterizadores da argumentação, na linha teórica do nominalismo e logicismo  

de Wittgenstein, não são aceitos por todos os lingüistas e retóricos, embora 

seguidos pelos principais expoentes da teoria da argumentação e da retórica, na 

esfera jurídica de conhecimento. Servindo-se deles, procurar-se-á, neste estudo, 

delinear os caracteres gerais de uma teoria da argumentação jurídica imbricada 

nos ditames basilares de fundo teórico mais atual, dado que sua função seria a de 

fornecer fundamentos racionais para a construção da norma jurídica em seu plano 

de validade, aspecto certamente mais relevante para uma abordagem do tema 

monográfico, aqui, definido e estudado, que é a dispensa e a inexigibilidade do 

procedimento licitatório em sua justificação argumentativa racional. 

   Para tal desiderato, linhas adiante, em tópico específico, 

conforme assinalado na introdução, proceder-se-á a uma específica distinção 

entre retórica e argumentação jurídica. 

    Manfredo Araújo de Oliveira18, explica, segundo o  

pensamento de Wittgenstein, o que seja a moderna tendência de vinculação entre 

linguagem e realidade, revelando a profunda mutação ocorrida entre a visão 

científica e filosófica a respeito daquela. A filosofia analítica normativista, baseada  

em critérios sintático-semânticos, conforme proposto por Rudolf Carnap e sua 

escola, conforme lição de Jonhn Austin19, viu-se forçada a alterar-se, devido às 

 
18 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta Linguístico-Pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Loyola, 2001. p. 138: “O que caracterizava essa nova orientação é que para ele, agora, a linguagem é 
uma atividade humana como andar, passear, colher etc. Há aqui uma íntima relação, se não identidade, entre 
linguagem e ação, de tal modo que a linguagem é considerada uma espécie de ação, de modo que não se pode 
separar pura e simplesmente a consideração da linguagem da consideração do agir humano ou a consideração 
do agir não pode mais ignorar a linguagem. Essa atividade se realiza sempre em contextos de ação bem 
diversos e só pode ser compreendida justamente a partir do horizonte contextual em que está 
inserida(...)Esses contextos de ação são chamados por Wittgenstein de "formas de vida" (IF 7, 19, 23), e a 
linguagem para ele é sempre uma parte, um constitutivo de determinada forma de vida, e sua função, por 
isso, é sempre relativa à forma de vida determinada, à qual está integrada; ela é uma maneira segundo a qual 
os homens interagem, ela é a expressão de práxis comunicativa interpessoal. Tantas são as formas de vida 
existentes, tantos são os contextos praxeológicos, tantos são os modos de uso da linguagem, ou, como 
Wittgenstein se expressa, tantos são os "jogos de linguagem." 
19 AUSTIN, John L. Quando dizer é fazer. Tradução de Danilo M. Souza Filho. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1990. p. 23 ss. 
 
 



 

                                          

suas dificuldades de fazer frente ao surgimento de novas exigências teórico-

sociais.  

   Nessa ótica, as teses hermenêuticas da filosofia da linguagem 

ordinária, se tornaram, desde Wittgenstein, um avanço, ao romper com o 

apriorismo analítico do neopositivismo, acentuando o fato de que o sentido 

lingüístico depende do contexto, da situação, do uso e funções dos discursos. 

Para o referido doutrinador, o significado de um  termo lingüistico depende das 

formas de vida e dos jogos de linguagem, numa postura, esta que põe a 

importância da instituição jurídica e da sociedade na determinação do modo de 

ser das normas e da visão retórica do Direito. 

   Nesse aspecto, valoriza-se mais a enunciação que o 

enunciado, o que  permitiu um melhor  aproveitamento da retórica pela ampliação 

do âmbito de abrangência de sua perspectiva problemática. Podem-se destacar, 

nesse setor, as contribuições de Tércio Sampaio Ferraz Junior20 e Luís Alberto 

Warat21, no campo específico da Jusfilosofia. Igualmente, não foi difícil aproximar-

se a tese da linguagem ordinária daquela da Teoria dos Atos de Fala, de Austin, 

que disserta sobre a performatividade do Direito e é de fundamental relevância 

para se aferir como a forma de organização da linguagem jurídica  se adequa ao 

atual escopo da retórica e da discursividade prática do Direito (a Teoria da 

Perfomatividade será  melhor estudada no capítulo 3). 

   Na modernidade, a concepção do Direito, fornecida pela 

Teoria de Austin22, revista por Searle, enfatiza a enunciação, através dos atos 

comunicativos (a ação comunicativa), para a delimitação do sentido. Para Austin, 

há três tipos principais de atos de fala: os  locucionários, em que contêm o 

conteúdo das orações; os atos ilocucionários, em que o emissor realiza uma ação 

ao dizer algo; e os perlocucionários, típicos de verbos performativos, como, por 

exemplo,  “prometo”, “ordeno”, “confesso”, “condeno”. 

   A teoria de Austin se afigura de especial importância para o 

Direito porque, no âmbito jurídico, muitas vezes, os fenômenos se vinculam ao 

 
20 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Max Limonad, 
1998.  p . 45. 
21 WARAT, Luís Alberto. Introdução Geral ao Direito. v. 1. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2000. p. 
46. 
22 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta Linguístico-Pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Loyola, 2001 . p. 176 ss. 



 

                                                                                                                               

princípio da oralidade, quando falar algo significa, precisamente, realizar um ato 

com conotação jurídica. Para a teoria da argumentação, tal questão é 

crucialmente relevante, dado que se podem manejar as aplicações lingüísticas 

pela análise performativa23.  

   A enunciação sucinta e a abordagem indicativa das teorias 

retromencionadas servem para discriminar o parâmetro de análise científica que 

se pretenderá desenvolver para explicar a atual situação da Teoria Geral do 

Direito, do positivismo e da Licitação Pública, no interior desse novo paradigma 

dogmático da positividade, que reforça o caráter retórico e filosófico da 

fundamentação do Direito em detrimento da dogmática jurídica tradicional, voltada 

para  questões formais e estritamente positivas. O cerne, pois, da atual teoria da 

linguagem e da argumentação é a racionalidade intersubjetiva do discurso 

jurídico, preso ao pressupostos gnoseológicos linguístico-pragmáticos da pós-

modernidade. 

   É, aliás, essa nova acepção da fundamentação jurídica e da 

hermenêutica do Direito que ensinará o enfoque da construção justificadora dos 

posicionamentos decisórios acerca da adoção da dispensa e da inexigibilidade de 

licitação pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
23 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Idem ibidem. p. 176 ss. 



 

                                          

 

1.2 Dimensões atuais do debate sobre a Argumentação Jurídica 
 

 

   A Teoria da Argumentação representa um grande passo no 

desenvolvimento da racionalidade humana, a ponto este de persuadir outras 

pessoas sobre aspectos problemáticos concretos ou abstratos que pretende 

sustentar. 

   Desde a Grécia antiga,  reconhece-se o poder da 

argumentação na construção do saber jurídico e na defesa de teses, dentro da 

estrutura do debate jurídico. Segundo Maria Helena Pastori com os sofistas 

(Górgias, Protágoras, dentre outros), começa a reformulação do organicismo e do 

“positivismo” do Estado grego para uma concepção de cunho marcadamente 

retórico, que valorizava o debate e a construção da regulação jurídica a partir da 

uma esfera dialética e não dogmática24. Cícero Quintiliano, dentre outros 

pensadores romanos, prosseguiram a tradição retórica grega e se constituíram, 

no Direito, em paladinos da retórica, lançando-se com todo o vigor na análise e na 

construção do pensamento argumentativo25, retomado, no Século XX, por uma 

séria de juristas e filósofos, conforme se  verá.   

   É que, ao se argumentar, e isto os antigos perceberam com 

bastante acuro, que se faz pensando no entendimento das outras pessoas, pois o 

objetivo é transmitir conhecimento. Então, para que se defendam idéias, deve-se 

argumentar, e quanto a esse aspecto existem, hoje, dezenas de métodos de 

argumentação racional — ao contrário do que acontecia tempos atrás, quando os 

únicos meios empregados eram, basicamente, a técnica da oposição e a da 

progressão. 

    A capacidade de compreensão daquilo que o argumentante 

quer dizer a seus interlocutores na forma escrita fica bastante prejudicada se 

comparada com a linguagem falada, visto que naquela não é possível o uso de 

diferente entonação, nem da gesticulação, menos, ainda, do magnetismo da 

pessoa que discursa oralmente. Assim, a linguagem escrita deve ser posta da 

 
 
24 PISTORI, Maria Helena Cruz. Argumentação Jurídica. São Paulo: LTR, 2001. p. 28. 



 

                                                                                                                               

forma mais clara possível, junto com os recursos argumentativos nela usados, 

escolhidos, cuidadosamente, para que o leitor  adote o discurso do autor como 

seu e não caia em interpretações enganosas, diferentes do que o argumentante 

pretendia transmitir. 

   A argumentação é tão imprescindível ao operador do Direito 

quanto o próprio conhecimento jurídico. Assim o foi no Direito antigo e assim o é 

no Direito moderno. O motivo disso é o fato de que, como atividade provinda do 

raciocínio humano, a juridicidade não se articula por si só, somente podendo ser 

aplicada através de argumentos.  

                      Na verdade,  atualmente, é fato assente que, no Direito, não 

se defendem posições e teses (nem instrumentos decisórios) sem um fundamento 

de argumentação. Não se formula nem se constrói um parecer jurídico-

administrativo, por exemplo, sem que se explicitem  seus fundamentos normativos 

e fáticos, pois, caso contrário, a peça jurídica é desarrazoada, subjetiva e 

arbitrária.  

    Pela mesma razão, nenhum administrador público deve 

proferir uma decisão sem explicar-lhe os motivos e, para isso, constrói raciocínio 

argumentativo. Isso evidencia que o raciocínio jurídico, utilizado para construir 

posicionamentos dentro da estrutura do Direito Positivo, é mais um exemplo, 

como no caso dos atos emanados pelo administrador público, de como se utiliza a 

discursividade racional do Direito e as modernas teorias da argumentação. 

   Sem argumentação, o Direito é inerte e inoperante e 

paralisado fica nos enunciados normativos e na positividade legal. Mas, desde 

momento em que se o exercita, – e essa é uma das funções argumentativas 

jurídicas, inclusive nos aspectos relacionados a licitação pública – a 

argumentação se torna a ser imprescindível à verdadeira eficácia da regulação do 

sistema jurídico sobre a vida social.  

   Ora, por ser, a argumentação, um instrumento de 

concretização do próprio Direito, então, quando se fala em fundamentos da 

decisão administrativa em procedimento licitatório, evidentemente, se está 

referindo aos argumentos formulados pelo administrador público em sua atuação 

deliberativa. 

 
25 PISTORI, Maria Helena Cruz. Idem ibidem. p. 30 ss. 



 

   Na verdade, a teoria do direito somente é aceita na medida 

em que bons argumentos a sustentem, e só pode ser aplicada a um caso 

concreto se outros argumentos demonstrarem a coerência entre determinada 

teoria e o dado caso. Também é importante ressaltar que o conhecimento jurídico 

representa uma série de informações à disposição do argumentante, porém que, 

por si mesmas, não garantem a capacidade de persuasão, já que informações 

isoladas não têm a força de levar a uma conclusão, a menos que, 

intencionalmente, dirigidas e articuladas para convencer. 

   Nessa linha de consideração, a argumentação é a própria 

prática do Direito e o modo mesmo como ele se opera, principalmente nos 

procedimentos para solução de litígios. Somente o conhecimento jurídico da 

positividade não interessa ao operador, pois esse representa conteúdo 

essencialmente informativo. Tais modelos de pensamento implicam em uma 

metodologia diversificada do tratamento de seus eixos temáticos. Ao conjunto de 

pressupostos epistemológicos, que funcionou como modo de aproximação de 

seus objetos, se dá o nome de paradigmas. 

   As teorias jurídicas estruturais delimitaram seu objeto na 

norma, uma atitude excessivamente restritiva. Felizmente, a reabilitação da 

Filosofia Prática pela moderna Teoria da Argumentação Jurídica desencadeou o 

deslocamento desse objeto para a argumentação. E o fenômeno jurídico, 

entendido pelas teorias de perfil argumentativo, é um território mais amplo que a 

dimensão apenas normativa. Daí que a compreensão de que os raciocínios 

jurídicos não se caracterizam somente pela formalidade, mas também por sua 

dialeticidade, agrega ao pensamento a idéia do Direito como um território de 

argumentação e decisão.  

   Ao lado dos raciocínios formais, que podem ser deduzidos 

das proposições normativas jurídicas, o raciocínio prático adquire o status de 

objeto de conhecimento do Direito. O paradigma da racionalidade prática acaba 

tornando-se, assim, o denominador comum das investigações na área da Teoria 

da Argumentação Jurídica, de modo que desenvolver a problemática da 

argumentação perante as complexas relações jurídicas pós-modernas, 

caracterizadas por um alto grau de indeterminação, é bem mais complexo que, à 

primeira vista, poderia parecer. 



 

                                          

   As noções e parâmetros de atualização da visão 

argumentativa do Direito foram lançadas, no século XX, por Chaim Perelman, que 

propugna por uma racionalidade jurídica calcada no espaço argumentativo como 

destinado a um auditório, e por Theodor Vieweg, que se baseia na formulação de 

problemas a partir de hipóteses de análise das possibilidades argumentativas 

(topoi). Com a retomada do pensamento retórico, na década de 1950, pôde-se 

formular o padrão de uma teoria argumentativa verdadeiramente científica e 

filosófica do discurso jurídico. 

   A importância da Teoria da Argumentação Jurídica para o 

Direito contemporâneo, cada vez menos dogmático e ampliativamente 

argumentativo, decorre, inegavelmente, de sua reformulação do tratamento 

metodológico, cujos avanços se têm dado a passos largos e ganhado espaço na 

atual doutrina.  

   A abordagem, aqui, empreendida tem o objetivo de assentar 

as bases de verificação da influência da teoria da argumentação num campo 

específico do Direito, a dispensa e a inexigibilidade no procedimento licitatório, e a 

racionalidade jurídica linguístico-instrumental, como delineamento do controle da 

legalidade dos atos administrativos. 

   Miguel Reale26, discorrendo sobre as correntes 

argumentativas, assinala que, atualmente, ocorre uma verdadeira revalorização 

da argumentação jurídica e da retórica no campo do Direito. Mesmo no primeiro 

mundo, apenas recentemente, foi iniciado um movimento formulador de questões, 

organizado para a exposição da construção dos argumentos jurídicos, conforme 

assinala  Manuel Atienza27. Aliás, ele avança na  reflexão, ao enunciar, como 

forma característica do Direito, uma estrutura permeada pela argumentação: 

 
26 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. São Paulo: Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 133: 
“Se há bem poucos anos alguém se referisse à arte ou técnica da argumentação, como um dos requisitos 
essenciais à formação do jurista, suscitaria sorrisos irônicos e até mordazes, tão forte e generalizado se 
tornara verbal, apenas adstrita à fria lógica das formas ou fórmulas jurídicas. Perdera-se, em suma, o valor da 
Retórica, confundida errônea e impiedosamente com o "verbalismo" dos discursos vazios. (...) “De uns 
tempos para cá, todavia, a Teoria da Argumentação volta a merecer a atenção de filósofos e juristas, 
reatando-se, desse modo, uma antiga e alta tradição, pois não devemos esquecer que os jovens patrícios 
romanos preparavam-se para as nobres artes da Política e da Jurisprudência nas escolas de Retórica. A Teoria 
da Argumentação deixa, porém, de ser mera técnica verbal, para se apresentar também sob a forma de Lógica 
da persuasão, implicando trabalhos práticos da linguagem falada e escrita como um instrumento 
indispensável sobretudo ao exercício da advocacia.” 
27 ATIENZA, Manuel. Las Razones del Derecho. Teorias de la Argumentación Jurídica. Espanha, Madrid: 
Fareso, 1997. p. 19: "Puesto que la práctica del Derecho consiste de manera muy fundamental en argumentar, 



 

                                                                                                                               

 

Nadie duda que la práctica del Derecho consiste, de manera muy 
fundamental, en argumentar y todos solemos convenir en que la 
cualidad que mejor define lo que se entiende por un 'buen jurista' 
tal vez sea la capacidad para idear y manejar con habilidad 
argumentos28. 

 

   A importância da retórica e da argumentação à reflexão 

jurídica, como constatou Miguel Reale, tornou-se uma das mais ricas áreas da 

Teoria do Direito. Eis, aí, a grande razão da reflexão sobre o tema que fala dos 

institutos da dispensa e da inexigibilidade de licitação. Isso reflete, num certo 

sentido, o conflito interno no Direito atual entre racionalidade e legitimidade, como 

diz Boaventura de Souza Santos29. 

   Enfim, nas linhas que se seguem, ver-se-ão notícias desse 

debate na comunidade jurídica. É que, sucedendo os trabalhos de Theodor 

Viehweg e Chäim Perelman, diversos autores se identificaram com essa 

perspectiva, como, por exemplo, MacCormick, Toulmin, Robert Alexy, Manuel 

Atienza, Klaus Ghunter, Otmar Balweg, etc. Importa, aliás, ressaltar um aspecto 

relevante das conseqüências trazidas por essa abordagem privilegiadora do 

enfoque argumentativo no campo da Filosofia do Direito: boa parte desses 

estudos veio contribuir para a erosão do paradigma positivista hegemônico, a 

partir dos anos cinqüenta. 

   Em relação à perene disputa na esfera jusfilosófica entre 

jusnaturalismo e positivismo jurídico, diversos  autores citados no presente 

trabalho vieram a se colocar no sentido de propor, a este, uma crítica 

metodológica. 

   Todas essas idéias conduzem a uma menção obrigatória às 

noções de Dialética, Retórica e Tópica, com origens na Grécia antiga, com a 

racionalidade sendo exterior e objetiva à condição humana.  Com efeito, de 

 
no tendría por qué resultar extraño que los juristas con alguna conciencia profesional sintieran alguna 
curiosidad por cuestiones - (...) como las siguientes: Qué significa argumentar juridicamente? Hasta qué 
ponto se diferencia la argumentación jurídica de la argumentación ética o de la argumentación política, o, 
incluso, de la argumentación en la vida ordinaria o en la ciencia? (...) Cuál es el criterio de corrección de los 
argumentos jurídicos? Suministra el Derecho una única respuesta corrrecta para cada caso?"  
28 ATIENZA, Manuel. Idem ibidem. p. 19. 
29 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente- contra o desperdício da experiência. São 
Paulo: Cortez, 2002. p. 221. 



 

                                          

acordo com Charles Taylor30, ao método maiêutico de Sócrates (interrogativo de 

deslinde de uma questão), sucedeu a dialética de Platão (sistema mais 

aperfeiçoado, baseado em opinião e crítica, passando de conceito em conceito, 

de proposição em proposição, até alcançar as formulações mais gerais e os 

princípios). Depois, veio a dialética de Aristóteles (contraposição sucessiva de 

opiniões, a partir de premissas postas intuitivamente, utilizando-se, no processo, a 

indução e a dedução, com o que nascia a Lógica31).  

   Após a configuração da modernidade, a elevação do plano 

subjetivo favoreceu, à razão, uma ampla possibilidade de reestruturação e, desde 

a teoria kantiana, fez-se a reformulação dos conceitos de ordem formalista e 

estrutural do pensamento humano, com sua tábua de categorias transcendentais. 

A organização dessa discussão atual sobre a racionalidade cabe, dentre outras 

vertentes (existencialismo, fenomenologia), à filosofia da linguagem, que teve, na 

retórica32, sua expressão jurídica mais promissora. Já, a Tópica (de topos, topoi: 

tópicos, pontos de vista), seria uma técnica dialética que estuda as conclusões 

tiradas de premissas aparentemente verdadeiras, consoante opiniões respeitadas 

e aceitas.  

   É, justamente, nesse contexto, que surge a necessidade da 

boa compreensão do que venha a ser defender, fundamentar, justificar, explicar, 

exemplificar, convencer, ou seja, em uma palavra: argumentar.  

   A função da argumentação jurídica nos procedimentos de 

dispensa e de inexigibilidade de licitação constitui-se em um elemento estrutural 

do procedimento em si, como componente essencial da justificação racionalmente 

construída. E, sendo, a argumentação, importante elemento de construção 

 
30 TAYLOR, Charles. Argumentação Filosófica. São Paulo: Loyola, 2000. p. 38. 
 
 
31 De logos (razão); a Lógica seria, assim, a arte do raciocínio, do pensamento coerente, integrando como 
método a Filosofia (estudo do saber, "amor à sabedoria", conf. o étimo Filos + Sofia, que aspira à totalidade 
universal do conhecimento humano). O termo dialética possui historicamente diversas acepções (sem falar 
nas vulgares), até mesmo contraditórias entre si, como as de Hegel e Marx, que contrastam com a de 
Aristóteles. Para este o raciocínio dialético (arte de discussão bem organizada) difere do raciocínio 
demonstrativo (que parte da evidência dos fatos). A Miguel Reale parece que o termo que melhor corres 
ponde à arte de argumentar é dialela, tal como foi proposto por Aristóteles, como arte de discorrer ou 
argumentar por problemas e contraposições (REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito.São Paulo: 
Saraiva, 2000. p. 90).  
32Retórica: arte da eloqüência, compreendendo classicamente três partes: a invenção (busca de argumentos, 
premissas, provas), a disposição (ordenação e encadeamento dos argumentos, provas etc.) e a elocução 



 

                                                                                                                               

racional e discursiva nos processos jurídicos, porque articula conceitos 

normativos, axiológicos e principiológicos, a partir da conexão lógica e racional 

entre os mesmos, incide, ela, especificamente, nesses referidos institutos. 

   É de se recordar que, na justificação da dispensa e  

inexigibilidade de licitação, a discussão é ampla e pode ser travada de maneira 

complexa, não se levantando, muitas vezes, questões subjetivas, mas  

permeadas (e até mesmo limitadas) pela legalidade e em razões fundamentadas 

em pressupostos estritamente jurídicos. Ora, uma tal estrutura da justificação de 

dispensa e de inexigibilidade é extensamente argumentativa em sua configuração 

e amplamente sujeita ao emprego de técnicas de argumentação jurídica.  

   Na verdade, ao se tentar justificar a exclusão ou incidência do 

procedimento licitatório, necessita-se de, pelo menos, um argumento básico para 

sustentar a opinião levantada. É preciso coerência e racionalidade para a 

legitimação e a aceitabilidade jurídica do argumento, além de clareza na 

expressão das idéias. 

   Exige-se, sobretudo, organização lógica das idéias, para 

apresentá-las no processo de construção da justificação da tomada de posição no 

âmbito da licitação pública. Em suma, no procedimento licitatório está incutido o 

debate, a discussão e o questionamento das partes componentes do certame, 

mesmo porque não se estará tratando de meras questões subjetivas relacionadas 

aos seus interesses, mas de problemas relacionados ao interesse público e à  

legalidade que o guarda e protege. Deve-se, por isso, polemizar inclusive, com 

opiniões e argumentos contrários às convicções, e a formação dos debatedores, 

buscando estabelecer relações de causa e efeito , se possível dando exemplos e 

tirando conclusões, para, ao final, apresentar argumento com organização lógica 

de idéias. 

   Daí a importância de se realizar a justificação interna e 

externa do argumento jurídico, fazendo valer seu plano de validade (coerência 

intrínseca) e sua legitimação (coerência extrínseca). Requer-se, ainda, clareza 

para expressar tais idéias.  

 
maneira e forma de expor visando ao convencimento). Consulte-se Aristóteles. Retórica. Tradução de 
Manuel Alexandre Júnior e outros. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998. 



 

                                          

   Em suma,  no procedimento licitatório, está incutido o debate, 

a discussão, e o questionamento racional das partes componentes do certame, 

mesmo porque não se estará tratando de meras questões subjetivas relacionadas 

aos seus interesses, mas de problemas relacionados ao interesse público e à 

legalidade que o protege. Deve-se, por isso, polemizar, inclusive, com opiniões e  

argumentos contrários às convicções e a formação dos debatedores, buscando 

estabelecer relações de causa e efeito, dando exemplos e tirando conclusões, 

para, ao final, apresentar argumento com organização lógica de idéias. 

   Na atividade justificatória da dispensa e a inexigibilidade de 

licitação, tema central do presente trabalho, imprescindível é, pois, a dissertação 

argumentativa, por corresponder à própria natureza persuasiva do discurso 

jurídico, dela, justificador.  

                                Assim, a superação do paradigma gnoseológico kantiano, 

segundo o qual, ao fundamentar-se um raciocínio sobre a verdade de cada 

objeto, tal fundamentação seria válida para qualquer ser racional, embora a 

persuasão tenha validade apenas individual. José Arthur Gianotti33 faz uma crítica 

ao pensamento sobre a retórica, desenvolvido por Kant, com base em 

Wittgenstein, mostrando em que sentido o filósofo austríaco atualiza o 

pensamento do sábio alemão: 

 
É  preciso atentar cuidadosamente para essa generalização e 
reflexão que Wittgenstein detecta agora operando no interior da 
linguagem cotidiana, quando uma proposição é posta como 
critério para identificar outras. Como já vimos, na Filosofia 
clássica, particularmente no kantismo, esse processo se dá no 
nível do próprio conceito, de sorte que proposições são 
identificadas, na medida em que contiverem conceitos, 
constituindo-se assim como representações de representações. 
Ao abandonar o guia da representação, a Lógica moderna se fixa 
na relação entre sinais e objetos, constituindo-se em proposições 
aqueles complexos de sinais dotados da bipolaridade do falso e 
do verdadeiro. Mas essa definição, puramente nominal, basta para 
atingir o coração dessa bivalência? 

 

   Claro que não se pode mais sustentar a validade, em sua 

inteireza, da Teoria de Kant, pois a própria noção de interconexão dos 

 
 
33 GIANOTTI, José Arthur. Apresentação do mundo – considerações sobre o pensamento de Ludwig 
Wittgenstein. São Paulo: Companhias das Letras, 1995. p. 47. 



 

                                          

destinatários dos argumentos jurídicos é repensada pela noção de reestruturação 

da intersubjetividade para a objetividade da aceitação do discurso. A aceitação da 

discursividade deve ser tratada, atualmente, não como uma simples figuração da 

imagem do objeto captada pela análise racional, mas como uma interpretação 

contingencial da realidade em um dado momento e sob um certo ponto de vista, 

como o demonstram as teorias nominalista, neopositivista, analítica e a moderna 

hermenêutica da História, do discurso e da linguagem conforme lição de Mattoso 

Câmara.34

   Nesse sentido, a captação do objeto pelo discurso será 

sempre perspectivista e contingente, aferrada a uma determinada visão da 

realidade, mesmo se aceita por uma coletividade ou por todos os homens numa 

dada época35. Nietzsche36  já apregoava, em sua crítica aos juízos kantianos, a 

lógica apofântica, preparando terreno para as teorias acima referidas.  
 

Proferir juízos é a nossa crença mais antiga, o nosso mais 
costumeiro tomar-por-verdadeiro ou tomar-por-não-verdadeiro. No 
juízo subjaz a nossa crença mais amanha de que em todo o 
julgamento existe um considerar-verdadeiro ou considerar-não-
verdadeiro, um afirmar ou negar, uma certeza de que algo é assim 
e não diferente, uma crença de que aqui realmente se "conheceu" 
– em todos os juízos, acredita-se ser verdadeiro o quê? 

 

   Assim definida e delineada, a Teoria da Argumentação e da 

linguagem é, em termos genéricos, nominalista, com a manifestação de 

proposições e a aceitabilidade de ambas dependendo do consenso intersubjetivo 

dos interlocutores. Ademais, o elemento vontade foi precisamente identificado por  

Nietzsche37 como o aspecto caracterizador da contextualidade, que pode ser 

compreendida e delineada  por um consenso entre as pessoas que se comunicam 

e se complementam na atividade de interação social. 

   A vontade, não como fator de mero consenso social, mas 

como predisposição da função judicativa do ser humano em atinência a si e aos 

seus semelhantes, pois o homem é um ser que não age sob influxo de uma 

 
34 CÂMARA, Joaquim Mattoso. História da Linguística. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1986, p. 104. 
35 NIETZSCHE, Friedrich. Fragmentos Finais. Seleção, tradução e prefácio de Flávio R. Kothe, Brasília: 
EDUNB, 2002. p. 66. 
36 NIETZSCHE, Friedrich. Idem ibidem . p. 109. 
37 NIETZSCHE, Friedrich. Idem ibidem. p. 109. 



 

                                          

racionalidade predeterminante, porém, antes, por uma voluntariedade constante e 

direcionada, muitas das vezes, para a intercomunicação. Vontade, enfim, como 

disposição para a interpretação e a associação coletiva de forças em função da 

resolução de problemas, de determinação de práticas de vivência coletiva e de 

formação de conceitos.  

   Wittgenstein, também, se baterá por uma visão concretizante 

da origem, fundamento e função da linguagem humana e pela conseqüente 

correlação dela com a realidade concreta, contextualizando a expressão 

linguística conforme sua originalidade. Diz, Manfredo Araújo de Oliveira38, 

comentando o pensamento do filósofo austríaco, asserta que: 

 
a linguagem deve servir à compreensão entre o construtor e seu 
auxiliar. Wittgenstein chama linguagem a essa unidade entre 
elementos lingüísticos e modos de comportamento ligados à 
situação dos parceiros. Aqui se trata de uma linguagem primitiva, 
cujo fim se esgota na compreensão entre os parceiros. Nesse 
exemplo muito simples estão contidos todos os elementos que 
constituem a linguagem, e é por isso que, embora primitiva, essa 
linguagem permite uma aproximação da verdadeira dimensão em 
que a linguagem humana se situa. 

 

   A correlação entre vida e linguagem não pode ser 

abandonada e deslocada para o mero plano da formalidade, como as tradicionais 

teses do pensamento kantiano e neokantiano queriam, devido ao seu amplo 

desligamento da realidade. E, continuado, Manfredo Araújo Oliveira39, com sua 

análise wittigensteriana da linguagem. 

 
É a partir da análise dessa situação que Wittgenstein supera a 
concepção tradicional da linguagem, mostrando sua parcialidade. 
Em nossa linguagem, não se trata apenas de designar objetos por 
meio de palavras; as palavras estão inseridas numa situação 
global que regra seu uso, aqui neste caso, por exemplo, pela 
relação de objetos que devem ser trazidos. Isso significa que a 
relação específica a objetos resulta da situação da construção em 
questão, ou seja, a análise da significação das palavras não se 
pode fazer sem levar em consideração o contexto global de vida, 
onde elas estão. O problema da significação, problema central da 
tradição de pensamento e também de Wittgenstein, não se pode 

 
38 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta Linguístico-Pragmática na filosofia contemporânea. 2. ed. 
São Paulo: Loyola. p. 138 e 139. 
39 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Idem ibidem.  p . 138 e 139. 
 



 

                                          

resolver sem consideração dos diversos contextos de uso das 
palavras. 

  

   Vê-se, portanto, que a função da argumentação geral, e da 

jurídica, em particular, não fogem a essa conexão estreita com a vida, vista, esta, 

como pressuposição de interação de vontades e de finalidades intra-associadas 

para a consecução de objetivos sociais.  

                                 Assim, desde Nietzsche que se concebe a linguagem como 

aspecto da vida e instauração da instância de validade social do conhecer e do 

argumentar. O que são predicados? Nós não tomamos modificações em nós 

como tais, porém como um "enquanto tal, em-si e por-si" que é estranho a nós, 

que nós apenas "constatamos", "verificamos": e  nós não as postulamos como um 

acontecer, mas como um ser, como “propriedade” – e a isso aditamos uma 

essência inventada, à qual elas se grudam, ou seja, nós colocamos o efeito como 

agente e o agente como ente. 

   Em Nietzsche, não há mascaramentos da função indicativa e 

hermenêutica da argumentação, nem da função precípua que ela exerce no 

âmbito da sociedade: justificar posicionamentos de vontade, quer  aderindo à 

visão nietzscheriana da argumentação como faceta da vontade de poder 

dominadora, quer transformando a vontade em medium para uma argumentação 

com fins sociais altruístas ou humanistas e mesmo igualitaristas40. 

   Ora, estar-se a tratar da vontade como elemento crucial na 

argumentação, então, mencionar que a indicação de argumento jurídico é 

amplamente permeada por uma tal concepção, dado que em nenhuma realidade 

social a vontade e o poder possuem mais ascendência que sobre a realidade 

jurídica. Na própria ação de pôr e interpretar o Direito, exige-se uma postura de 

decisão e fundamentação do conhecimento jurídico que repercuta em termos de 

normatização social, a vontade coletiva sobre a individualidade. 

  
A vontade voltada para o poder interpreta: na formação de tal órgão 
trata-se de uma interpretação: delimita, determina graus, diferenças 
de poder. Meras diferenças de poder ainda não poderiam perceber 
a si mesmas como tais: é preciso haver aí um algo-que-quer 

 
 
40 NIETZSCHE, Friedrich.  Fragmentos Finais. Seleção, tradução e prefácio de Flávio R. Kothe, Brasília : 
EDUNB, 2002. p. 46.  



 

                                          

crescer, o qual interpreta todo e qualquer outro-que-queira-crescer 
segundo o seu valor. Iguais nisso a interpretação é ela mesma, na 
verdade, um meio de se apoderar de algo.41

 

   A formação do pensamento decisionista em contraposição à 

metodologia abstrativista/formalista da Ciência Jurídica se deu, consoante 

Macedo Júnior42 com a influência de Carl Schmitt, que influenciou o pensamento 

jurídico nacional através de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Tal corrente de 

pensamento é  de importância crucial para a configuração da argumentação 

jurídica, e esta, por seu turno, tem imprescindível relevância para a conotação de 

natureza retórica da interpretação do ordenamento jurídico. 

   A conjugação de esforços com vistas a se formar um quadro 

amplo de teorias jurídicas e filosóficas que fundamentem a resolução dos desafios 

do Direito contemporâneo vem sendo empreendida por pensadores como João 

Maurício Adeodato, que incorre em teorias que vão do ontologismo essencialista 

ao fundamento retórico do Direito, e José Eduardo Faria, que fundamenta uma 

investigação ampla das condições econômicas  e sociais nas quais se desenvolve 

o Direito na contemporaneidade.   

   Mais adiante, no Capítulo 4, quando forem abordadas as 

nuances atinentes ao problema global da argumentação e sua correlação ao 

discurso jurídico utilizado pelo administrador público para justificar 

posicionamentos dentro do procedimento licitatório, precipuamente na dispensa e 

a inexigibilidade de licitação pública, vinculando a teoria da argumentação com os 

critérios da proporcionalidade e razoabilidade, poder-se-á averiguar como a 

clareza, a concisão e a estruturação interna do argumento influem na eficácia da 

situação jurídica que se quer justificar e redimensionar. 

 

 

 

 

 

 

 
41 NIETZSCHE, Friedrich. Idem ibidem. p. 56. 
42 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Carl Schmitt e a fundamentação do Direito. São Paulo: Max 
Limonad, 2002. 



 

                                          

CAPÍTULO 2 
A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA E O DEBATE METODOLÓGICO-

JURÍDICO ATUAL 
 

 

2.1 Para uma Nova Dogmática da Ciência Jurídica 
 

 

2.1.1 Visão geral da nova racionalidade estruturadora da Ciência do Direito 
 

 

   Ainda que atualmente a questão da racionalidade do saber 

jurídico não seja uma dogmática positivista, fechada em conceitos estanques, 

mas sim mutáveis, é fundamental a compreensão do Direito com base na 

complexidade engendrada, na sociedade atual, pela globalização, que 

proporciona novos horizontes ao fenômeno jurídico. 

                               A hipercomplexidade da sociedade contemporânea, 

provocada pela internacionalização crescente das problemáticas, tem redefinido 

profundamente as formas de regulação social, notadamente o Direito, de modo 

que não se pode mais refletir sobre os seus sentidos apenas a partir dos 

pressupostos da teoria do Estado normativista, especialmente devido à grave 

crise do Estado Social. 

   Neste sentido, a constatação de que a interpretação jurídica, 

tradicionalmente derivada da racionalidade do Estado liberal, também necessita 

rever as suas bases constitutivas, filosóficas e científico-metodológicas, as quais 

não mais respondem às promessas estatais e, agora, requerem para se firmar, 

um novo paradigma, como observou Boaventura de Sousa Santos43. Aliás, como  

conseqüência dessa crise gnoseológica, social e técnica do Direito, José Eduardo 

Faria44 constata a necessidade de remodelação da dogmática tradicional devido 

 

 
43 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente – contra o desperdício da experiência. São 
paulo: Cortez, 2002. p. 123. 
44 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada . São Paulo: Malheiros, 2000. p.136. 
 



 

                                          

(f) a ampliação da influência interdisciplinar quer no plano 
legislativo quer no plano jurisprudencial, exigida pelo 
aumento da complexidade técnica das matérias reguladas, 
gerando, em contrapartida, a superação do instrumental 
técnico -jurídico tradicional; e (g) ‘as dificuldades da 
dogmática jurídica, diante de todas essas 
disfuncionalidades, para continuar exercendo suas funções 
básicas de controlar a consistência do direito legislado e de 
forjar modelos teóricos para o enquadramento da produção 
normativa.  
 

   Para uma nova observação sobre o Direito, propriadora de  

uma melhor compreensão das mudanças do fenômeno jurídico, precisa-se 

trabalhar com matrizes teóricas diferentes das tradicionalmente postas pela 

Dogmática Jurídica positivista, como bem observado por José Carlos Buzanello45. 

   Para a dogmática jurídica tradicional, os aplicadores da lei, 

principalmente os juízes, encontrariam o sentido do Direito na simples exegese 

dos textos legais. Nesse sentido vale destacar a observação de Luiz Alberto 

Warat46

 

habitualmente a codificação da informação criteriosa chama-
se teoria da argumentação. A dogmática jurídica é, no fundo, 
um tipo de codificação criteriosa, prudencial, por isso, é uma 
teoria da argumentação judicial(...)É preciso voltar a 
ressaltar o valor da dogmática em relação aos discursos 
retóricos. Alegoricamente, ela pode ser vista como a 
“gramática” deste tipo de raciocínio persuasivo. 

 

   As propostas mais conhecidas, procuraram construir, sob 

diferentes pressupostos epistemológicos, um estatuto de cientificidade 

neopositivista para o Direito: uma metodologia fundada na elaboração de uma 

linguagem rigorosa para o Direito. Já, a filosofia analítica abriu caminho para as 

perspectivas opostas, como, por exemplo, as defendidas pela Retórica. Por isso, 

a Ciência do Direito, na contemporaneidade, manifesta-se sempre mais 

 
45 BUZANELLO, José Carlos. Epistemologia Jurídica. Revista de Informação Legislativa. Brasília, n. 134, p. 
101-109,  out/dez 1994.  
46 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito. v. 1. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2000. p. 
119.  
 
 



 

                                          

complexa, em seu desenvolvimento, em decorrência das várias  correntes de 

concepção e análise do fenômeno jurídico.  

   Com a retomada dos estudos de Retórica no mundo 

contemporâneo, pôde-se aquilatar que a racionalidade do discurso jurídico da 

Ciência do Direito poderia construir e reformular sua ação explicativa sobre os 

problemas concretos que se lhe apresentam e a maneira de interpretar e exigir a 

normatividade regular os conflitos sociais.  

   Até mesmo a teoria kelseniana, como esforço de reconstrução 

do Direito, foi um impulso renovador da regulação jurídica e do interesse 

intrínseco pelas questões jurídicas. Assim, a abordagem do kelsenismo serviu 

para reconsiderar  posições de revalidação interna do fenômeno jurídico. 

   Na abordagem positivista do Direito, com contribuição para a 

lingüística jurídica, o papel de Norberto Bobbio47 foi, também, bastante relevante 

e se pautou na  reestruturação da concepção do ordenamento jurídico, 

possibilitando a recepção, por este, das novas possibilidades retóricas, as quais 

poderiam, conforme sua explanação, baseou-se na visão crítica dos institutos 

jurídicos e voltar-se para a caracterização do Direito numa acepção aberta do 

sistema jurídico.  

                                Com esta sua teoria do ordenamento jurídico como 

propositura de uma organização normativa aberta e possibilitadora da renovação 

sistemática da normatividade, Bobbio  recuperou a função argumentativa, pois fez 

fazer passar  por dentro da normatização as nuances epistemológicas 

concernentes às probabilidades retóricas do discurso jurídico.  

   Como bem sintetizou João Maurício Adeodato48, o debate 

metodológico atual, que trava a Ciência Jurídica, é a tentativa de recompor os 

objetivos do Direito como Ciência, já que ele possui objetivos próprios, diferentes 

dos da Ciência Natural. A nova configuração do estudo do fenômeno jurídico terá 

que se dar em função da vinculação de um conhecimento dogmático, baseado na 

técnica jurídica de construção normativa e na contraposição  de conteúdos, 

sempre novos, que a sociedade hipercomplexa fornece. 

 
47 BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. São Paulo: Edipro, 2001.p. 184-185. 
48 ADEODATO, João Maurício Leitão. Ética e Retórica – para uma teoria da dogmática jurídica. São 
Paulo: 2002. p. 221 ss. 
 



 

                                                                                                                               

 

Distinguindo-se, inicialmente, da ciência, a retórica jurídica 
observa que a fronesis situa-se no âmbito da doxa, isto é, 
diz respeito a um pensamento opinativo, enquanto a 
episteme tem por base a garantia de resultados ou ao 
menos sua previsibilidade; a primeira justifica e argumenta, a 
segunda verifica e demonstra; o direito como fronesis é 
constrangido a fundamentar seus postulados, a ciência é 
obrigada a provar os seus; a atitude prescritiva diante do 
objeto jurídico é dogmática e se baseia na verossimilhança, 
a atitude científica é hipotética e se dirige pela probabilidade; 
o direito não busca o conhecimento, como o faz a ciência, 
mas sim o reconhecimento e a credibilidade. E assim por 
diante. Deixando de lado outras possíveis formas 
tradicionalmente aceitas de relacionamento entre sujeito e 
objeto, tais como a techne ou a poiesis, pode-se agora tentar 
confrontar retórica e ontologia essencialista, prudentia e 
sapientia.  

 

    Tércio Sampaio Ferraz49 fala de um pressuposto 

fundamentador da Teoria Geral do Direito, que seria a verificação da conversão 

da normatividade estática em decisória, que seria o processo de evolução 

dialética da zetética do Direito.  Assim, sob esse ponto de vista, a classificação 

estanque dos vários institutos do Direito pela Ciência Jurídica tradicional perderia  

sentido, haja vista se pautar em um pressuposto metodológico já superado: a 

estabilidade conceitual definidora dos institutos, calcada na concepção de 

verdade como representação da realidade. A construção dos conceitos jurídicos 

zetéticos implica, por seu terno, uma reformulação de tal modelo estrutural, 

porque se apóia na acepção da verdade com o consenso, ou seja, como 

possibilidade de discussão racional. 

   Eis, por conseguinte, um quadro resumido das tendências 

contemporâneas da Ciência Jurídica e da Teoria Geral do Direito como superação 

do paradigma positivista e da reformulação dos institutos e dos conceitos 

jurídicos. Essas correntes retóricas, zetéticas e discursivo-racionais, antes 

expostas, servirão, aliás,  de suporte à crítica ao dogmatismo, doravante 

 
 
49 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Direito, Retórica e Comunicação. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 324. 
 
 



 

                                          

empreendida, e a qualificação das funções argumentativas, que se pretende 

ilustrar. 

 

2.1.2 A reconstrução dos principais conceitos da Teoria Geral do Direito 
 
2.1.2.1 Sucinta evolução histórica da Dogmática Jurídica 
 

 

   A avaliação histórica do debate metodológico na Ciência 

Jurídica encontra padrões os mais díspares possíveis e se prolonga até os dias 

atuais. Referida divergência remonta a Savigny, que iniciou as chamadas teorias 

modernas do método jurídico, na Alemanha do século XIX (período marcado pela 

herança jusnaturalista iluminista no início do desenvolvimento da idéia de um 

direito sistemático). Savigny, embora historicista, apregoava um Direito 

extremamente sistematizado dogmaticamente.  

   No campo do positivismo, há  várias correntes metodológicas 

do Direito. Uma das construções mais caras ao positivismo jurídico alemão foi, 

por exemplo, a teoria psicológica de legitimação do Direto, formulada por Bierling, 

que propugna que o fundamento do direito  do reconhecimento habitual e 

duradouro da comunidade. Ihering, embora positivista, teria rejeitado visão 

formalista anterior, combatendo o culto à lógica, tão marcantemente acentuado na 

jurisprudência dos conceitos, fazendo nascer uma nova compreensão do Direito, 

concebendo-o como impregnado de uma categoria teleológica. 

   A partir da construção, no século XIX, da Teoria Geral do 

Direito, principalmente com Philip Heck e Rudolf von Ihering (o primeiro, com a 

jurisprudência dos conceitos, e o segundo, com o finalismo jurídico), pôde-se 

firmar os enunciados básicos da estrutura organizacional do fenômeno jurídico e 

suas vinculações extensivas com a questão da argumentação jurídica, pré-criadas 

ainda na fase do positivismo jurídico.  

   Heck50, com sua jurisprudência dos conceitos, faz uma 

completa separação entre pensamento lógico-conceitualista e a visão social do 

 
50 HECK, Philip. El problema de la criación del Derecho. Tradução de Manuel Entenza. Espanha, Granada : 
Comares, 1999. p. 97. 



 

                                                                                                                               

Direito, embora dote a Ciência do Direito de uma instrumentação teórica e 

lingüística altamente desenvolvida que, dentro da tecnicalidade ajustada para a 

construção das decisões, constituiu-se na base da técnica argumentativa de 

então (sob o influxo do racionalismo positivista, não valorizada a retórica, mas a 

construção lógico-formal dos argumentos jurídicos). 

   Ihering foi o precursor da interpretação teleológica do 

fenômeno jurídico, realizando a junção da Ciência Positiva do Direito com a 

renovação da praxis hermenêutica. O surgimento de Kelsen, com sua teoria 

positivista, recuperou o aspecto normativo do Direito, o qual, por seu turno,  seria 

enfraquecido pela posição sociológica do Direito Livre francês, de François Gény, 

conforme apregoou o próprio Heck51. 

   A teoria de Kelsen52 parte da rigorosa distinção entre o 

mundo dos fatos e o das normas, delimitando o objeto da Ciência do Direito 

somente no dever ser (um complexo de normas formalmente consideradas).  

   Quando a tradição formalista de um sistema jurídico fechado 

em si mesmo começa a ceder lugar a uma renovação filosófica, a partir do 

pensamento jurídico, influenciado pelo  jusnaturalismo e o historicismo, a vertente 

lógica do positivismo, representada por Kelsen e também denominada 

neopositivismo lógico, produz, então, a mais acurada tentativa de fundamentação 

da autonomia metodológica da Ciência do Direito. Diz  Juan Capella53, explicando 

essa evolução histórica do período,  

 

o que podemos chamar de o direito da modernidade se 
constitui em dois grandes movimentos: em um primeiro 
momento, que corresponde à primeira industrialização e às 
revoluções políticas burguesas (século XIX, em geral), se 
põe as bases do individualismo jurídico. É o momento do 
auge do direito privado moderno. A prática do comércio 
interestatal o leva mais longe que os romanos e o faz mais 
ágio e informal. Em um segundo momento, que corresponde 
à produção massiva e ao estado intervencionista que se 

 
 
51 HECK, Philip. Idem ibidem Tradução de Manuel Entenza. Granada: Comares, 1999 p. 22.   
52 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6.ed. Trad. João Baptista Machado, Portugal, Coimbra: Armênio 
Amado, 1984. p. 45.  
53 CAPELLA, Juan Ramón. Fruto Proibido – Uma aproximação histórico – teórica ao estudo do Direito e 
do Estado.Tradução Gresiela Nunes da Rosa e Lédio Rosa de Andrade, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2002. p. 131. 
 



 

                                          

afiança em meados do século XX (...), a intervenção pública 
nas relações privadas para garantir a sobrevivência do 
sistema impulsiona a ‘modernidade do direito público. 

 

   Esse resgate do positivismo, no século XX, traz como 

conseqüência, para a Teoria do Direito, a acepção de que o Direito Positivo 

constitui a objetivação normativa do campo jurídico. Nele é que se concretiza o 

Direito como tal, ou seja, como sistema normativo e  de regulação de conduta. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior54 denota isso muito bem, ao dizer que. 

 

Direito Positivo é o jus positum in societate, i. e., aquele 
colocado, elaborado, pelo homem, na sociedade, a 
construção humana imperativa, enquanto o direito natural  é 
aquele que já se encontra na natureza. 
 
 

   As formas pelas quais o Direito Positivo pode se expressar 

são a norma como imposição estatal em defesa de toda a sociedade  e destinada 

à coletividade e a norma como proteção de interesses meramente individuais e 

destinada às partes de certa relação jurídica.  O Direito Positivo é uma estrutura 

de organização normativa imposta pelo Estado e auto-reguladora,  no sentido de 

possuir uma própria organização  para a consecução de valores e objetivos 

sociais. Nesse sentido, o Direito Positivo é, antes de mais nada, a aplicabilidade 

de normas em função de certos escopos (atingimento de valores).  

   Assim, o estudo dessa aplicação de normas obedece a uma 

série de pressupostos e características inseridas necessariamente, na estrutura 

normativa da Ciência Jurídica e do Direito Positivo. Estes pressupostos, relativos 

à efetiva incidência normativa no caso concreto: a respeitabilidade das normas 

pelos seus destinatários  e a coerência interna delas ao   sistema jurídico da qual  

faz emparte. Estes pontos podem se resumir, destarte, nas palavras eficácia, 

vigência e legitimidade.   

   Três, portanto, são as características basilares que a Ciência 

Jurídica aponta como componente da norma, por sua não integrante da estrutura 

jurídica e destinada à regulação das questões sociais. Importa, assim, distinguir e 

 
54 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A diferença entre o âmbito zetético e dogmático do Direito.  
Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo, Saraiva, v. 78, p. 154, 1978.  



 

                                                                                                                               

explicar os conceitos de vigência,  eficácia e  validade, na base do conceito 

normativo de regulação, consoante preleciona Maria Helena Diniz. 

 

A norma será eficaz se tiver condições fáticas de atuar, por 
ser adequada à realidade (eficácia semântica); e condições 
técnicas de atuação (eficácia sintática), por estarem 
presentes os elementos normativos para adequá-la à 
produção  de efeitos concretos. Será ineficaz, p. ex., a 
norma que prescrever o uso de certa  máquina para proteger 
o operário, mas que não existe no mercado, por ser 
inadequada à realidade; a lei que determina que entrará em 
vigor imediatamente, mas requer regulamentação, porque 
não pode produzir efeitos. 

 

   Ademais, diz a autora,  acerca da concepção de eficácia55,   

 

consiste a eficácia no fato real da aplicação da norma, 
tendo, portando, um caráter experimental, por se referir ao 
cumprimento efetivo da norma por  parte de uma sociedade, 
ao reconhecimento dela pela comunidade, no plano social, 
ou, mais particularizadamente, aos efeitos sociais que ela 
suscita pelo  seu cumprimento. A eficácia social seria a 
efetiva correspondência da norma  ao querer coletivo, ou 
dos comportamentos sociais ao seu conteúdo. 

 

   Marcelo Neves também diz da diferenciação entre  eficácia  

validade e  possibilidade de adequação entre teoria da norma eficaz e a teoria da 

validade formal das normas no ordenamento jurídico. Assevera o doutrinador 

supracitado56: 

 

Também da eficácia distingue-se a validade. Esta refere-se 
à correção ou delituosidade do ato de produção normativa, 
enquanto a  eficácia diz respeito aos efeitos fácticos 
irradiados de norma válida ou  inválida. Mas, como a 
validade pressupõe a pertinência, a efetividade  global do 
ordenamento é condição de validade das normas, e um 
mínimo de eficácia de cada norma é  condição de sua  
validade específica. 

 
 
55 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 11.ed. São Paulo: Saraiva. p. 385-
393. 
56 NEVES, Marcelo.  Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 41. 
 



 

 

   A validade de uma norma é identificável sempre  que se 

verificar ter o órgão que a editou atuado dentro da competência que lhe conferiu o 

órgão superior e com observância dos requisitos processuais estabelecidos para 

a sua criação. Além disso, como ainda de Kelsen a observação a vigência da 

norma pertence à ordem do dever ser, e  não à do ser, distinguie a eficácia, isto é, 

diferencia-se-a do fato real sobre o qual é efetivamente aplicada e da 

circunstância de uma conduta humana conforme a norma se verificar na ordem 

dos fatos, da vigência da norma, que é sua coerência com a ordenação jurídica e 

sua jurisfação conforme o procedimento legalmente posto. 

   Conseqüentemente, para uma concepção teórica do Direito, 

vigência da norma e eficácia se diferenciam,  pois os planos de existência de 

ambas são diversos. A vigência  se insere na ordem do dever-ser normativo e a 

eficácia do ser, ou seja, na conformidade da conduta do destinatário com a 

prescrição  da norma. Utiliza-se a expressão “eficácia social” para descrever a  

correspondência entre a conduta humana com o conteúdo da norma efetiva e 

especificamente reguladora daquela conduta. A eficácia social refere-se ao fato 

de que uma norma é efetivamente aplicada e obedecida pelo sujeito ao qual  

pretende regular a conduta. Eficácia jurídica quer dizer, assim, que os homens 

estão a se comportar de acordo  com o que as normas jurídicas, dizesse que se 

comportem. Em outras palavras, significa dizer que as normas são realmente 

aplicadas e obedecidas. 

   Na verdade, enquanto a validade e a vigência são conceitos 

estruturais internos ao Direito, que servem para descrever o ordenamento jurídico, 

a eficácia jurídica é uma característica da conduta humana efetiva e não uma 

propriedade estanque da Teoria Geral do Direito. A validade é uma estrutura 

meramente formal do fenômeno jurídico, ao passo que a eficácia, se trata de um 

componente da realidade efetiva da vida (incidência) social do Direito. Daí que, 

quando se admite a eficácia de uma norma de Direito significa que o 

comportamento concreto dos homens reflete as proibições ou as permissões 

jurídico-normativas regulatórias de ajuste da conduta às normas jurídicas. 

 

 



 

                                          

2.1.3 A acepção político-valorativa da Teoria Geral do Direito 
 

 

   Outro ponto que não se pode olvidar é a configuração política 

da estrutura jurídica. Já que o Direito é uma estrutura sócio-cultural, ele o é em 

relação ao campo político e com este se correlaciona no sentido de implementar 

valores advindos da sociedade e filtrados pela arena do debate político.  

   A Política constitui campo de expressão das decisões 

coletivas e reflete as nuanças contraditórias e problemáticas do aspecto social, 

sintetizando a vivência dos grupos coletivos de modo a perceber-lhes as 

reivindicações e as consistências estruturais, bem como as finalidades que 

perseguem. Desse modo, uma  Teoria Geral do Direito que desconsiderar que na 

jurisfação e na aplicação normativa se imiscuem as questões políticas (no fundo,  

questões valorativas) está fadada ao simples contato superficial com a realidade 

social, não conseguindo a efetividade normativa  que requer para se legitimar 

socialmente. Nesse sentido, expressa-se Ronald Dworkin57. 

 

Portanto, um teoria política do direito completa inclui pelo 
menos duas partes principais: reporta-se tanto aos 
fundamentos do direito – circunstâncias nas quais 
proposições jurídicas específicas devem ser aceitas como 
bem fundadas ou verdadeiras – quanto à força do direito – o 
relativo poder que tem toda e qualquer verdadeira 
proposição jurídica de justificar a coerção em vários tipos de 
circunstâncias excepcionais. Essas duas partes devem 
apoiar-se mutuamente. A atitude assumida por uma teoria 
integral sobre a questão de até que ponto o direito é 
dominante, e quando pode ou deve ser posto de lado, deve 
estar à altura da justificativa geral que o direito  oferece para 
o uso da coerção, que por sua vez provém de seus pontos 
de vista sobre os polêmicos fundamentos do direito. 
Portanto, uma teoria geral do direito propõe uma solução a 
um complexo conjunto de equações simultâneas.  
 

   Assevera por sua vez, Miguel Reale58 que:  

 

 
57 DWORKIN, Ronald.O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 136. 
58 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. São Paulo: Saraiva, 1998. p.96. 
 



 

                                          

No meu entender, tal como tenho exposto em minhas obras, 
o Direito só se constitui quando determinadas valorações 
dos fatos sociais culminam numa integração de natureza 
normativa. 

 

   Ora, apesar de a  experiência jurídica desenvolver-se em três 

planos, isto não significa dizer que os três elementos que a integram (fato, norma 

e valor) estão numa igualdade concreta ou formal entre si, mas há, 

definitivamente, uma preponderância do aspecto valorativo do Direito - pois é 

através do valor jurídico que se mediatiza as demais componentes do fenômeno 

jurídico, revertendo-os em estruturas efetivamente jurídicas. Daí porque Reale59 

define a experiência jurídica como experiência de valores e define o Direito como 

“integração normativa de fatos segundo valores.” 

    Se a formação  da deontologia, a partir da axiologia, se dá 

pela desenvoltura da tridimensionalidade jurídica e a predominância do valor 

como integrador e constituidor da juridicidade, resta, agora, esclarecer onde se 

encontra a especificidade entrelaçadora da norma com o valor. Reale60 dá 

indicações desta ligação originária entre valor e norma quando assevera que 

 

na realidade, não nos é possível enunciar uma norma 
jurídica obedecendo tão-somente a conexões lógicas a priori 
do pensamento in abstracto, ainda quando nos propomos 
atingir hipoteticamente um resultado; nem podemos 
conceber a norma jurídica como uma relação neutra e 
objetiva, como se fosse simples cópia ou retrato de 
conexões de natureza factual. Toda norma jurídica assinala 
uma tomada de posição perante os fatos em função 
tensional de valores. 

 

   E, mais aprofundadamente, diz Reale61 que:  

 

a norma jurídica, por tal motivo, assinala sempre um 
momento de pausa, de objetividade relativa no decurso das 
operações incessantemente realizadas pelos indivíduos e 
pelos grupos, representando a forma positiva de qualificação 
axiológica do fato em dada conjuntura. 

 
59 REALE, Miguel. Idem ibidem. p. 97. 
60 REALE, Miguel. Idem ibidem. p. 96. 
61 REALE, Miguel. Idem ibidem. p. 98.  
 



 

                                          

 

   Mas, por mais que se  explicite essa origem da normatividade 

no valor, num plano estritamente teorético ou formal ou abstrato, consegue-se, 

apenas, deixá-la implícita, previsível ou, no máximo, pressuposta, sem, contudo, 

especificá-la.  

   Quanto aos princípios e regras, estruturas fundamentais da 

Teora Geral do Direito, e também, dele componentes,  na mesma categoria que 

as normas, isto é, na Deontologia Jurídica, a conclusão lógica a que se pode 

chegar é a de que  se formam, outrosim,  a partir da interação triádica da estrutura 

jurídica. Todavia, essa conclusão é assaz genérica e pode ser, até mesmo, 

logicamente falsa, consoante se explanará, porquanto se tem que buscar o ponto 

específico da ligação entre valor,  princípio e norma, ponto este que não deve 

comportar nenhuma contradição lógica, a fim de que se torne verdadeiro. 

   Na lição de Reale, existe uma interação dialética entre fato, 

valor e norma, de modo que o plano normativo e o principiológico, isto é, o 

aspecto do dever-ser do Direito, é condicionado pelo elemento axiológico. Assim, 

partindo-se dessa constatação fenomenológica da juridicidade e analisando 

preliminarmente a estruturação lógica de uma tal continuidade formadora da 

norma pelo valor, o espectro axiológico é o do ser que deve ser e o deontológico 

é o do dever ser. Como se  pode, porém, logicamente falando, deduzir o segundo 

do primeiro se são categorias auto-excludentes ou mesmo antinômicas? 

   Kelsen62 já atentava para este fato quando afirmou, seguindo 

os pressupostos formalistas neokantianos, em especial as idéias do lógico  Ernst 

Mally, que do ser não se extrai o dever-ser com efeito, 

 

A distinção entre ser e dever-ser não pode ser mais 
aprofundada. É um dado imediato da nossa consciência. 
Ninguém pode negar que o enunciado: tal coisa é- ou seja, o 
enunciado através do qual descrevemos um ser fáctico se 
distingue essencialmente do enunciado: algo deve ser- como 
o qual descrevemos uma norma- e que da circunstância de 
algo ser não se segue que algo deva ser, assim como da 

 
62 KELSEN, Hans.Teoria Pura do Direito. 6 ed. Trad. João Batista Machado.Portugal, Coimbra: Armênio 
Amado, 1984. p.43. 
 



 

                                          

circunstância de que algo deve ser se não segue que algo 
seja. 

  

   Assim, Reale conclui que o ponto de encontro do binômio 

norma-princípio com o valor é precisamente a atividade política, pois é ela que 

revelará, durante o processo de jurisfação e discussão político-axiológica da 

formação do Direito, quais os valores dominantes num dado momento histórico. 

   Pelo surgimento da normatividade se porá um fito que a lei 

perseguirá durante sua vigência e pela construção do arcabouço principiológico, 

as diretrizes primordiais que interpretarão e substanciarão a legalidade. É, pois, 

na arena política que se entrechocam as diversas compreensões valorativas dos 

indivíduos, grupos, e sociedade. Após o processo político, nasce o conteúdo do  

Direito e seus princípios, que se consubstanciarão normativamente (como diz 

Canotilho), fazendo, então,  emergir as leis. Reale63 assevera: 

 

 A elaboração de uma determinada e particular norma do 
Direito não é mera expressão do arbítrio do poder, nem 
resulta objetiva e automaticamente da tensão fático-
axiológica operante em dada conjuntura histórico-social: é 
antes um dos momentos culminantes da experiência jurídica, 
em cujo processo se insere positivamente o poder(quer o 
poder individualizado em um órgão do Estado, quer o poder 
anônimo difuso no corpo social, como ocorre na hipótese 
das normas consuetudinárias), mas sendo sempre o poder 
condicionado por um complexo de fatos e valores, em 
função dos quais é feita a opção por uma das soluções 
regulativas possíveis, armando-se de garantia 
específica(institucionalização ou jurisfação do poder na 
nomogênese jurídica. 

 

   Essa concepção do poder como agente transformador do 

valor em norma, ou seja, do axiológico em deontológico, pela conversão do valor 

em fim (dever-ser normativo), que  se insere no orbe jurídico. A escolha desse 

caminho de conversão do valor em fim, de que Reale falava, não era outro além 

da seleção politicamente valorada. Assim, uma vez estatuídas as direções 

 
63 REALE, Miguel. Teoria Tridimencional do Direito. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 63.  



 

                                          

deontológicas do processo político-axiológico, baseada na principiologia, se 

formará a legalidade, como bem diz Paulo Dourado de Gusmão64 ao  afirmar que  

 

na verdade, o direito positivo se funda em certos princípios 
gerais que dão unidade ao sistema. É que são os princípios 
que norteiam o legislador. 

 

   Reale não foi, entretanto, o único doutrinador a notar a 

politização do valor como essencial no âmbito da distinção entre os campos 

axiológico e deontológico.  Especificamente na sistemática constitucional, Raúl 

Canosa Usera, citado por Pereira de Farias65 o fez, ao dizer que 

 

aquello que básicamente distingue a los principios de los 
valores es el marcado rasgo político de los primeiros, porque 
incorporan en sí mismos los objetivos políticos 
juridificándolos. 

 

   Apesar de Usera não explicitar que os princípios emergem 

dos valores, indica-lhes a importância política e conseguintemente jurídica. 

Incorporando-se, destarte, à linhagem dos juristas que vislumbram a relevância 

do valor, acentuadamente no Direito Constitucional, preconiza magistralmente 

Karl Larenz66que  

 

 estas valorações manifestam-se no facto de que a lei 
confere protecção absoluta a certos bens, deixa outros sem 
proteção ou protege-os em menor escala; de que quando 
existe conflito entre os interesses envolvidos na relação da 
vida a regular faz prevalecer um em detrimento de outro, ou 
considera cada um dentro de um certo âmbito, na imposição 
ou proibição de certos modos de conduta, na cominação de 
sanções contra os infractores, na restrição ou negação de 
direitos, na imputação de riscos. Nestes termos, 
‘compreender um norma jurídica requer o desvelar da 
valoração nela imposta e o seu alcance. A sua aplicacáo 
requer o valorar do caso a julgar em conformidade a ela, ou 

 
64 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito.15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992. 

p.252. 
65 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Tradução de José Lamego. Portugal, Lisboa: 
Calouste-Gulbenkian, 1997. p.  298. 
66 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos - a honra , a  intimidade, a vida privada e a imagem 
‘versus’ a  liberdade de  expressão e informação.Porto Alegre:Sérgio Fabris, 1996. p.43-44. 
 



 

                                          

dito de outro modo, acolher de modo adequado a valoração 
contida na norma ao julgar o ‘caso’. Diz, com razão, 
JOERGENSEN(...) que a peculiaridade da ciência do Direito 
e da actividade judicial é ‘terem de tratar quase que 
exclusivamente com valorações. 
 

 

 2.1.4 A nova Hermenêutica Jurídica 
 

   Historicamente, constata-se que o debate metodológico em 

torno da construção conceitual do Direito tem oscilado entre várias orientações. 

Segundo Karl Larenz, algumas adotam um critério subjetivo, comumente 

identificado com a vontade  do legislador, ao qual o intérprete se  deve  ajustar 

(tese da exegética jurídica francesa). Enquanto outros defendem um critério 

objetivo, que é a vontade da lei (tendência maior do positivismo clássico 

alemão)67. 

   Essas divergências sempre se deram porque é 

completamente  imprescindível uma visão hermenêutica do Direito. É que este, 

sendo uma estrutura social que aplica normas para a resolução de conflitos, 

constitui um complexo estrutural normativo que precisa ser interpretado, estudado 

e analisado por quem  almeja e tem o dever de concretizar a abstração da 

normatividade à  concreção da resolução do casos em espécie.  

   O normativismo jurídico de Kelsen, a mais profunda 

revigoração do positivismo no Século XX,  surge como um sistema jurídico 

fechado, cujas normas válidas se relacionam com outras, formando um sistema 

dogmático hierarquizado e lógico-formal.  

                                 Neste ponto, a  critica da modernidade ao sistema dogmático 

de hermenêutica jurídica dá-se, principalmente, em dois sentidos, sendo o 

primeiro delas a reformulação dos conceitos oriundos do normativismo jurídico. 

Este, embora tenha representado um avanço metodológico, por desenvolver a 

Lógica do Direito e ampliar o estudo das instituições jurídicas, bem como 

empreender uma abordagem de construção da estrutura normativa, não logrou 

uma linha de interpretação para o Direito, porquanto aferrado à acepção da norma 

 
67 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Tradução de José Lamego. Lisboa Portugual: 
Calouste-Gulbenkian, 1997. p. 45 ss.  



 

                                                                                                                               

como o objeto único da Ciência Jurídica o que restringiu, necessariamente, o 

campo de investigação da hermenêutica kelseniana.  

   Num outro plano, as linhas dogmáticas atuais propõem a 

crítica ao Direito segundo uma nova hermenêutica, que emerge quando se 

percebem as insuficiências da noção de norma jurídica, e se começa a entendê-la 

como uma estrutura formal requeridora de uma complementação eivada de 

valorização do universo cultural e social no qual aflora o fenômeno jurídico. 

Entendeu-se, definitivamente, a necessidade de  compreender o Direito dentro da 

sociedade e que a norma jurídica não apenas deve ser formal mas também 

possuir concreticidade na  estrutura sócio-cultural em que se insere.  

   Em um segundo momento, já na globalização, a Nova 

Hermenêutica, assume linhas de atuação que dizem que as normas jurídicas, no 

sentido de Kelsen, o tradicional, não mais podem ser se constrouem pela 

metodologia jurídica. É que é preciso haver uma noção mais alargada da 

construção da norma, uma noção mais ampla que inclua regras, princípios e  

diretrizes políticas, a participação maior da sociedade e, ao mesmo tempo, com o 

alargamento da subjetividade interpretativa do jurista. Ailás, a  doutrina é 

concorde de que hermenêutica e argumentação são facetas de uma mesma 

realidade, sendo que, no presente estágio da teoria da argumentação, a jurídica 

assume relevo crucial na pré-concepção da interpretação do Direito. 

   No Capítulo 4, quando se relacionar as funções da 

argumentação jurídica como critério de fixação da razoabilidade e a racionalidade 

da fundamentação dos pareces administrativos  exarados nos procedimentos de 

dispensa de licitação, ver-se-á um análise da segurança jurídica e racionalidade 

como forma de convencimento do auditório. Esta  concepção, conforme diz Chaim 

Perelman68, em sua teoria argumentativa,  presta-se a oferecer uma visualização 

da destinação da argumentação jurídica e do desenvolvimento da discussão 

grupal. Pode-se, poré, desde  logo assertar que o operador do Direito tem por 

missão realizar a aplicação da regulação normativa à concretude do fato social, 

não mecânica ou impensadamente, mas guiando-se por uma série de princípios e 

 
 
 
68 PERELMAN, Chaim. Teoria da Argumentação Jurídica- A Nova Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 
1996. p. 46. 



 

                                          

regras norteadoras da incidência normativa da ciência jurídica,  no que consiste, 

mesmo, o ato hermenêutico. Na visão clássica, isto se restrigiu à  apreensão do 

alcance e do sentido da norma jurídica, embora essa posição, defendida no Brasil 

pelo positivismo jurídico, já não diz o suficiente para um correto e completo 

conhecimento da hermenêutica jurídica.  

   A complexificação do estudo do Direito, (variabilidade de 

normatizações e principiologias, a amplitude dos novos ramos,  difusão das 

modernas técnicas de construção do ordenamento positivo, incessantes, 

inovadoras e imprevisíveis demandas sociais, etc) faz que a hermenêutica 

clássica já não sirva, por si mesma, para a aplicação normativa ao caso concreto, 

impossibilitando ao operador a remodelação da forma de se fazer a concreção do 

ordenamento. Ao contrário, uma das vertentes mais atuais da visão hermenêutica 

jurídica é a que encara a problemática discursiva no âmbito da juridicidade. Tércio 

Sampaio Ferraz Júnior69 asserta a respeito. 

 

Interpretar, portanto, é selecionar possibilidade 
comunicativas da complexidade discursiva. Dizemos 
também, em conseqüência, que toda interpretação é 
duplamente contingente. Ora, esta contingência tem de ser 
controlada ou a fala  não se realiza. Para o seu controle 
precisamos de códigos, isto é, seletividade  fortalecidas a 
que ambos os comunicadores têm acesso, que podem ser  
fruto de convenções implícitas ou explícitas.  

 

   Isto não significa que a visão clássica da hermenêutica, é bom 

que se frise esse ponto, não possui mais um instrumental que embase a atuação 

do intérprete-aplicador do Direito. A forma pela qual se pode dar essa aplicação 

jurídica, a partir de uma visão hermenêutica renovadora, o  é que Maria Helena 

Diniz70 procura encontrar em seus estudos:  

 

Interpretar é descobrir o sentido e alcance da norma, 
procurando a significação dos conceitos jurídicos. Devidos 
aos motivos já mencionados – vaguidade, ambigüidade do 
texto, imperfeição ou falta de terminológica técnica, má 

 
69 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 2. ed. São Paulo:  Atlas, 2000.  
 p. 260. 
70 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 1999.  
p. 416. 



 

                                          

redação – o magistrado, a todo instante, ao aplicar a norma 
ao caso subjudice faz a interpretação, pesquisando o seu 
significado. Isto é assim porque a letra  da norma 
permanece, mas o sentido se adapta a mudanças que a 
evolução e  o progresso operam na vida social. Interpretar é, 
portanto, explicar, esclarecer, dar o verdadeiro significado do 
vocábulo, extrair da norma tudo o que  nela se contém, 
revelando seu sentido apropriado para a vida real e 
conducente  a uma decisão. Assim, as funções da 
interpretação são, conforme os ensinamentos de Machado 
Neto: 1) conferir a aplicabilidade da norma jurídica às 
relações sociais que lhe  deram origem; 2) estender o 
sentido da norma a relação novas, inéditas ao tempo de sua 
criação; e 3) temperar o alcance do preceito normativo, para  
fazê-lo corresponder às necessidades reais e atuais de 
caráter social.” 
Mais adiante, a doutrinadora se preocupa em explicitar as 
bases epistemológicas do atividade hermenêutica jurídica. 
A interpretação, acrescenta Miguel Reale, é um momento de  
intersubjetividade: o ato interpretativo do juiz, procurando 
captar e trazer a ele o ato de outrem, no sentido de se 
apoderar de um significado objetivamente válido. O ato 
interpretativo implicaria uma duplicada, onde sujeito  e objeto 
estão colocados um diante do outro.Poder-se-á argumentar 
até que esse conhecimento interpretativo apresenta-se como 
uma transferência das propriedades do objeto para o sujeito 
cognoscente. Para o intérprete, aquilo que se interpreta 
consiste em algo objetivo,  porém o aplicador  da norma não 
a reproduz, mas contribui, de um certo modo,  para 
“constituí-la em seus valores expressivos”, visto que lhe 
compete a tarefa de enquadrar o fato humano numa norma 
jurídica.  

 

   Ao distinguir a aplicação,  cujas modalidades principais se 

firmou em virtude lógica, da visão sistemática, gramatical e crítica do Direito, 

como estrutura que se insinua para a interpretação, Sampaio Ferraz   entende, 

dessa forma, a situação atual das modalidades hermenêuticas no campo 

jurídico71: 

 
71 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Idem ibidem. p. 287-290: “Quando se enfrenta uma questão léxica, a 
doutrina costuma falar em interpretação gramatical. Parte-se do pressuposto de que a ordem das palavras  e 
o modo como elas estão conectadas são importantes para obter-se o correto significado da norma. Assim, 
dúvidas podem surgir quando a  norma conecta substantivos e adjetivos ou usa pronomes relativos.  
 Quando enfrentamos problemas lógicos, a doutrina costuma falar em  interpretação lógica. O que 
se disse para a interpretação gramatical pode ser repetido neste caso. Trata-se de um instrumento técnico 
inicialmente a serviço da identificação de inconsistências. Parte-se do pressuposto de que a conexão de uma 
expressão normativa  cm as demais do contexto é importante para a obtenção do significado correto. Não 
obstante as exigências de compatibilidade lógica, ocorrem, no entanto, inconsistência quando , às vezes, 



 

                                                                                                                               

   Interpretar é, pois,  reconstruir a realidade das informações 

advindas à estrutura do Direito, através da manipulação de conceitos e institutos 

peculiares ao próprio ordenamento jurídico e da sociedade em que este se 

desenvolve, além  da fundamentação deontológica jurídica. É que a tensão 

inerente ao fenômeno jurídico, entre sua certeza (racionalidade) e sua 

legitimidade (justiça), se manifesta em todos os  contextos de aplicação do Direito 

e, em maior grau, na instância administrativa decisória. Mas  para que sejam 

realmente satisfeitas as necessidades de certeza e justiça do Direito, é preciso 

dotá-lo de um método garantidor da objetividade, do  controle de sua aplicação 

prática e de sua racionalidade como discurso concreto e normativo. 

   Na atualidade, esta temática  se desenvolve no interior das 

ordens jurídicas concretas, por meio de  análises do comportamento 

argumentativo dos juristas, especialmente dos juízes. É a versão moderna da 

investigação jurídico-metodológica, a Teoria da Argumentação Jurídica, que se 

centra no estudo da justificação das decisões judiciais. Ora, os elementos, por 

excelência, com que se ocupa a Ciência do Direito, na nova visão aqui 

propugnada, e que serve para, exatamente, revelar o alcance e a extensão da 

regulação jurídica, são os valores, como visto no item precedente (2.1.3).   

   Os valores e sua descortinação pela atividade argumentativa 

é que darão a tônica da forma de interpretação do Direito e se porão como 

elementos-chave na construção da aplicação normativa. Uma conjugação entre 

hermenêutica e axiologia jurídica se faz então necessária, a fim de  esclarecer os 

 
num mesmo diploma legal, usa-se  o mesmo  termo em normas  distintas com conseqüências diferentes. Fere-
se o princípio lógico da identidade. 
 Por fim, quando se enfrentam as questões de compatibilidade num  todo estrutural, fale-se em 
interpretação sistemática (stricto sensu). A pressuposição hermenêutica é a da unidade do sistema jurídico 
do ordenamento. Há aqui um paralelo entre a teoria das fontes e a teoria da interpretação. 
Correspondentemente à organização hierárquica das fontes emergem recomendações e a conexão das 
normas do ordenamento num todo que culmina (e principia) pela primeira norma-origem do sistema, a 
constituição. Para a identificação destas relação são nucleares as noções supradiscutidas de validades, 
vigência, eficácia e vigor ou força (4.3.2). A primeira e mais importante recomendação, nesse caso, é de que, 
em tese, qualquer preceito isolado  deve ser interpretado em harmonia com  os princípios gerais do sistema 
para que se preserve a coerência do todo. 
 Podemos distinguir entre a interpretação sociológica e a histórica conforme  se leve em consideração 
a estrutura momentânea da situação ou  sua gênese no tempo. Na prática, porém, é difícil de se sustentar a 
distinção. A busca do sentido efetivo na circunstância atual ou no momento de criação da norma mostra que 
ambos se interpenetram. Daí, às vezes, a idéia de uma interpretação histórico-evolutiva. É preciso ver as 
condições específicas do  tempo em que a norma incide, mas não se pode desconhecer as condições em que 
ocorreu a sua gênese.” 
 



 

                                          

principais enfoques, considerados à luz dessa discursividade racionalizante, que a 

concretiza a normatividade jurídica. Nesse sentido, um pensamento 

argumentativo, como o de Alexy, servirá para a formulação de uma possibilidade 

hermenêutica, racional e justificatória que realize, efetivamente, uma conjunção, 

no Direito,  entre valoração e interpretação.  

 

 

2.1.5 Diferenças entre princípios e regras 
 
 
   As regras e os princípios são caracterizados no conceito de 

norma jurídica, com a distinção entre um e outro se operando entre dois tipos de 

normas. Ambos dizem o que deve ser, ainda que tenham por base razões muito 

diferentes. 

   A principal diferença entre regras e princípios é que aqueles 

impõem a realização de algo dentro das possibilidades jurídicas e reais 

existentes. Para usar  uma expressão de Alexy72, os princípios são mandados de 

otimização, que se particularizam pelo fato de se cumprirem em diferentes graus, 

de acordo com as probabilidades  reais e jurídicas. Na verdade, os princípios e 

regras opostos é que irão determinar o âmbito dessas possibilidades jurídicas. Já 

as regras somente podem ou não ser cumpridas, pois contêm determinações no 

âmbito do fático e juridicamente possível: se uma regra é válida deve-se fazer 

exatamente o que  ela  exige.  

   Outro ponto muito claro para a distinção entre regras e 

princípios é  a ocorrência de uma colisão de princípios ou de um conflito de 

regras. Quando se dá um conflito de regras, este só será ser solucionado 

introduzindo-se em uma das regras uma cláusula de exceção eliminadora do  

conflito ou declarando inválida, pelo menos, uma das regras. Não devem existir, 

portanto, duas regras jurídicas que impõem dois juízos concretos de dever 

contraditórios e ao mesmo tempo válidas.  

 
72 ALEXY, Robert. Teoria de la Argumentación Jurídica. Tradução de Manuel Atienza e Isabel Espejo. 
Espanha, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. p. 223.  



 

                                          

   Para Dworkin73, as normas ou regras são aplicadas 

diretamente. Há, é claro,casos em que a regra admite exceções, devendo-se, 

nessas situações, listá-las uma a uma –  é teoricamente possível enumerá-las em 

enunciado normativo –, de modo que quanto mais listarmos  mais completa ficará 

a proposição.  

   Os princípios não contêm mandados definitivos, mas  atuam 

somente no caso concreto. por isso é que um determinado princípio pode valer 

para um caso concreto, em determinadas circunstâncias, e para outro, não. 

Quando um princípio não prevalece para um certo caso, não significa que não 

pertença ao sistema jurídico, porque, num outro, se inexistirem tais considerações 

contrárias, ou se estas não tiverem o mesmo peso, a princípio poderá ser 

decisivo.  

   Totalmente distinto, é a operacionalidade das regras, que 

contêm uma determinação no âmbito das possibilidades jurídicas e fáticas, a qual  

não será aplicada se se verificarem impossibilidades jurídicas ou fáticas que 

conduzam à sua invalidez. Se tal não ocorrer, aplica-se exatamente o que diz a 

regra. 

   Neste sentido, nos esclarece Alexy74

    

Los principios ordenan que algo debe ser realizado en 
la mayor medida posible, teniendo en cuenta las 
posibilidades jurídicas y fácticas. Por lo tanto, no 
contienen mandatos definitivos sino sólo prima facie. 
Del hecho de que un principio valga para un caso no 
se infiere que lo que el principio exige para este caso 
valga como resultado definitivo. Los principios 
presentam razones que pueden ser desplazadas por 
otras razones opuestas. El principio no determina 
cómo há de resolverse la relación entre una razón y 
su opuesta. Por ello, los principios carecen de 
contenido de determinación com respecto a los 
principios contrapuestos y las posibilidades fácticas. 
Totalmente distinto es el caso de las reglas. Como las 
reglas exigem que se haga exactamente lo que en 
ellas se ordena, contienen una determinación en el 
ámbito de las possibilidades jurídicas y fácticas. Esa 

 
73 DWORKIN, Ronald. O império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 45. 
74 ALEXY, Robert. Teoria de la Argumentación Jurídica. Tradução de Manuel Atienza e Isabel Espejo. 
Espanha, Madrid: Centro de Estddios Constitucionales, 1997. p. 223. 



 

                                          

determinación puede fracasar por imposibilidades 
jurídicas y fácticas, lo que puede conducir a su 
invalidez; pero, si tal no es el caso, vale entonces 
definitivamente lo que la regla dice.  
 
 

   Para se aplicar os princípios jurídicos a um caso concreto de 

decisão administrativa, torna-se necessária uma ponderação dos interesses dos 

contratados com a Administração Pública contratante, a qual deve se adequar ao 

ditame da proteção do interesse público.  

   Devem-se analisar os valores que cada princípio 

constitucional e administrativo protege e contém, as condicionantes de fato que 

lhe permeiam e buscar a pela  ponderação realizada pelo intérprete. Como os 

princípios não fornecem respostas prontas, a responsabilidade dos juristas em 

face de concretização da justiça vê-se ampliada, pois se valoriza o seu potencial 

argumentativo.  

   Cabe acentuar que, a partir da preponderância dos princípios 

jurídicos, os operadores do direito devem agir atendendo à razoabilidade, que 

significa, falando sinteticamente, prudência e sopesamento de valores e de 

conteúdo de normas quando da aplicabilidade das mesmas.  

   No entanto, é necessária e importante uma distinção entre 

regras e princípios, que encontrou uma expressa fundamentação na teoria de 

MacCormick, em tratamento crítico abordado por Atienza75. 

 
En opinión de MacCormick, los principios se caracterizan, en 
primes lugar, por ser normas generales, lo que hace que 
cumplan una función explicativa (aclaran el sentido de una 
norma o de un conjunto de normas) y, en segundo lugar, 
porque tienen un valor positivo, lo que hace que cumplan 
una función de justificación (si una norma puede subsumirse 
bajo un principio, ello significa que es valiosa). En 
consecuencia, la diferencia entre las regias y los principios 
es ésta: las regias (por ejemplo, las regias del tráfico que 
ordenan conducir por la derecha, deternerse ante un 
semáforo en rojo, etc.) tienden a asegurar un fin valioso o 
algún modelo general de conducta deseable; mientras que 
los principios (por  ejemplo, el de seguridad en el tráfico) 
expresan el fin a alcanzar o la deseabilidad del modelo 

 
75 ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho. Teoria de la Argumentación Jurídica. Espanha, Madrid: 
Fareso, 1997 p. 146.  



 

                                          

general de conducta. Los principios son necesarios para 
justificar una decisión en un caso difícil, pero un argumento 
basado en algún principio no tiene carácter concluyente, 
como lo tendría si se basara en algún norma obligatoria. Los 
principios dependen de valoraciones y suministran una 
justificación en ausencia de otras consideraciones que 
jueguem en sentido contrario. 

 

   Mais adiante, diz Atienza,  em sua abordagem à teoria de 

MacCormick76, que  

 

Aquí MacCormick se separa de Dworkin quien, como se 
sabe, caracteriza a los principios porque: 1) a diferencia de 
las normas, no se aplican en la forma todo o nada: si se 
aplica una norma, entonces ella determina el resultado, pero 
si no se aplica (si es inválida), no contribuye en nada a la 
decisión; los principios, sin embargo, tienen una dimensión 
de “peso”, de manera que, en un caso de conflicto, el 
principio al que se atribuye un menor peso en relación con 
un determinado caso, no resulta por ello inválido, sino que 
sigue integrando el ordenamiento; 2) los principios no 
pueden identificarse mediana el criterio de su origen o 
pedigree, que es el contenido en la regla de reconocimiento 
hartiana (que, por canto, sólo permite reconocer las normas). 
Hay otras dos tesis importantes en las que MacCormick 
discrepa de Dworkin. La primera es que no considera 
aceptable la distinción dworkiniana entre principios 
(encuanto proposciones que describen derechos) y 
directrices (policies) (en cuanto proposiciones que describen 
fines); crf. al respecto MacCormick, 1978, pág. 259 y ss. La 
segunda es que – como más adelante se verá con más 
detalle MacCormick no acepta tampoco la tesis dworkiniana 
de la única respuesta correcta.  

 

   Não aceitando a tese da única resposta correta, mas, 

propugnando a pluralidade de respostas aos desafios enfrentados pelo 

ordenamento jurídico, emerge o confronto entre Dworkin e Hart, cujos 

pensamentos se inserem no pós-positivismo, mas que, nesse ponto, divergiam, 

assevera Atienza77

 

 
76 ATIENZA, Manuel. Idem Ibidem. p. 146. 
77 ATIENZA, Manuel. Idem ibidem. p. 148. 



 

La crítica de Dworkin a Hart, tal y como la entiende 
MacCormick (cfr. MacCormick, 1978, cap. IX, cap. X y 
Apéndice; y MacCormick, 1981, págs. 126 y ss.) se 
condensa en estos cuatro puntos: 1) Hart no da cuenta del 
papel de los principios en el proceso de aplicación del papel 
de los principios en el proceso de aplicación del Derecho. 2) 
Los principios no podrían identificarse a través de la regla de 
reconocimiento que, como se sabe, en la caracterización del 
Derecho de Hart cumple  precisamente el papel de indicar 
cuáles son las normas – en el sentido más amplio del 
término – que  pertenecen al sistema. 3) La teoría de las 
normas sociales en que se basa la noción de regla de 
reconocimiento – y de norma, en general – es insostenible. 
4) Hart caracteriza mal la discreción judicial al suponer que, 
en los casos difíciles, los jueces acrúan como cuasi-
legisladores y ejercen una discreción fuerte.  

  

   Assim, a divergência entre Hart-MacCormick e Dworkin 

parece expressar a própria firmação da função dos princípios e regras se os 

mesmos podem, segundo Dworkin, ou não, consoante Hart e MacCormick, ser 

instrumentos  de operacionalização de respostas únicas ao ordenamento jurídico, 

o que passa pela concepção argumentativa dos autores referidos e  se põem 

como função da  teoria do discurso que cada um segue.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 A Argumentação Jurídica:  importância para a Teoria Geral do Direito 
 
 
   A Teoria Geral do Direito,  cada vez mais admitidos da 

transformação da dogmática de conceitos pré-acabados enquanto teoria de 

estabelecimento de ditames para a ordenação jurídica, foi construída no âmbito  

da doutrina positivista do século XIX e desenvolvida por autores que se 

estribavam na formalidade do legalismo como fonte de padronização da 

interpretação e aplicação do Direito. Este,  por seu turno, torna-se a estrutura 

sóciocultural cujo âmbito de validade se dá em função da agregação de seu 

conteúdo aos fatos da realidade social circundante. Nesse sentido, a atualização 

das técnicas de hermenêutica é fundamental para a aferição da legitimidade do 

Direito.  

   A grande dificuldade que a teoria hermenêutica antiga 

possuía para desenvolver uma regulação eficaz do Direito era precisamente a 

vinculação com o contexto social e histórico no qual se inseria, em desonância, 

precisamente, da formalidade jurídica dos conceitos estáticos da teoria geral do 



 

                                          

Direito positivista, então dominante. Assim se expressa, por exemplo, Marques de 

Lima78, ao explicando a dogmática jurídica dominante:  

 

A dogmática jurídica pretende tornar operacionais as 
questões de justiça, ao transformar pontos de vista 
valorativos em conceitos valorativamente neutros. O 
dogmático prende-se aos conceitos legais meramente 
nominativos, como letra, cheque, hipoteca, sucessão, 
penhora. Porém, como não há conceito definitivamente 
estático e finito, o método dogmático sozinho é falacioso. 
Contudo, como integrante dos métodos de argumentação 
cujo conjunto deve compor o método jurídico, terá o seu 
valor como operador lógico das relações de supra e 
infraordenação (conceitos de gênero e espécie), de 
similitude e de mútua exclusão (isto ou aquilo). 

 

   É, aliás,  do próprio Larenz79, que  se extrai a tendência 

concretizante da normatividade, a partir de uma ampliação das concepções de 

análise hermenêutica do ordenamento jurídico e, das diversificadas formas pelas 

quais se apresentam as estruturas jurídicas.  Francisco Meton Marques de 

Lima80, faz, nesse sentido, uma exposição dilatória, que  explica as modernas 

tendências da hermenêutica. 

    Fixadas as regras de interpretação atualizada do Direito, 

pode-se correlacioná-las aos modernos ditames da retórica e da argumentação 

jurídica, a fim de estabelecer a possibilidade de uma interpretação jurídica 

ricamente eivada de retoncidades  oriundas do conjunto lingüístico da juridicidade.  

Na verdade, a conjunção entre teoria jurídica da hermenêutica concretizante e 

 
 
78 LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional. Fortaleza: 
Fortlivros, 2002.p. 230. 
79 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. p. 45 ss. 
80 LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional. p. 175: 
‘Regras e formas de interpretação (da lei). Os cânones da interpretação jurídica mais tradicionais são os de 
Savigny, que levam em conta os elementos gramatical, lógico, sistemático e histórico. Mais recentes os 
sugeridos por K. Larenz, expostos sob cinco critérios: o sentido literal; o significado da lei segundo o 
contexto; as intenções, metas e idéias normativas do legislador histórico; os critérios teleológico-objetivos; e 
o mandado de interpretação conforme a constituição. Enquanto isso, Wolff, em outra linha, teoriza a 
interpretação filológica, sistemática, lógica, histórica, comparativa, genética e teleológica. Dois pontos de 
debilidade desta primeira regra de justificação externa do direito podem ser alinhados: a imprecisão 
hierárquica dos cânones, posto que ainda não se conseguiu justificar a precedência de um sobre outro, e a 
indeterminação, dado que o objetivo perseguido de cada norma, segundo um intérprete, pode contrapor-se na 
visão de outro. Exatamente por isso, essa regra de justificação do direito, conquanto fundamental, não é por 
si só suficiente.’ 
 



 

                                          

socialmente contextualizada com teoria interpretativa impregnada de elementos 

retórico-argumentativos advindos da moderna acepção do Direito esclarece a 

nova tendência da normatividade incidente: a tendência retórico-hermenêutica de  

discussão da aplicabilidade normativa.  

   A Teoria Geral do Direito e, principalmente, a hermenêutica 

jurídica, ramo, por excelência, bastante suscetível de manipulações a interesses e 

pontos de vista conflituosos, estão, atualmente, dependentemente da  

argumentação jurídica, construída a partir da teoria retórica da juridicidade, dada 

a importância que esta adquiriu dentro da doutrina elaborada construída a 

respeito da estrutura do sistema jurídico, da ampliação deste sistema em termos 

de configuração, não assumindo somente elementos de cunho legal, mas também 

de natureza  principiológica e axiológica. 

   Sendo o Direito uma estrutura voltada para a 

contemporização conflitual intrahumana, no seu âmbito se processam toda uma 

série de relações entre indivíduos, que se originam e desenvolvem pelo signo da 

comunicatividade e da linguagem. Tanto o operador jurídico quanto o destinatário 

de normas se envolvem na disputa por espaços no Direito e têm, portanto, 

necessariamente, que usar da linguagem, como fator de intermediação, para a 

resolução de conflitos. Assim, o papel da argumentação se vai firmando e se 

pondo como imprescindível à vivência prática do Direito. 

   A argumentação jurídica é, com efeito,  uma manifestação do 

uso da verbalidade da construção lingüística pelo operador do Direito, o qual vem, 

cada vez mais, assumindo um caráter instrumental e retórico na solução das lides 

jurídicas. Afirmam Maria Francisca Carneiro, Fabiana Galera Severo, Karen Éler81 

que. 

 

Eis o caráter instrumental do argumento: expressão da 
linguagem através do raciocínio. Entretanto, se a análise for 
feita a partir do paradigma do sujeito, da racionalidade, o 
raciocínio passa a ser o fundamento e a linguagem  um 
mero instrumento para a materialização do raciocínio. 
Segundo  esse raciocínio, Nascimento faz a seguinte  
conclusão: “[...] o  raciocínio é uma operação mental, que só 
pode ser comunicada por uma expressão verbal. O 
argumento é a expressão verbal do  raciocínio.  

 
81 ÉLER, Karen et alli. Teoria e Prática da Argumentação Jurídica. Curitiba: Juruá. p. 147. 



 

                                          

 

   Para Tércio Sampaio Ferraz82, a argumentação jurídica calca-

se na vontade, caracterizada pelo conceito de decisão, que é a expressão do ato 

de vontade jurídica do profissional do Direito. 

 

A decisão, portanto, é ato de comunicação. É ação de 
alguém para alguém. Na decisão jurídica temos um discurso 
racional. Quem decide ou quem colabora para a tomada de 
decisão apela ao atendimento de outrem. O fato de decidir 
juridicamente é um discurso racional, pois dele se exige 
fundamentação. Não deve apenas ser provado, mas 
comprovado. Esta comprovação não significa 
necessariamente consenso, acordo, mas sim que são 
obedecidas regras sobre a obtenção do consenso que aliás 
nem precisa ocorrer. Por isso, uma decisão que não 
conquiste a adesão dos destinatários pode ser, apesar do 
desacordo, um discurso fundamentante  (racional). 

 

   Tércio Sampaio Ferraz83 procura, dessa maneira, uma 

intermediação entre  vontade e racionalidade, entre a fundamentação 

estritamente retórica do discurso jurídico e a sua aceitabilidade social, fruto da 

comunicatividade e da avaliação coletiva do discurso. 

 

A regra suprema do discurso decisório jurídico é o dever de 
prova: quem fala e afirma responde pelo que diz. Para ser 
racional, o discurso decisório tem de estar aberto à 
possibilidade de questionamento. Se, num momento final a 
decisão jurídica termina as questões conflitivas, pondo-lhes 
um fim, isto não quer dizer que, durante todo o processo, ela 
não seja argumentada. Da argumentação para a obtenção 
das decisões cuida a teoria da argumentação jurídica. 

 

 

   Após mencionar o fundamento apriorístico no âmbito de seu 

sistema para a argumentação jurídica, Tércio Sampaio Ferraz84 traça um histórico 

 
82 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 
322. 
83 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio.Idem ibdem . p.321. 
84 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Idem ibdem. p. 321: A “argumentatio” também chamada de 
“probatio” (Quintiliano) e  “confirmativo (Cícero) era conhecida, desde a Antiguidade, como uma das  partes 
da arte retórica e, dentre elas, a mais importante, pois se destinava  a produzir a credibilidade dos pontos de 
vista arrolados. Cícero (De  inventione I, 24, 34) definia: confirmatio est per quam argumentando nostroe  



 

                                                                                                                               

e dá o fulcro, na moderna visão da Metodologia Jurídica, da teoria da 

argumentação.  Mais adiante, examina como se pode atualizar a antiga retórica 

de Cícero e dos gregos, à luz de uma concepção argumentativa atualizada do 

Direito, recuperando e dando ampliação gnoseológica e sistêmica aos conceitos 

retóricos clássicos.  

   A retomada da concepção aristotélico-ciceroniana de retórica, 

da busca da evidência e do juízo logicamente construído como elementos básicos 

da argumentação retórica jurídica, principalmente do epiquerema, como espécie 

silogística fundamental, foi implementada definitivamente por Chäim Perelman, 

quando reformulou a teoria da argumentação em bases sólidas, vinculadas ao 

moderno ensinamento do argumento como modus de persuasão, de coordenando 

conjuntamente com elementos de cunho político, social cultural. Asserta Sampaio 

Ferraz85

 

teoria  da demonstração funda-se na idéia de evidência, 
concebida como a força diante da qual todo pensamento do 
homem normal tem de ceder. Em conseqüência no plano do 
raciocínio demonstrativo, toda prova seria redução à 
evidência, sendo que o evidente não teria necessidade de 
prova. Em contraposição, a teoria da argumentação  
desenvolveu-se a partir da idéia de que  nem toda prova é 
concebível como redução à evidência, mas requer técnicas 
capazes de provocar ou acrescer a adesão dos espíritos às 
teses que se apresentam ao seu descortínio. A 
demonstração, neste sentido, liga-se aos raciocínios lógico-
formais, como os matemáticos, enquanto a argumentação, 
não pressupondo a construção de sistemas axiomatizáveis, 
com seus axiomas e regras de transformação, refere-se 
antes aos raciocínios persuasivos, como são os políticos e  

 
causae fidem et auctoritatem et firmamentum adjungit oratio(a confirmação  persude o ouvinte pelo 
raciocínio, estabelece a verdade da causa e acha  as provas que a fazem triunfar). Consistia na apresentação 
das provas, que desde Aristóteles (Rhet. I, 2,2), eram classificados em “artificiais” e “inartificiais”. O 
chamado “genus argificiale” corresponde à apresentação das provas próprias da arte (retórica), cuja 
especificações se dava a partir do  próprio exame do discurso. Admitindo-se que todo discurso envolve 
orador, ouvinte, coisa discutida, distinguiam-se as chamadas provas: (a) éticas, aquelas que se referiam ao 
caráter, digno de confiança, do orador; (b) patéticas, as capazes de motivar a sensibilidade do ouvinte; e (c) 
reais, aquelas cujo efeito se baseava na coerência lógica da apresentação da “coisa” mesma (res), estas 
últimas incluindo os indícios, os argumentos e os exemplos. O chamado “genus inartificiale” referia-se às 
provas obtidas sem o auxílio da arte (retóricas), incluindo-se entre elas os testemunhos, as decisões 
jurisprudenciais, as opiniões doutrinárias, os documentos. No correr dos séculos, a “argumentação”, no plano 
jurídico, foi-se especializando, dano origem à teoria das provas no direito processual. No seu sentido amplo, 
a palavra é usada, modernamente, não como o elenco das provas judiciárias, mas como um modo típico do 
raciocínio jurídico(...) 
85 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Idem ibidem. p. 322. 



 

                                          

os jurídicos, cuja validade é restrita a auditórios particulares, 
não pretendendo adquirir a universidade da demonstração. 

 

   Na mesma linha de desenvolvimento da retórica, o jusfilósofo 

Viehweg, ao versar sobre o tema, entende a argumentação jurídica como um 

modo específico de raciocínio. Sempre que se emprega o raciocínio jurídico se 

utiliza a função argumentativa da linguagem, de modo que o raciocínio 

juridicamente construído é uma forma da argumentação. Por isso,  Tércio Ferraz 

Júnior86 assevera clareando a questão: 

 

argumentar significa, num sentido lado, fornecer motivos e 
razões dentro de  uma forma específica. Captando o 
pensamento jurídico na sua operacionalidade, Viehweg 
assinala, pois, que a decisão jurídica aparece, nele  sentido, 
como uma discussão racional, isto é, como um operar 
racional do  discurso, cujo terreno imediato é um problema 
ou um conjunto deles. O pensamento jurídico de onde 
emerge a decisão deve ser, assim, entendido basicamente 
como “discussão de problemas”. 

 

   Maria Helena Diniz87, por sua vez,  contemporiza o problema 

da argumentação, também no sentido da praticidade, indicando como 

fundamental o estudo da Tópica, ramo da argumentação jurídica que trata da 

generalidade fundamentadora dos arrazoados jurídicos.  

 

Para Viehweg a argumentação tópica é uma técnica de 
discussão de problemas, que se ocupa das aporias jurídicas 
e, conseqüentemente, do problema das lacunas e 
antinomias. É um pensar problemático, “uma arte de 
descobrir premissas, os pontos de vista ou topoi que irão 
presidir a solução dos  concretos problemas da vida”. Assim, 
quando não pode, p. ex., encontrar meios  para a resolução 
do problema, o magistrado pode apelar aos topoi, a fim de  
avaliar o sentido do direito e atingir uma decisão justa. 
Realmente, a tópica é a teoria dos lugares-comuns, vale 
dizer, das classes gerais, nas quais podem ser encontrados 
todos os argumentos ou raciocínios. É um  técnica que, dado 
um problema, procura indicar possibilidades, desvendando 
caminhos em busca da decisão. 

 

 
86 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Idem ibidem . p. 323. 



 

                                                                                                                               

   Maria Helena Diniz88 perfaz um itinerário sistemático de como 

se organiza o pensamento tópico no âmbito da teoria de Viehweg, a qual se 

desenvolve com amplas possibilidades de aplicação para as decisões judiciais, 

fundamentais a partir de  uma visão hermenêutica, centrada em argumentos 

retórica e silogisticamente construídos. Mas a  teoria tópica de Viehweg, todavia, 

contém elementos de cunho especial e de conotação sui generis, em face das 

demais estruturas de cunho argumentativo, e se lastram eles, em boa parte, na 

consideração dos raciocínios calcados em topos, ou seja, estruturas retóricas 

aptas a expandir argumentos, tal qual fez Aristóteles.  

   Na seqüência da análise da processualística da estrutura 

tópica da argumentação, na qual se calca o pensamento de Viehweg, Diniz89 

expressa sua estruturação específica para a construção de argumentos 

juridicamente consistentes, o que pode vir a ter, exemplificadamente, larga 

aplicabilidade no procedimento licitatório.  

   A argumentação tópica leva, assim, a um aprofundamento da 

própria atividade de argumentação, revelando, destarte, a Zetética, como 

 
87DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 11. ed. São Paulo: Saraiva. p. 478.  
88 DINIZ, Maria Helena. Idem Ibidem. p. 479:  ‘Examinando o assunto percebe-se que o órgão judicante, 
preliminarmente, ao resolver certo caso, busca todos os possíveis argumentos, elegendo  o que lhe parecer 
mais adequado, convincente, ou dotado de maior credibilidade, reforçando, depois, sua argumentação. 
 O processo judicial tem por questão um dubium, que, por sua vez, é  conflitivo. Se tivermos o 
dubium em função da norma, temos uma questão  “dogmática”, porém se a norma estiver em função do 
dubium, trata-se da questão “zetética”. 
 Poder-se-á apresentar, em linhas gerais, uma descrição da argumentação tópica, que não deve ser 
considerada como rígida, mas adaptável a várias  situações. Como todo caso sub judice é conflitivo, ou seja, 
contém alternativas possíveis que pedem uma solução, a argumentação dogmática inicia-se com o 
questionamento da consistência desse conflito jurídico; por outras palavras, tem por escopo verificar se há, de 
um didium e se este é mesmo  jurídico. Essa primeira fase denomina-se translativo.’ 
 
89 DINIZ, Maria Helena. Idem Ibidem. p. 483:  ‘A etapa seguinte é a conjectual, que se ocupa da 
consistência fática das alegações, articulando um fato em relação a um autor. Indagando: há o fato?  Quem 
é o autor? O ataque mais forte afirma o fato e o relaciona ao autor; a defesa de maior força nega ambos. A 
defesa mais fraca admite o fato, mas  nega a autoria, conduzindo-nos à terceira fase. 
 Na defititio, utilizada sempre no interesse das partes, estabelece-se uma  relação entre a questão 
onomasiológica (designação do fato) e a semasiológica da palavra normativa (significado do texto 
normativo). Visa, portanto, essa terceira fase a subsunção do fato ao sentido abstrato da norma, tendo em 
vista tido das palavras da norma obriga que se distinga  entre um plenum (definição que abrange número 
limitado de fatos-tipos) e um parum (definição que abarca fatos-tipos demasiada ou restritivamente). 
 Quando se admite algo, mas de iure, sobrevém um quarto momento, que é o da qualificação 
adverbial do fato, conforme a alternativa jure-nom jure.  A defesa é da qualidade jurídica do fato, surgindo a 
questão da quantidade. Procura-se a demonstração de que o fato revela uma qualidade de iure imanente, 
mediante sua conformidade evidente com uma prescrição normativa, colocando o problema dos graus de 
validade das normas e dos demais âmbitos  normativos: direito positivo, suprapositivo, princípios 
axiológicos. Esse aspecto levanta a argumentação zetética (fundamento das normas para além do dogma), ou 



 

                                                                                                                               

expressão da radicalidade, isto é, o ir à essência da argumentação, a criação de 

novos paradigmas e círculos interpretativos e significacionais do discurso jurídico. 

O processo zetético de argumentação é desdobrado por Maria Helena Diniz90. 

   Esse aprofundamento no processo de interpretação retórica 

zetética da normatividade jurídica, dissecou as normas jurídicas, interpretadas à 

luz da tópica, de modo a revelar seu conteúdo mais íntimo e essencial, na 

possibilidade constante de uma reestruturação definitiva da sistemática do direito 

positivo às necessidades da regulação normativa concretamente exigíveis. 

Pontifica Maria Helena Diniz91. 

 

sendo modalidade pré-lógica, a tópica assinala como se 
buscam as premissas para atingir uma possível solução para 
a questão dúbia; a lógica as recebe e com elas trabalha 
adaptando-as ao pensamento conclusivo, considerado 
necessário. O órgão jurisdicional, primeiramente, verifica 
todas as hipóteses ou  premissas, mediante as 
argumentações dogmáticas e zetéticas, e  depois, através 
da lógica, demonstra a norma mais adequada para o caso 
em tela, de modo que a lógica subsume-se totalmente à 
tópica.  

 
   Na exploração dessas novas nuances da argumentação 

jurídica, pode-se observar que as estruturações de funções de condução da 

concretização do Direito na normatividade podem observar-se em meio ao grande 

círculo de posicionamentos do Direito na atualidade, os quais se coordenam com 

à argumentação e à retórica jurídicas enformadoras da atividade regulatória. 

Adeais, a racionalidade capacita a avaliação da conduta jurídica dos indivíduos, e 

possibilita a avaliação da legalidade com vistas à transformação social. Não é, 

 
seja, quando não se encontra a conformidade entre fato sub judice e norma, a defesa se dá pela introdução de 
fatos ou condições que modificam, favoravelmente, a qualidade jurídica(...)” 
90 DINIZ, Maria Helena. Idem Ibidem. p. 484 : “Essa argumentação zetética correlaciona-se com a 
dogmática, apresentando três níveis: análise, crítica e metacrítica. 
 Na análise, a norma é tomada como uma ação lingüística, envolvendo questões relativas ao seu 
ator (orador), ao seu destinatário (ouvinte) e a ela própria como técnica de comunicação (objeto). 
Concebendo-se a  norma como  algo escrito ou oral que contém alguma intenção (vontade da lei ou  
legislador). O definitivo levanta o problema da determinação (histórica, sociológica, psicológica, econômica 
etc.) da voluntas e da possibilidade da sua ampliação analógica. 
 Essa ampliação analógica nos leva ao nível da crítica. Nela a norma é  articulada dentro de uma 
situação, examinada na sua estrutura, repertório e objetivos, sendo interrogada no seu próprio fundamento 
(dever de prova).’’  
91 DINIZ, Maria Helena . Idem Ibidem. p. 483. 
 



 

pois, impensável aplicar ao sistema jurídico brasileiro, legalista e de tradição 

romano-germânica, as novas funções da hermenêutica e da positividade, 

informadas, em seu conteúdo, pela argumentação jurídica. 

   Eis, então, a  importância de se aplicar, ao caso concreto de 

regulação jurídica, o alargamento da interpretação normativa, com a retomada da 

visão concretizante de normas como destinação de composição de conflitos e de 

atitude regulatória concretizante,  especificamente a voltada para a justificativa de 

não adequação do procedimento licitatório aos casos concretos de dispensa e 

inexigibilidade.   

   É que a dispensa e  inexigibilidade, como figuras legais de 

conteúdo jurídico não previamente determinado e possível de complementação 

significativa de sua configuração jurídica, são casos cabais de remodelação de 

entes requeridores de uma singularidade de procedimentos hermenêuticos 

apropriados. 

   A ocorrência maximamente otimizada dos casos de 

verificação de incidência de dispensa e inexigibilidade de licitação é necessária, 

sob pena de não se observar a correta aplicação casuística dos referidos 

institutos na ampla utilização da argumentação das Comissões de Licitação. Daí a 

relevância de se estudar, nos casos concretos, a configuração da dispensa e da 

inexigibilidade do procedimento licitatório de concretização administrativa às 

fundamentações e às funções que a argumentação jurídica apresente para os 

referidos institutos do Direito Administrativo.   

   A  estrutura da argumentação no Direito, se dá no 

desenvolvimento dialético entre o formalismo da lógica jurídica e do Direito 

Positivo e a amplificação da função argumentativa na esfera social e no campo 

específico da juridicidade. Por isso é que, no Capítulo I, procurou-se clarear a 

inteligibilidade da função argumentativa, sob seu  aspecto científico com ênfase a 

visão voluntarista e nominalista da questão, evitando-se um retrocesso a uma 

concepção kantiana que escoimadora da retórica no Direito, apoiada na 

subjetividade do “sujeito transcendental”, como seria de  conceber numa visão 

criticista da questão.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 A Argumentação Jurídica: Relevância para a justificativa de atitudes 
teóricas no Direito Positivo  
 

 

   A lógica argumentativa,  visceralmente adstrita ao campo 

retórico e filosófico do Direito, se insere, também, na estrutura da Administração 

Pública, em sua atividade justificadora de posicionamentos, em especial no 

sistema de licitação pública. 

   A Teoria da Argumentação serve de instrumental analítico 

adequado para avaliar a legitimidade das decisões administrativas e de 

justificação genérica de posições no Direito resulta não só da sua compatibilidade 

com a positividade, mas também de sua aceitação pela sociedade. 

   O fenômeno jurídico é entendido pelas teorias jurídicas de 

perfil argumentativo como um aspecto mais amplo  que  a dimensão normativa. 

Com efeito, a compreensão de que os raciocínios jurídicos não se caracterizam 

apenas pela formalidade, mas também pela dialeticiadade, agrega ao 

pensamento jurídico a idéia de que o Direito é um território de argumentação e 

decisão. 



 

   Destarte, ao lado dos raciocínios formais deduzíveis das 

proposições normativas jurídicas, o raciocínio prático adquire a condição de 

objeto de conhecimento do Direito, de modo que o paradigma da racionalidade 

prática acaba tornando-se,  o denominador comum das investigações na área da 

Teoria da Argumentação Jurídica, um percurso relativamente novo na estratégia 

de aproximação dos problemas do Direito, na qual existem, evidentemente, 

diferenciadas possibilidades de ingresso. 

   Com efeito, pode-se alocar a Teoria da Argumentação 

Jurídica no quadro geral da pesquisa jurídica contemporânea, já que o Direito é 

um campo cultural que pode ser explorado a partir de uma pluralidade de 

perspectivas, de acordo com as questões que lhes são postas e conforme o 

método de respostas a elas. Essa diversidade de metodologias jurídicas é, aliás, 

uma das características relevantes da história do pensamento jurídico do século 

XX e corresponde à própria necessidade de formulações teóricas que 

acompanhem as profundas transformações das sociedades complexas como as 

atuais, envolvidas no processo de especialização tecnológica do saber, eivadas 

de suas próprias contradições internas. 

   Desde o final da década de 1940 e durante todos os anos de 

1950 os estudos de orientação argumentativa se apresentavam e se 

consolidavam de forma significativa, no pensamento filosófico contemporâneo. O 

projeto comum dos autores da Teoria da Argumentação Jurídica foi o de ressaltar 

as características interativas da convivência do homem em sociedade.   

   Assim, investiu-se, por exemplo, em temas relacionados aos  

valores sociais fundantes para a legitimação do processo administrativo. O 

complexo de fatores envolvidos no procedimento de justificação, tanto da ordem 

do Direito e do Estado quanto de todas as argumentações, com vistas à decisão 

no próprio procedimento administrativo, passou a ser o objeto de estudo 

privilegiado. 

   Nesse quadro, a Teoria da Argumentação Jurídica  emergiu 

como um amplo campo de pesquisas, com lugar de destaque dentre as 

metodologias jurídicas pós-positivistas. Isto se deu porque o desenvolvimento das 

novas investigações no território da argumentação jurídica, que conviveu, 



 

                                          

paralelamente, com o processo de enfraquecimento da predominância do 

neopositivismo jurídico e da Filosofia Analítica do Direito. 

   O Direito em geral e também o Administrativo, funda e 

caracteriza, pois, a sua prática, admitindo o contraditório, ou seja, pela 

heterogeneidade de sentido. Este  precisa, todavia,  observar a coerência, a 

coesão e a congruência necessárias à argumentação, trabalhados que devem ser 

sob orientação de modelos de raciocínio específico para a compreensão de seus 

problemas.  

É, quando a sociedade não aceita a idéia da arbitrariedade ou 

da injustiça, arma-se, para a prática jurídica, o complexo desafio da promoção da 

legitimidade das decisões administrativas, sendo preciso falar do sentido que 

configura o problema que diz respeito à dificuldade de se poder fazer uma 

aproximação entre as necessidades de ampliação do controle da Administração e 

a decisão administrativa específica. Nesse sentido cabe a lição de Odete 

Medauar92: 

 

Mediante a colaboração individual ou coletiva de sujeitos no 
processo administrativo realiza-se aproximação entre 
Administração e cidadãos. Rompe-se, com isso, a idéia de 
Administração contraposta à sociedade; muda a perspectiva 
do cidadão visto em contínua posição de defesa contra o 
poder público. O processo administrativo instrumentaliza as 
exigências pluralistas do contexto sociopolítico do fim do 
século XX e a demanda de democracia na atuação 
administrativa. 

 

   Essas são, pois, as dificuldades do Direito: as pessoas 

produzem, orientadas por vários sistemas de referência, diferentes versões dos 

fatos jurídicos, ou seja, as interpretações que antecedem e sustentam a 

argumentação são hetorôgeneas porque a pressão das características da 

linguagem- produto das determinações sociais- a isto leva.  

   A decisão jurídica, embora se apoie em elementos produzidos 

e apresentados no embate argumentativo, depende, pois, do "senso de eqüidade" 

 
92 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 197. 



 

                                          

do Administrador Público93, o que significa que seja consonante, em sua 

estruturação, lógico-normativa, ao ordenamento jurídico vigente. À primeira vista, 

essa orientação para a justificação obrigatória parece não conter nenhum 

problema.  

                                 Analisando, porém, a questão à luz de uma teoria da 

linguagem que sustenta a idéia da heterogeneidade dos sentidos, as dificuldades 

para explicar a especificidade da argumentação jurídica tornam-se mais nítidas, 

especialmente se se considerar que o examinado pelo Direito examina não são os 

fatos, mas as versões deles94. Isso fragiliza a possibilidade de um acordo sobre 

serem ou não fatos estabelecidos. Já que as interpretações, forçosamente 

diferenciadas, produziem versões diferentes e até conflitantes. É justamente essa 

debilidade e multiplicidade de sentidos que instituem a argumentação como 

processo inerente à prática jurídica e à produção da justiça. 

   Além disso, as normas jurídicas, cuja função é orientar a 

produção das versões, na verdade são verbalizações e, por isso, também 

suportam a idéia de diferentes interpretações. Só isso já desenha a complexidade 

da função de justificação da argumentação jurídica, embora ainda existam outras 

questões que, por exemplo, se referem a saber quem detém o poder de constituir 

as normas e que tipo de sistema de interpretação e avaliação, pertencente a que 

segmento social, determinará como aceitável ou não a justificação. 

   Diante das concepções da linguagem jurídica, que apontam 

para as questões formuladas, especialmente para a heterogeneidade das 

interpretações e o saber a partir de que parâmetro analítico determinará o certo e 

o errado. Atienza95 constrói a idéia de que a argumentação jurídica seja entendida 

como uma mediação de sentidos da normatividade e da principiologia jurídicas, 

ou seja, propõe Atienza que se considere a argumentação jurídica um ato 

interativo igual ao que se dá na comunicação ou na informação, o que, com 

 
93 Como exemplo concreto desse senso de equidade pode-se ver  atuação do Administrador para a 
consecução dos direitos fundamentais, como coloca Andreas Krell em Realização dos Direitos Fundamentais 
Sociais mediante controle judicial da prestação dos serviços públicos básicos(uma visão comparativa).Revista 
de Informação Legislativa, Brasília, Senado Federal, n. 144, p. 239-260, 1999.      
94 Nesse sentido, pode-se ver o exemplo do Direito Positivo traçado por Paulo de Barros Carvalho, conforme 
analisa Werner Nabiça Coelho em Teorias Retóricas na obra de Paulo de Barros Carvalho- uma introdução  
ao tema.  Revista Tributária de Finanças Públicas.São Paulo, n. 47, p. 09-17. 
 
95 ATIENZA, Manuel.  Las razones del Derecho.Teorias de la Argumentación Jurídica. Espanha, Madrid: 
Fareso, 1997. p. 46. 



 

                                          

certeza, é correto e produtivo, mas não suficiente para abordar questões ine-

rentes à prática jurídica no que o conceito de interação não tem condições de 

explicar. 

   Além disso, a idéia de abordar a argumentação jurídica como 

interação em que se negociam sentidos precisa prever por que a heterogeneidade 

de sentidos, no atual sistema social, constitui uma das vertentes dos conflitos, 

como etapa que antecede às argumentações. É que um processo de 

desconstrução daquilo que hierarquiza lugares sociais e diferenças de sentido, ou 

seja, a mediação, só funciona quando se criam condições de convivência (e não 

de exclusão) das diferenças96. 

   Melhor talvez seja  considerar, como Tércio Sampaio Ferraz 

Jr.,  a argumentação jurídica como um tipo peculiar de interação discursiva, o que, 

mais uma vez, tons a linguagem como objeto importante de observação por parte 

do intérprete do Direito. Especificamente falando, pode-se definir, segundo 

Atienza97, o âmbito de incidência da teoria do discurso (argumentação jurídica), 

em três níveis: o da produção normativa, o da aplicação de normas jurídicas e o 

da dogmática jurídica. O autor reforça que neste último campo de incidência do 

Direito se faz a revelação da norma em seu aspecto tríplice de  fornecer critérios: 

a) para a produção jurídica, b) para a aplicabilidade jurídica in concreto e c) para a 

sistematização do conhecimento jurídico.  

   Ora, se o campo dogmático no qual incide a argumentação 

engloba os outros dois,  torna-se ele o mais abrangente e, assim, partindo-se da 

premissa de que a metodologia de construção dos conceitos jurídicos deve sofrer 

uma mudança estrutural em sua feitura, não há dúvida de que a modificação em 

vista é exatamente o remanejo dos conceitos dogmáticos sob um prisma 

argumentativo (retórico) em sua constituição ínsita. Isto, a  forma de incidência 

 
96 Chega-se, aqui, à questão a que também se deveria dedicar uma atenção especial: o estudo da 
argumentação jurídica requer uma base teórica que não aborde a linguagem apenas como instrumento de 
comunicação, mas também como condição do exercício de um poder, precisamente, pelos efeitos que 
produzem as decisões e as sentenças do sistema judiciário. Não é suficiente sustentar que um bom argumento 
é aquele que resiste à crítica (ou contraargumentação), mas faz-se necessário também incluir as questões que 
perguntam pelos lugares sociais de onde emanam as orientações normativas que dizem sobre o valor e a 
validade dos argumentos o que, evidentemente, se refere ao conflito social enquanto disputa de espaços e de 
poderes para controlar os sentidos: os diferentes sentidos dos fatos (ou versões) são também as manifestações 
de diferentes formas de interpretar o mundo. E isso tem a ver com o exercício do poder político dentro da 
sociedade. 
97 ATIENZA, Manuel. Idem ibidem. p. 39. 



 

                                          

dessa reestruturação dogmática, é que a nova metodologia do Direito pode 

esclarecer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 A Argumentação Jurídica Contemporânea: uma nova proposta 
metodológica para o Direito 
 

 

   Desde a Antiguidade, o homem busca na Filosofia, na Poesia, 

na Arte, e, especialmente, na Ciência, a causa física ou metafísica dos 

fenômenos, factuais ou mentais. Essa angústia, inquietude e perplexidade  

conduz a ânsia humana de conhecimento em direção à verdade, esta sempre 

ideal, por sua própria força. 

   Lançou-se então o homem à procura de uma causa para suas 

obrigações ou os seus deveres jurídicos na relações com seus semelhantes ou 

com o Estado, com o expresso na obra de  Marco Túlio Cícero98.  

   É, aliás, da própria natureza humana buscar um sentido, uma 

razão, uma finalidade prática ou de essência, enfim, em última análise, uma 

 
98 CÍCERO, Marco Túlio. Dos Deveres. Tradução de Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 47. 



 

                                          

causa para as circunstâncias que, literalmente, está o à sua volta, no mundo o 

homem transforma estas circunstâncias em objeto de conhecimento, e o Direito, 

independentemente de sua pretensão de autonomia como objeto apriorístico ou 

ideal, sob o enfoque normativista, ou como objeto puramente empírico, sob o viés 

da escola realista, também  no mundo (mental ou real) para ser conhecido pelo 

homem (ou, como preferem outros, construído dialeticamente pelo próprio sujeito 

cognoscente). 

   Depreende-se assim, da teoria atual acerca do discurso, que 

a resultante da atual configuração da argumentação é a origem racional e social 

do homem, sendo  esse fato que compele a dar alguma satisfação aos outros 

sobre boa parte de nossa conduta e sobre o que decidimos fazer e, muitas vezes, 

a respeito daquilo que pensamos. Na verdade, a princípio o que se  visualiza é 

uma relação ínsita racionalidade, que assume duas funções diversas: uma, 

cognitiva dos objetos do conhecimento e a outra, exploradora de condição do 

homem como ser social. 

   Deve-se iniciar a exposição da Teoria da Argumentação 

recordando a possibilidade de tomar como fundamento a constatação de que o 

homem é um ser racional e, como tal,  possui, na argumentação, uma das fontes 

da sua própria natureza humana, socialmente construída.  

   Aliás, as pesquisas desenvolvidas no marco da moderna 

Teoria da Argumentação Jurídica, prestam-se ao desempenho de diferentes 

funções: no plano teórico, além de proporcionar uma maior compreensão do 

fenômeno jurídico em seus múltiplos aspectos, colaboram com o desenvolvimento 

de outras disciplinas (Filosofia, Ciência Política, Literatura, Sociologia), nas quais, 

também, se estuda a prática argumentativa; no plano prático, tem ela função 

instrumental, servindo, de um lado, para orientar os operadores jurídicos na 

produção, interpretação e aplicação do Direito através da apresentação de 

métodos condizentes com a efetiva prática de justificação jurídica e de critérios 

avaliadores da sua correção lógica e racional, e, de outro, ensinando-os, pela 

formação acadêmica, a raciocinar juridicamente de maneira adequada, ou seja, o 

mais racionalmente possível, conforme Warat99, sem a carga ideológica e de 

senso comum que os juristas ordinariamente carregam: 

 
99 WARAT, Luís Alberto. Introdução Geral ao Direito. v. 1. Porto Alegre: Sérgio  Fabris, 2000. p. 119.   



 

                                          

 

No discurso retórico do direito a adequação às crenças 
jurídicas realiza-se através de um conjunto de efeitos. Entre 
os mesmos releva o da verdade provada, da legalidade, 
segurança, racionalidade, etc. Para nos conferirmos a estes 
efeitos, podemos apelar também à condição retórica de 
sentido. Assim, mediante esta última caracterização 
funcional, advertimos que a condição retórica pode mostrar-
se operativa para vários momentos do raciocínio persuasivo, 
ora indicando a relação  com a ideologia, ora mostrando o 
caráter ideológico da premissa maior, ora expondo os efeitos 
que devem produzir-se para que  sejam aceitas as 
conclusões do raciocínio retórico. 

 

 

   A argumentação jurídica pode, também, no campo político-

ideológico, desmistificar a ideologia jurídica e social que está na base de cada 

sistema social. No desempenho dessa função, percebe-se que, em geral, as 

teorias atualmente existentes colaboram mais para legitimar o Direito do que para 

apontar suas falhas, porque se baseiam no pressuposto fundamental de que 

sempre é possível fazer justiça de acordo com o Direito.  

   Atienza100 chega mesmo a dizer que a construção do modelo 

argumentativo do Direito serve para produzir, aplicar e interpretá-lo o 

configurando-lhe um caráter instrumental amplamente utilizável. 

   Destarte em síntese ao pensamento de Atienza, as Teorias da 

Argumentação falam de diferentes interesses cognitivos, sendo a) descritivas ou 

empíricas – quando servem para a produção do saber e do conteúdo material da 

norma jurídica; b)prescritivas ou normativas – quando se dispõem como técnica 

linguística de construção de conceitos para o Direito Positivo e c) compreensivas - 

quando  interpretam e valoram o Direito Positivo vigente, ou os atos, como nas 

decisões e pareceres jurídicos que nele se baseiem. 

   A função de recriação do Direito pela da argumentação 

jurídica é, assim, uma tarefa hermenêutico-compreenssiva da mais alta 

importância, posto que fundamenta a possibilidade de uma visão transformadora 

da realidade jurídica material, permeando os fatos e as normas sob a égide 

 
 



 

                                                                                                                               

jurídica em função de disponibilizar, pela reconstrução argumentativa, os valores 

centrais do próprio sistema que, muitas vezes, não são concretizados no âmbito 

do Direito Positivo pela limitação da dogmática tradicional. Nesse sentido, diz 

Warat101 que 

 

restringindo o conceito podemos definir como condições 
retóricas positivadas aqueles princípios, noções e teorias da 
dogmática jurídica que operam como padrões e estereótipos 
das crenças jurídicas dominantes,  como por exemplo, o 
princípio da legalidade ou a teoria do bem jurídico protegido. 
Tais noções, princípios é um instrumental analítico que 
comunica as representações simbólica da cultura dos 
juristas. 
 
 

   Desse modo, a argumentação deve,  em suma e 

principalmente, garantir mais que a simples aceitação das decisões, mas,  

oferecer critérios (clareza, concisão, coerência, uniformidade e sistematicidade do 

discurso etc) para que sejam avaliadas em sua racionalidade, o que só pode ser 

feito por uma avaliação da coerência lógica e da correção lingüística da aplicação 

dos argumentos, no marco da ordem jurídica válida. Em geral, as teorias 

existentes combinam os três aspectos mencionados (normativo, descritivo e 

compreensivo), sendo que, no âmbito prescritivo,  limitam-se ao aspecto formal, 

sem indicar critérios materiais de correção a que as decisões jurídicas devam 

ajustar-se. 

   No presente trabalho, a argumentação jurídica será 

examinada em seu contexto de justificação, a fim de que o contexto mesmo de 

elaboração dos argumentos este esclarecido. O descobrimento do argumento 

consiste na atividade procedimental pelo qual surge e se desenvolve determinada 

forma argumentativa, enquanto a justificação refere à validação da teoria, 

mediante seu contorno com certos fatos e uma análise lógica da questão. 

   Todas essas questões têm sido, desde o século XIX, objeto 

de indagação e resposta por diversas formas de metodologia do Direito, pois 

envolve uma séria reflexão sobre o próprio significado do fenômeno jurídico e 

 
100 ATIENZA, Manuel.  Las Razones del derecho. Teorias de la Argumentación Jurídica. Espanha, Madrid: 
Fareso. 1997. p. 251.  
101 WARAT, Luís Alberto. Introdução Geral ao Direito. v. 1. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2000 . p. 119. 



 

suas relações com outros relevantes setores da vida social. A grande questão, 

ainda restante é a de que não se logrou encontrar o caminho que leva à resposta 

certa preconizada pela teoria de Robert Alexy, talvez porque os esforços 

concentrem-se no exame da forma pela qual as decisões estão justificadas e não 

na sua interação gnoseológica com o conhecimento científico do Direito. 

   A construção desse novo paradigma dogmático (científico) do 

Direito foi obra de autores que tratam da argumentação jurídica, estudados 

sinteticamente no capítulo terceiro. Aliás, para que se tenha uma panorâmica do 

atual estádio das investigações, menciona-se, embora de forma sintetizada, 

algumas idéias de diferentes autores, para que se possa contextualizar a 

construção da argumentação jurídica como metodologia da Ciência do Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          

CAPÍTULO 3 
BASES DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

 
   A  argumentação é uma função da linguagem humana e, 
como tal, serve para o homem se posicionar em face da realidade. Ocorre que a 
argumentação passa a ser um fato histórico que evolui conforme a vida humana, 
de modo que é um enunciado cientificamente no Capítulo I. 
   Assim, a argumentação jurídica, como fonte de 

discursividade, voltada para a  integração homem-sociedade, se faz 

em direção ao contexto sócio-histórico-cultural, no âmbito de 

exigências concretas, sendo um posicionamento existencial ante a 

realidade visando a modificá-la e transmutá-la, segundo suas 

necessidades. 
   O retrospecto da construção histórica da técnica de 

argumentação, permite notar a sua complexa e multiforme evolução e seus 

reflexos para o Direito.  

   Assim, mesmo os gregos não tendo desenvolvido a Retórica 

em sua possibilidade política, fizeram eles a visão da mesma como uma disciplina 

de caráter estritamente dialético e voltada para  as questões práticas, o que seria 

aprofundado cabalmente pelos romanos através da retórica jurídica. Nesse 

sentido é que se pode fazer valer a distinção mui apropriada de Del Vecchio102, 

quando afirma: 

 
Os gregos não dispunham de um grupo especializado de 
pensadores dedicados ao fenômeno jurídico, eram em geral os 
filósofos que discorriam sobre o assunto tendo tudo iniciado com 
Aristóteles.  

 

   Com efeito, essa concepção da ampla incidência e 

aplicabilidade da argumentação para a juridicidade desenvolvida pelos romanos, 

cujo representante máximo de tal desenvolvimento teórico é Cícero em sua ars 

inveniendi, foi complementada pela prolongada processualística evolutiva pela 

 
 



 
                                                                                                                               

qual passou ao longo de dois mil anos de História do pensamento Ocidental, e de 

toda a construção de escolas de retórica as mais diversificadas.   

   Poder-se-á até mesmo traçar as escolas retóricas 

que mais se integram nas exigências de argumentação jurídica e as 

que, especificamente, se ligam às necessidades argumentativas do 

processo jurídico, e, ainda, mais particularmente, o posicionamento de 

argumentação justificador de aplicação dos institutos da dispensa e da 

inexigibilidade de licitação.  

 

 

3.1 Início da fase filosófica da Argumentação: escola  sofística  
 

 

   Sofística é o conjunto das doutrinas ou, mais 

exatamente, de atitudes intelectuais comuns aos principais sofistas 

gregos (Protágoras, Górgias, Pródico, Hípias, etc). Comumente, diz-

se de uma filosofia de raciocínio verbal, mas sem solidez e sem 

seriedade.  

   Desde de Platão e, sobretudo, Aristóteles o sofista 

era aquele que usava habitualmente, em um sentido desfavorável, de 

sofismas. Em sua obra "Dos Argumentos Sofísticos", Aristóteles trata 

dos elencos sofísticos, quer dizer, dos argumentos que parecem sê-lo, 

pois que paralogismos e não, em verdade, argumentos.  

   Nesse sentido, o silogismo é um arrazoamento em 

que, dadas certas premissas, se extrai delas uma conclusão 

conseqüente e necessária, sendo o elenco, espécie de argumento 

desenvolvido pelos sofistas, é um silogismo acompanhado de 

contradição e confusão. 

 
102 DEL VECCHIO, Giorgio. Lições de Filosofia de Direito. 5.ed. Coimbra:Armênio Amado, 1941. p. 32 ss. 



 

                                          

   A sofística é amplamente englobadora, desde os 

primeiros esforços do homem para dominar a natureza física até o 

grau supremo da autoformação do espírito humano. Nesta profunda e 

ampla fundamentação do fenômeno educativo, mais uma vez se 

manifesta a natureza do espírito grego, orientado para aquilo que de 

universal e de total há no ser103. 

   Na verdade, antes dos sofistas, não se fala em 

gramática,  retórica ou dialética, devendo ter sido eles seus criadores, 

uma vez que a nova técnica é expressão metódica do princípio de 

formação espiritual que emana da forma de linguagem, do discurso e 

do pensamento. Essa ação pedagógica sofística é uma das grandes 

descobertas do espírito humano104.  

   O senso comum tem considerado o sofisma como 

aquele argumento válido na aparência, mas não concludente na 

realidade, que se profere para enganar os outros ou a nós próprios 

sob a influência do amor-próprio, do interesse ou da paixão, ou o que, 

partindo de premissas verdadeiras, ou consideradas verdadeiras, 

parece conforme às regras formais do raciocínio. Assim, é de difícil 

refutação, sendo legítimo distinguir entre o sofisma inteiramente vão e 

aquele que, sendo completamente válido como raciocínio e chegando, 

no entanto, a uma conclusão, embora absurda, revela uma 

contradição inerente à natureza das coisas, ou, pelo menos, a certa 

maneira de as conceber.  

   Tome-se, como exemplo, os argumentos de Zenão 

de Eléia e dos megáricos, contra o movimento. Serão 

verdadeiramente os sofismas? E a  argumentação de Kant, nas 

 
103 JAEGER, Werner. Paidéia: A Formação do Homem Grego. Tradução de Artur Parreira. São Paulo: 
Martins Fontes, 1979. p. 339. 
104JAEGER, Werner. Idem ibidem. p. 340.  



 

antinomias, é sofística? Necessária uma distinção entre as diversas 

formas de argumentação e o que se denomina de sofística, segundo o 

que se pretende exprimir. Como ponto de partida, pode-se dizer que, 

caso se trate de nos desembaraçar de um contraditor, ou de lhe armar 

uma espécie de armadilha, o argumento poderá ser chamado, 

primariamente, de  sofisma.  

   Se, porém, lhe explicitarem os pressupostos 

(premissas dadas ou regras lógicas aplicadas) e se declarar 

abertamente a falsidade de uma dentre elas, como faz Kant nas 

antinomias, o argumento será, na linguagem filosófica moderna, uma 

redução ao absurdo, e não um sofisma. Mas,  compreende-se muito 

bem, sendo dado o sentido primitivo de sofisma, que os gregos 

aplicaram a palavra num e noutro caso, consoante Lalande.105

 

 

 

 

 

3.2 Argumentação na retórica aristotélica 
 

 

   A retórica aristotélica é a arte da persuasão e da 

discussão, cujos fatores determinantes são a pessoa do orador, os 

fatos de que ele fala e o teor dos argumentos. 

   Assim, as sete artes liberais eram as artes que, na 

Idade Média, formavam o trivium (gramática, retórica, filosofia ou 

dialética) e o quadrivium (aritmética, música, geometria e astronomia). 



 

                                                                                                                               

   Perelman disserta acerca da retórica em termos de 

resgate de um modo de pensamento que remete ao sistema de 

elaboração de conceitos argumentativos para a formulação de linhas 

de persuasão. Diz o citado jusfilósofo:  

 
a retórica foi considerada pelos antigos como a arte de bem 
conduzir, não somente a palavra, mas também o pensamento. 
Falar bem quer dizer falar de modo que convença, falar de um 
modo eficaz; mas essa eficácia se apresenta de formas muito 
diversas e é obtida por meios diferentes, conforme se adapte a 
ignorantes ou a pessoas competentes. Não se trata somente de 
falar, trata-se de raciocinar. 106. 

 

   Com Aristóteles, inicia-se o esforço sistemático do 

exame da estrutura do pensamento como capacidade de forjar provas 

racionais. Mas a teoria da prova racional, que tem na silogística dos 

Analíticos ponto de partida da longa tradição da lógica formal, tendo 

por objeto a demonstração ou dedução desde premissas verdadeiras, 

não representa o único aspecto importante da investigação aristotélica 

do domínio da linguagem e da prova.  

   Isto se dá porque, justamente nascida num ambiente 

em que  a eloqüência desempenhava decisivo papel político, o 

universo lógico e gnoseológico de Aristóteles é bem mais amplo.  

   Aristóteles é o filósofo que desenvolve a investigação 

da possibilidade da comprovação racional concreta: comprovação do 

tipo argumentativo ou persuasivo. A retórica foi definida por Aristóteles 

como arte de procurar, em qualquer situação, os meios de persuasão 

disponíveis107 e, nela, ele analisa, detidamente, os diferentes tipos de 

 
105 LALANDE, André. Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia. 3. ed. São Paulo. Martins Fontes. 1999, 
p. 1049. 
106 PERELMAN, Chaïm & OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação. A Nova Retórica. 
São Paulo. Martins Fontes, 1996. p. 114. 
107 ARISTÓTELES. Retórica. Tradução de Manuel Alexandre Júnior et alli. Lisboa , Portugal: Imprensa 
Nacional, 1998.p. 22. 



 

                                          

auditório, diferenciados pela idade ou pela fortuna. Por isso é que na 

multidão reunida na praça pública, salienta que a tarefa da retórica é 

conquistar a adesão desse auditório não especializado e incapaz de 

seguir um raciocínio complicado. Nada, porém, obriga a essa 

limitação, pois, de fato, uma argumentação persuasiva ou convincente 

pode dirigir-se a qualquer auditório, tratando-se de estudiosos ou de 

ignorantes, de uma pessoa, de um pequeno grupo ou da humanidade 

inteira. 

   Tradicionalmente, segundo Aristóteles108, cinco são 

as partes do estudo retórico: (a) a inventio, ou descoberta de 

argumentos; (b) a dispositivo, ou arranjo das idéias; (c) a elocutio, ou 

descoberta da expressão apropriada para cada idéia, que inclui 

figuras ou tropos; (d) a memória, ou memorização do discurso; e (e) a 

pronuntiatio, ou apresentação oral do discurso para uma audiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
108 ARISTÓTELES. Idem ibidem. p. 143. 



 

                                          

 

 

 

 
3.3 Argumentação na tópica aristotélica 
 

 

   "Tópicos" a expressar uma retomada não 

amadurecida do pensamento do filósofo grego, uma verdadeira 

preparação para a fase posterior do pensamento lógico de Aristóteles, 

desenvolvido com os ‘Analíticos’.  

   A crítica literária e filosófica, até primórdios do século 

XX, considerava a estrutura do pensamento aristotélico ultrapassado, 

mas merecedor de apreciações. Entretanto, o resgate por parte de 

pesquisadores, principalmente britânicos, do valor da obra 

aristotélica,especificamente do trabalho de Cornford109, puderam 

reafirmar o filósofo grego como atualíssimo em questões de retórica e 

argumentação.  

   Na obra Analíticos, por exemplo, Aristóteles lança as 

bases da lógica formal, explicitando e fundamentando os raciocínios 

analíticos, que têm por fundamento o silogismo dedutivo. O silogismo 

de Aristóteles110 pode, assim, ser explicado dessa forma: é um 

composto triádico de termos, no qual o último, que é a conclusão, 

forma-se por uma verdade que dimana necessariamente, mediante a 

interação entre os demais termos.  

 
109 CORNFORD, Frederic. Principium Sapientie. As origens do pensamento filosófico grego. 3.ed. Lisboa, 
Portugal: Fundação Calouste-Gulbenkian, 1989.   
110 ARISTÓTELES. Retórica. Tradução de Manuel Alexandre Júnior et alli. Lisboa , Portugal: Imprensa 
Nacional, 1998. p. 48.  



 

   Concernentemente à dialética, Aristóteles 

empreendeu sua formulação nos Tópicos, título de uma das obras que 

compõem o Organon - conjunto de obras de lógica de Aristóteles: As 

Categorias, os Analíticos, os Tópicos -, em referência à antiga ars 

disputationes dos retóricos e sofistas. 

   O problema das discussões retóricas remonta 

sempre a uma das relações dos conceitos - representação de um 

objeto pelo pensamento, por meio de suas características gerais - 

entre si, nos quais se procura por sua definição, gênero, 

particularidade ou nota essencial e predicado.  
   Aristóteles denomina topos e locus, à exposição de cada uma 

de tais regras ou de cada uma de tais relações das classes de conceitos entre si; 

assinala 382 destes topoi, isto é, “lugares lingüísticos da argumentação”, daí 

advindo a denominação de tópica, que constitui, por extensão, uma parte da 

retórica.  

   Topos, genericamente, significa ‘lugar’. Verdadeira ”arte” de 

argumentação antiga, era então concebida a Retórica como uma ciência de 

regras de argumentação, possibilidades de realização das potencialidades 

argumentativas.  

   Tanto a Retórica quanto a Dialética antigas denominavam-se 

artes de argumentar e os esquemas argumentativos eram postos à disposição do 

orador ou debatedor, donde a expressão ‘lugar-comum” para designar os tipos de 

argumentos mais freqüentemente usados.  

   O termo "lugar" está vinculado à técnica minemônica utilizada 

para encampar a inserção vocabular nas peças retóricas, assim como o emprego 

utilizado para  construir argumentos.  Nessa técnica, os esquemas 

argumentativos eram associados a posições numa estrutura cuja forma era a de 

uma peça geométrica dentro da qual se distribuíam, como se fossem objetos, os 

"lugares" de desenvolvimento da argumentação.  

   O topos não é algo puramente material e não se 

refere a um objeto ou conceito determinado, mas diz respeito sempre 



 

                                          

a uma relação de classes inteiras de conceitos, que podem ser a 

reunião de inúmeros outros que estejam relacionados sob uma das 

quatro acepções já mencionadas, e que aparecem em toda discussão. 

   Topoi são, portanto, para Aristóteles, pontos de vista 

utilizáveis e aceitáveis em toda parte, empregável favor ou contra o 

que é conforme à opinião comumente reconhecida como verdadeira e 

que podem conduzir à verdade.  

   Já a dialética, diversamente da Retórica, não é uma 

técnica de persuasão, nem de discussão, mas uma técnica de 

confrontação de argumentos contraditórios, oferecidos em resposta, 

de forma mais racional, a uma questão. 

   Aristóteles distingue a Dialética da Analítica111. Esta 

tem por objeto a demonstração, quer dizer, a dedução que parte de 

premissas verdadeiras, enquanto aquela tem por objeto os raciocínios 

que assentam sobre opiniões comprováveis pela racionalidade.  

   O filósofo admitia a existência da Erística - a “arte” 

das discussões lógicas, tomada pejorativamente, como arte dos 

raciocínios especiosos e das argúcias sofísticas - e da Sofística tidas 

com as falsificações da retórica e da dialética. A Erística Pura seria, 

por conseguinte, a arte de vencer a discussão, por meios lícitos ou 

ilícitos. 

   A abstinência do julgamento prévio é, na dialética 

aristotélica, bem como na platônica, a condição da investigação 

honesta da verdade; ela é a força da dialética, não a sua limitação, é o 

sacrifício da opinião própria em favor da busca da verdade, e não, 

como para Schopenhauer, o predomínio da arte de disputar sobre a 

arte de investigar.  

 
111 ARISTÓTELES. Idem ibidem.. p. 48.  



 

   A dialética de Aristóteles foi a primeira formulação do 

método científico, no sentido de uma honestidade intelectual 

específica das investigações acerca da verdade, aproximando-se, 

cada vez mais, da Lógica, e, em contrapartida, afastando-se do 

terreno da Erística(a simples persuasão).   

   Assim, desde o início da segunda metade do século 

XX,  ocorreu uma redescoberta das diversas formas de possibilidades 

de racionalidade de Aristóteles, pelos filósofos de então. O primeiro 

deles foi Perelman que, insatisfeito com o formalismo lógico, foi 

buscar nos Tópicos e na Retórica de Aristóteles a lógica do discurso 

não formalizável (ético, político e jurídico), formulando sua "teoria da 

argumentação", mais conhecida por "nova retórica", uma retomada da 

retórica e principalmente da Dialética Aristotélica.  

   Os ‘Tópicos’, portanto, revalorizados, e considerados 

não mais como modo de pensar do passado, mas um modo de pensar 

diferente do contido nos “Analíticos”. 

   Da mesma época é a obra de Theodor Viehweg, 

"Tópica e Jurisprudência", em que o autor, com base nos "Tópicos" de 

Aristóteles, expõe um estilo de pensar por problemas, partindo deles e 

em função deles. Esse estilo deve ser utilizado pela Ciência do Direito 

na decidibilidade dos conflitos, pois a tarefa de deliberação só se 

efetua após a análise das peculiaridades do problema, em função do 

caso concreto. 

   Os raciocínios dialéticos expostos nos ‘Tópicos’ não 

se referem às demonstrações científicas (apodíticas), mas às 

deliberações e às controvérsias. Diferentemente dos raciocínios 

apodíticos(analíticos), que partem de premissas verdadeiras e 

primeiras, esses raciocínios partem de opiniões geralmente aceitas e, 



 

por isso, são apenas prováveis. Funcionando como meio de 

persuasão e convencimento por um discurso cuja função é levar a 

uma decisão. 

   A estrutura da argumentação dialética, que motiva 

uma decisão, é diferente do silogismo, pelo qual se passa, 

necessariamente, das premissas à conclusão. A transição dos 

argumentos dialéticos à decisão, ao contrário, não é obrigatória, pois 

esta envolve sempre a possibilidade de deliberar de outro modo (ou 

mesmo de não fazer). 

   Daí a importância da dialética de Aristóteles para o 

Direito atual, uma vez que os raciocínios jurídicos são dialéticos, e 

não analíticos. A lógica jurídica não é, pois, uma lógica de 

demonstração formal, mas  argumentativa, que não utiliza provas 

analíticas, porém ialéticas, que visam a convencimento do destinatário 

da mensagem no caso concreto. 

   É que O Direito não pode partir de premissas 

consideradas verdadeiras, pois, assim, só haveria uma decisão 

possível e obrigatória. Quando as premissas são contestadas, através 

da dialética, não se impõe uma decisão como obrigatória, mas como a 

mais provável, ou a melhor possível naquele caso concreto. 

   Disso resulta a relação entre justiça e dialética, que 

Aristóteles legou aos juristas atuais. A justiça é o fim último do Direito 

e, para alcançá-la, os raciocínios jurídicos não devem ser analíticos, 

decorrentes de um sistema jurídico estabelecido em bases formais,  

Como os casos concretos não se repetem, não podem ser tratados de 

modo universal. As normas de uma sociedade não devem ser 

axiomas, mas "lugares comuns", princípios comumente aceitos. 



 

   O Direito, concebido como ordenação normativa, 

conforme teorizaram os filósofos e juristas da Escola do Direito 

Natural Racional não conseguirá realizar a justiça de forma adequada. 

Essa concepção da estrutura jurídica como uma conexão dedutiva é 

de uma época em que se considerava a interpretação jurídica como 

algo secundário. A interpretação, nos termos em que hoje é 

entendida, como problema fundamental para a decisão, não se 

coaduna com o rigor de um sistema dedutivo. 

   O Direito não deve ser entendido como um sistema 

formal já pronto, pois comporta opiniões e raciocínios os mais 

diversos, constituindo-se em verdade, através da argumentação que 

promove sua interpretação e aplicação.  

   Nesses termos, não deve o juiz decidir através de um 

silogismo, com base em um sistema dedutivo, mas criar um sistema 

próprio para cada problema, e cada caso concreto, que possibilite que 

todos os nele envolvidos tenham oportunidades iguais de emitir suas 

opiniões e juízos de valor. 

   Somente com essa postura amplamente assentada 

na argumentação retórica e no intercâmbio de posicionamentos como 

fator de esclarecimento dos conceitos é que se pode autenticamente 

construir uma argumentação ricamente permeada de fatores de 

controle social. Disso se depreende a utilização e a manipulação 

atuais, que podem advir do pensamento aristotélico e, nesse sentido, 

acaba por se torna um pensamento moderno, embasador de 

correntes de retórica as mais distintas e formalizadoras de visões 

argumentativas.  



 

                                          

   Assim, apenas por raciocínios dialéticos, que 

recorrerão a argumentos de todas as espécies, a justiça pode ser 

alcançada, como cumprimento da lei e realização da igualdade. 

   Frise-se que na dialética aristotélica dialética não há 

artifícios enganosos, nem técnica de persuasão irracional, que nos 

leva mais longe ainda da Erística de Schopenhauer. 

   Aristóteles faz ainda a distinção entre a retórica 

judicial da retórica deliberativa e da epidítica, sendo a primeira serve 

para a construção de posicionamentos dentro do processo judicativo e 

conformativo do Direito; a segunda serve para a construção da 

possibilidade de fundamentação da ação pública do executor das 

tarefas administrativas; e a terceira, por seu turno, incide sobre os 

julgamentos de caráter ético.112

   A aplicação da arte retórica ao sistema jurídico 

administrativista pode ser aqui aclarada dentro dessa análise 

aristotélica, e se mostrar como a possibilidade de efetivação da 

argumentação em prol da ação, da formulação de um conteúdo de 

legitimidade da ação do Administrador tendo como ponto de apoio a 

sua persuasão. 
   Ora, o que almeja na atualidade, com o resgate  e o 
aprimoramento gnoseológico da Retórica, é o mesmo fito de Aristóteles a mais de 
dois mil anos:  a consecução da legitimação pela palavra, pelo discurso 
fundamentador da atuação prática e da sua visão como algo de importância 
crucial para a legitimidade do agir político.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
112 ARISTÓTELES. Idem ibidem. p. 23. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Argumentação na dialética  

 

 

   A dialética tem sido, desde Sócrates e Platão, o meio 

por excelência de articulação entre pensamento e realidade. 

   A dialética, para Marx, era a própria história humana, 

considerada no seu sentido mais material, ou seja, a luta do homem 

pela apropriação e transformação dos bens da natureza. Mais do que 

um método, se tornava, assim, estratégia do movimento socialista que 

buscava a transformação da realidade. 

   Para Lênin, a dialética torna-se técnica de golpe de 

Estado. O leninismo é a erística da dialética marxista e a expressão 

concreta de como os russos encaravam a questão da argumentação 

em proveito da finalidade da vitória da revolução comunista 

internacional. 

   Outra forma de desenvolvimento do pensamento 

dialético é a Erística de Schopenhauer: a arte de ganhar uma 

discussão a todo custo, o que não corresponde a nenhuma ciência do 

discurso. Ao contrário do sistema aristotélico, no qual a linguajem 



 

assumia várias abordagens, a poética, a retórica, a dialética e a 

analítica, o pensamento do filósofo alemão era simples, esquemático, 

visando completar a filosofia de Kant, aproveitando a crítica do 

conhecimento e o sistema de categorias, em versão simplificada, e 

destruir a de Hegel, refutando o princípio de autoconfiança cognitiva e 

de otimismo histórico.  

   Utilizou-se, Schopenhauer,  de armas forjadas por 

Aristóteles, extirpando de sua dialética todos os elementos de valor 

cognitivo, transferindo-os para a lógica, reduzindo, assim, a dialética 

aristotélica a uma arte da disputa indiferente à verdade, para, em 

seguida, mostrar que uma filosofia reduzida à dialética, como a de 

Hegel, que a considerava a lei constitutiva da estrutura do mundo, era 

uma filosofia indiferente à verdade. 

   Compreende-se, assim, por que Schopenhauer opôs, 

com tanto rigor, uma à outra essas duas artes, a lógica e a dialética, 

que haviam sido concebidas, por Aristóteles, como solidárias. Na 

verdade a Erística de Schopenhauer faz o repertório dos esquemas 

da argumentação falsa, das falácias lógicas, sem abranger os 

argumentos corretos que, acidentalmente, possam lhe ser úteis. 

Aristóteles define erística como a arte da discussão contenciosa, que 

não busca provar e sim, apenas, vencer, um tipo específico e menor 

de dialética, do que discorda Schopenhauer, contemplando-as como 

uma só. 

   A Erística  participa ainda da natureza da retórica, da 

dialética, da sofística e da erística aristotélica, sem corresponder 

inteiramente a nenhuma delas. Aproxima-se do debate, em que 

haverá sempre um vencedor e um perdedor, porém se distingue por 



 

admitir que se vença por artifícios psicológicos que não se comparam 

com a verossimilhança dos argumentos, objeto principal da retórica. 

   Tem, em comum, com a dialética, o confronto de 

argumentos contraditórios, porém dela se distingue por não procurar 

mediá-los através de um critério de razoabilidade, objeto precípuo da 

dialética, buscando apenas a vitória de um deles.  

   Não é, assim, um instrumento de investigação, nem 

um treinamento do intelecto para as ocupações científicas, mas um 

empreendimento contencioso, no qual o que menos interessa é 

descobrir a verdade.Assemelha-se à sofística por ser uma arte de 

enganar, porém dela se distingue porque não exclui os argumentos 

válidos, quando úteis à causa, nem se limita a esquemas formais de 

argumentação. Por fim, embora se aproxime da erística aristotélica, 

dela se afasta por não abranger todos os temas dialéticos de 

Aristóteles e por incluir alguns não adequadamente considerados. 

   A Erística de Schopenhauer é, em suma, uma arte 

da discussão contenciosa, que, utilizando os instrumentos da 

dialética, da sofística, da erística e da retórica aristotélicas, abrange 

também os aspectos psicológicos do duelo argumentativo, ao mesmo 

tempo em que deixa de lado as regras de ordem ética que fazem da 

dialética aristotélica um instrumento confiável de investigação. 

   Schopenhauer denomina a sua arte de Dialética, 

embora a argumentação possa ser desonesta, distinta da lógica, 

ciência da prova honesta. Vê na dialética aristotélica um antepassado 

da sua, lamentando que o Estagirita não a tenha desenvolvido até o 

ponto em que ele próprio chegou, abstendo-se de toda preocupação 

de veracidade, traço característico da dialética, o que torna o seu uso 

impossível como instrumento de busca da verdade. Também a 



 

                                          

considera uma esgrima intelectual, com o objetivo de vencer 

determinada controvérsia. 

   Para Schopenhauer, só existiam dois métodos de 

pensar: a lógica, caminho rigoroso da demonstração da verdade, e a 

dialética, arte de argumentar, independentemente da verdade. A sua 

peculiar interpretação da teoria aristotélica do discurso diz que tudo 

quanto nesta tenda à investigação e à prova da verdade, é terreno da 

"lógica". 

   A Erística assume, assim, a dignidade de uma arma 

indispensável no combate filosófico, cujo reconhecimento se deve ao 

pioneirismo e à ousadia de Schopenhauer. Este nos fornece o 

remédio para um mal - redução da dialética a uma erística - que sua 

filosofia mesma ajudou a disseminar. Na verdade, a base de toda a 

dialética de Schopenhauer113 pode ser assim esquematizada: a. 

Modos para refutar uma tese: 
   a1. Ad rem: demonstrando que ela não está de acordo com a 

natureza das coisas, com a verdade objetiva; ou 

   a2. Ad hominem ou Ex concessis: demonstrando que não 

concorda com outras afirmações ou apartes do adversário, isto é, com a verdade 

subjetiva, relativa.  

   b. Métodos: 

   b1. Refutação direta: ataca a tese em seu fundamento, mostra 

que esta não é verdadeira. Pode-se atuar de duas maneiras: 

   b1.1. Demonstrando que os fundamentos de sua afirmação 

são falsos (nego majorem, minorem); ou 

   b1.2. Admitindo os fundamentos, mas negando que deles se 

deduz a afirmação (nego consequentiam), isto é, ataca-se a conseqüência, a 

forma de conclusão. 

 
 
113  SCHOPENHAUER, Arthur. Como vencer um debate sem ter razão.  Introdução, notas e comentários por 
Olavo de Carvalho; tradução de Daniela Caldas e Olavo de Carvalho, Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.p. 45. 



 

                                          

   b2. Refutação indireta 

   b2.1. Apagoge: uma proposição se revela falsa ad rem ou ad 

hominem, seja por contradizer a natureza das coisas, seja por se opor a outras 

afirmações do próprio adversário, respectivamente;  

   b2.2. Instância: refutação da proposição universal mediante 

indicação direta dos casos particulares, compreendidos em seus enunciados, aos 

quais ela não se pode aplicar. 

   Este é o esquema de toda discussão, ou 

argumentação em geral, na qual é necessário que os contendores 

estejam de acordo com alguma coisa que se toma como ponto de 

partida para resolver a questão de que se trata: Contra negatem 

principia non est disputandum(não se deve discutir contra quem 

negue os princípios). 

   A vinculação entre dialética e retórica foi também 

notada por Otta Weinberger e Neil MacCormick114 quando da sua 

teoria da argumentação jurídica consequencialista, pois observaram 

os referidos autores que se se partir do pressuposto de que a 

argumentação jurídica utiliza a função premissa-conclusão de uma 

maneira dialética, como síntese e depois como contraposição da tese 

inicial, a  argumentação jurídica é, também, uma argumentação 

dialética.   

 

 

 

 

 

 

 
114 MACCORMICK, Neil e WEINBERGER, Otta. Il Diritto como instituzione. Milano: Giuffrè, 1999. p. 
210.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 A estrutura e caracterização geral da Argumentação Jurídica 
 

 

3.5.1 Generalidades fundamentadoras da nova concepção 
argumentativa do Direito 

 

 

   Neste ponto, procurar-se-à enfatizar os elementos 

formais que compõem o silogismo retórico - o entimema, que é a 

estrutura argumentativa específica do Direito, e a inserção desses 

elementos na interpretação normativa, sem ferir os pressupostos 

constituintes da Teoria Geral do Direito.  

   Ora, se o argumento é a expressão verbal do 

raciocínio, existe uma íntima relação entre os vocábulos raciocínio e 

argumentação. O raciocínio é a operação do espírito que, de uma ou 



 

                                          

de várias relações conhecidas, conclui, logicamente, uma outra 

relação115. 

   Numa abordagem nominalista da linguajem e, por 

extensão, da teoria da argumentação, aquele que constrói o 

conhecimento é o responsável pela escolha dos critérios e da 

linguagem utilizada ao defender as suas idéias. Os signos, as suas 

combinações e os axiomas não ficarão submetidos a critério de quem 

irá escrever, mas deverá ser tomado o cuidado de evitar e eliminar, 

caso existam, dúvidas e ambigüidades presentes.  

   Assim, demonstrar uma proposição no contexto no 

qual se desenvolve, é necessário indicar-se o processo do qual se 

partiu para se chegar a ela. Este processo é predominantemente 

dedutivo e os primeiros elementos sempre são fornecidos pelo 

responsável pela construção do sistema axiomático, e aí encontra-se 

aqui o cerne da questão da estrutura lógica prévia da argumentação.  

   De onde vêm, porém, esses elementos? De 

pensamentos divinos, de vontades impessoais, de dados 

experimentais ? Cabe ao autor dos axiomas defender e convencer o 

leitor da procedência dessas fontes. Como? Esse processo de 

persuasão do destinatário do discurso baseia-se em argumentos, os 

quais são parte integrante da Teoria da Argumentação. Mas para que 

haja identificação do leitor com aquilo que está sendo escrito, deve 

haver, segundo Perelman116 a adesão dos espíritos a um contrato 

intelectual que lhes definisse uma base comum de possibilidades 

reflexivas. 

   É lógico que nem todos os leitores são iguais, nem 

todos pensam da mesma maneira. Por isso, seria bastante cômodo e 

 
115 MACCORMICK, Neil e WEINBERGER, Ota. Idem ibidem. p. 89. 



 

                                                                                                                               

útil encontrar uma técnica argumentativa homogeneizada que 

pudesse ser aplicada a todos e que fosse capaz de ir ao encontro do 

espírito geral de todos interlocutores de certo problema envolvido pela 

argumentação jurídica em algum de seus pontos de desenvolvimento. 

   Daí a importância da argumentação jurídica para a 

atualidade da compreensão e do manuseio da normatividade jurídica- 

porém, para se compreender com profundidade a problemática do 

argumento jurídico, pode-se colocar a forma pela qual ele se 

desenvolve, elemento-chave que é na própria  caracterização. 

   Assim, os autores, em linhas gerais, quanto aos elementos 
formalísticos a argumentação apresenta:  (1)- o tema(o assunto geral a ser 
tratado, o fato); problema (o questionamento específico do tema); (2) a situação- 
problema (a contextualização do real, as provas); hipóteses (as possíveis 
soluções para o problema; (3)- os indícios, que poderão se transformar em 
verdadeiras provas argumentativas); tese (a escolha de uma hipótese para a 
defesa); (4) a fundamentação (argumentos pró-tese e contrários à tese); (5)  
conclusão (o pedido da peça jurídica). 
   À parte essa estrutura formal de constituição do 

argumento jurídico, a função argumentativa se lastra ainda na 

possibilidade de resolutividade de questões jurídicas de um caso 

concreto por meio do processus argumentativo e retórico do Direito.   

   O jurista Rodolfo Luís Vigo, citado por Meton 

Marques de Lima117, explica, de maneira simplificada, e qualifica,  de 

maneira apropriada, a função, para o Direito, da justificação, a qual 

deve ser estribada nos requisitos da: 

 

‘a) coerência ou ausência de contradição; 

 

b) universalidade ou igual aplicação aos casos iguais; 

 
116 PERELMAN, Chaïm. Ética e Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.  56. 
117 LIMA, Francisco Meton Marques de. O Resgate dos Valores na Interpretação Constitucional. Fortaleza: 
Fortlivros, 2002. p. 524.  



 

                                          

 

c) sinceridade, no sentido de evitar argumentos sofísticos; 

 

d) eficiência, ou direcionada à resolução do caso; 

 

e)suficiência, ou que expresse todos os argumentos fortes; 

 

f)controvérsia, ou que enfrenta os argumentos contrários; 

 

g)contextualização, no sentido de que alinha os seus argumentos fiel 

à idéia de sistema.’ 

 

   A seguir, declina Vigo118 que a justificação cumpre as 

seguintes funções: a) legitimadora, tanto do resultado como do sujeito 

intérprete;b) controle por parte das instâncias revisoras; c) informativo-

explicativa; d) persuasiva, e e) pedagógica, no sentido de que 

contribui à análise do conhecimento jurídico. 

   Pode-se, então, nessa linha de raciocínio explicativa 

das funções da argumentação jurídica, falar dos pressupostos de 

validade do argumento jurídico. 

                                Retomando a idéia da argumentação como função 

da linguagem, conforme descrito no Capítulo 1, pode-se afirmar que o 

argumento jurídico se lastra na primazia de sua funcionalidade de 

comunicação para a linguagem, a qual se desenvolve num contexto 

de interação de comunicatividade com os componentes da sociedade. 

   Argumentar é, na verdade, exercitar a razão para 

provocar convencimento a respeito da posição ou conduta assumida 

 
118 LIMA, Francisco Meton Marques de. Idem ibidem. p. 524. 



 

sobre determinada matéria. Busca-se, na argumentação, uma 

justificativa em prol daquilo que se pensa ou faz, sobretudo se a 

posição que estamos justificando difere de um padrão comum de 

conduta. Argumenta-se, enfim, para convencer os outros do caráter 

razoável de um argumento ou de uma concepção que corrobore 

nossa condutas e preferências, mas a finalidade maior de se 

argumentar é a possibilidade de ampliação da sociabilidade nos 

impõe de focarmos o nosso semelhante como alguém que merece 

alguma satisfação, posto que se trata de um ser provido de 

racionalidade. 

   A comunicação e a interação das pessoas no 

desenvolvimento da conjuntura de desvelamento das problemáticas 

do cotidiano faz com elas se utilizem de argumentos para defender 

seus pontos de vista acerca da realidade.  

   Ora, sendo o Direito a estrutura por excelência de 

resolução dos conflitos sociais e da utilização prática da linguagem 

para o desenvolvimento dos problemas da existência(vide tese de 

Wittgenstein, no item 1.2), é natural que os argumentos jurídicos se 

voltem para a consecução do processo de regulação da existência 

socialmente organizada e se fixem em conteúdos pragmáticos, e até 

mesmo retóricos, para descrever a forma de tratamento jurídico das 

questões. 

    Mas para que o Direito realize tal função, faz-se 

necessário, entretanto, que ele siga a pressuposição da lógica em 

geral e possui a três principiologias básicas de cunho lógico: a 

coerência(não contradição), a coordenação lógica da 

plurissignificação dos termos e a fidelidade subjetiva às idéias 

objetivamente exaradas.   



 

   Conforme os pressupostos democráticos da pós-

modernidade, o discurso jurídico deve possuir, também, a abertura de 

contextualidade e de interação social característica das sociedades 

atuais hiper-complexas, as quais se fundam na ampla participação 

dos diversos estratos sociais na significatividade dos termos para o 

discurso e na reinserção do discurso no âmbito mesmo da realidade 

social e existencial dos membros da sociedade.  

   Ora, se o discurso democrático deve se permear no 

âmago da vida social pela conjugação dos conflitos a ele inerentes, e 

daí se extrai sua própria riqueza temática e conteudística, então ele é 

um discurso aberto e direcionado para o contexto social no qual se 

insere. É claro que a questão da autoridade que dita as normas e 

detém o poder sobre o discurso do Direito é também levada em conta 

na temática do discurso aberto, que proíbe a invocação de 

argumentos ad hominem e argumentos de autoridade(ambos voltados 

respectivamente contra e a favor de quem os profere).  

   Assim, a argumentação jurídica se lastra na abertura 

de possibilidades interlocutórias dos sujeitos no tecido do discurso por 

ela construído,este discurso deve, no processo de sua aplicação 

normativa, já no plano do Direito Positivo, destinar-se a regular a 

conduta social dos sujeitos que dialeticamente o produziram. 

   Deve-se observar também que o discurso jurídico da 

modernidade e os argumentos que o permeiam devem seguir uma 

racionalidade ínsita, que se reforça mediante a problemática da força 

do melhor argumento e não em função do princípio da autoridade e da 

mera imposição normativa da força normativa do Direito, como antes 

se fazia na fase pré-retórica da dogmática jurídica. 



 

   É que em toda a extensão do discurso e da 

argumentação jurídica deve vigorar a principiologia da argumentação 

jurídica fundamentada na objetividade racional na argumentação 

como um processo de debate e construção discursiva aberta e não de 

pré-fabricação de raciocínios jurídicos travados abstrata e 

formalmente pela autoridade que dita as normas e suas estruturas de 

interpretação, porque assim estar-se-ia pecando por uma falha na 

racionalidade e na dialeticidade internas ao processus de construção 

racional do argumento jurídico.  

   Aqui tem-se uma clara aplicação de todas as teorias 

contemporâneas do discurso jurídico, desde Perelman até Alexy, 

passando por Aulius, McCormick e Atienza que propugnam pela 

racionalidade do argumento jurídico tanto internamente como em seu 

fundamentos originários. A argumentação jurídica, dessa forma, se 

lastra na colocação da possibilidade de constante reformulação dos 

conteúdos do Direito pela racionalização inerente ao processo de sua 

formulação e interação sociais.  

   A colocação da problemática argumentativa se dá 

em função, portanto, de dois direcionamentos basilares: a 

racionalidade interna e externa de sua fundamentação, e a abertura 

social interagente de questões objetivas da sociedade e de questões 

subjetivas da peculiaridade da individualidade e da personalidade 

formadoras da discursividade argumentativa do Direito.   

   Leve-se em conta também o problema da colocação 

da universalidade do discurso jurídico e do argumento jurídico, que se 

lastra, antes de mais nada, na configuração de um discurso prático da 

regulação da conduta humana permeado por normatividade inerente 

ao discursador e ao interagente com ele(o destinatário da norma).  



 

   A  operação de construção da norma jurídica se 

pauta na pressuposição de sua produção normativa pela interação do 

discurso racional dos interlocutores com o discurso produzido 

socialmente por todas as instâncias da de poder, e pela localização da 

discursividade na ordem de considerações da normatividade 

racionalmente construída.  

   O princípio da universalização e da generalização da 

regulação da conduta dos sujeitos da comunidade são, dessa forma, 

assumidos por uma nova óptica em que sua obrigatoriedade se calca 

na plena assunção de sua racionalidade e na fundamentação jurídica 

da mesma, e não na simples autoridade e no poder impositivo, como 

apregoado pela dogmática jurídica de até então.  

   Mas nesse ponto- legitimação racional do discurso 

jurídico pela procedimentalização da discursividade dos sujeitos na 

Democracia, estar-se no âmbito da teoria de Habermas, e na tensão 

por ela descrita entre facticidade e validade do Direito.   

    O âmbito de incidência da teoria do 

discurso(argumentação jurídica), conforme Atienza, se dá em três 

níveis: no da produção normativa; no da aplicação de normas jurídicas 

e no da dogmática jurídica. Atienza reforça que este último campo de 

incidência do Direito é o campo onde se faz a revelação da norma em 

seu aspecto tríplice: fornecer critérios para a produção jurídica, para a 

aplicabilidade jurídica in concreto e para a sistematização do 

conhecimento jurídico. 

   Assim definidos os termos genéricos que assentam a 

caracterização do argumento jurídico no contexto metodológico atual,  

é de se passar ao estudo específico das espécies argumentativas do 

Direito.  



 

 

 

3.5.2 Os argumentos jurídicos in specie 
 

 

   Introduzindo uma analítica do argumento jurídico, é 

necessário se comentar primacialmente acerca dos procedimentos 

argumentativos que são todos os recursos de que se vale o 

argumentante para persuadir o destinatário a crer naquilo em que se 

pronuncia. 

   Claro que na atual configuração das teorias 

argumentativas há de se levar em conta a co-participação dos sujeitos 

na construção da argumentação e da discursividade jurídicas, o que 

implica não mais uma compreensão dogmática, mas aberta e 

discursiva da teoria da argumentação jurídica. 

   A tipologia da argumentação jurídica, no entanto, 

permanece como função de métodos de construção jurídica ainda 

presos ao formalismo das construções abstratas, com metodologia 

jurídica oriunda do radicalidade gnoseológica(essência do 

conhecimento) da escola da Exêgese e da teoria retórica 

grega(aristotélica).  

   O mais característico dos argumentos jurídicos é o 

entinema, o silogismo retórico, que, oriundo diretamente da cultura 

greco-romana, se desenvolveu bastante na época atual por obra das 

escolas de retórica jurídica e de filosofia da linguajem do Direito 

contemporâneas.  



 

                                          

   João Maurício Adeodato119 traça importantes 

observações acerca do entinema, expondo as origens históricas e 

estruturais do referido tipo de estrutura retórica : 

 
Etimologicamente a palavra "entimema" vem de enthymeísthai 
(considerar, ponderar, refletir) e parece ter sido Isócrates o 
primeiro a introduzir a expressão no conhecimento da retórica, 
como ornamento para o discurso. A obra ‘Retórica a Alexandre’, 
cuja autoria é discutida e por muitos atribuída a Anaxímenes de 
Lampsakos, já procura definir tecnicamente o entimema, ligando-o 
especificamente à argumentação judicial, relacionada com a 
investigação de contradições no discurso argumentativo. 

 

   O silogismo jurídico, que se baseia no elemento 

caracteristicamente persuasivo, de cunho especificamente ponderativo e retórico, 

esteve estritamente ligado à própria formação do  silogismo clássico na Grécia, e 

se coloca, ao lado de outras espécies primárias de silogismo, como estrutura 

basilar da argumentação latu sensu. Explica mais adiante Adeodato120: 

 
Em sua Tópica, Aristóteles já colocara o conceito de silogismo 
dialético, baseado em premissas universalmente aceitas (endoxa), 
diferente do silogismo apodítico, baseado em premissas e 
conclusão evidentes, indiscutíveis. O silogismo dialético 
(epiquirema), apesar de menos inexorável que o silogismo 
apodítico, é demonstrável, diferentemente do entimema, que é 
persuasivo, ainda que ambos pressuponham argumentação. Ele 
também separa o entimema do silogismo erístico dos sofistas, o 
qual se baseia em premissas, ou chega a conclusão, falsas, 
mesmo que com aparência de plausibilidade: "todo pássaro voa, a 
mosca voa, logo a mosca é um pássaro". Assim o entimema, 
estudado depois, não se confunde com esses outros tipos de 
silogismo. 

 

   Após essa introdução de ordem histórica, Adeodato 

passa a analisar, para o Direito, a significação do entinema e sua 

 
 
119 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica-  para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 
Saraiva, 2002. p. 266 . 
 
120 ADEODATO, João Maurício. Idem ibidem. p. 271.   



 

                                          

importância como efetiva fonte da Retórica jurídica. Diz o jusfilósofo 

pernambucano121:      

 
Os meios discursivos de persuasão são separados em técnicos e 
retóricos. Os técnicos dizem respeito ao ethos (apresentação do 
caráter do orador, dando peso a suas palavras), o pathos (que 
consiste em despertar emoções nos ouvintes) e o logos (a 
argumentação racionalmente objetiva). Quanto aos meios 
discursivos retóricos de persuasão, Aristóteles faz analogia com 
os métodos empregados pela ciência e pela dialética, encontrando 
também a indução (epagoge) e a dedução (syllogismós). Os 
meios retóricos correspondentes, assim, são o paradigma 
(indutivo, chamado de "indução retórica") e o entimema (dedutivo, 
chamado de "silogismo retórico").  

  

 

   Outro, seria a comprovação das teses defendidas 

com citações de outros textos autorizados, é o que se chama de 

argumento de autoridade. A intenção é mais confirmatória do que 

comprobatória. O argumento apóia-se na validade das declarações de 

um especialista da questão. É largamente explorado no discurso 

jurídico com o emprego de fórmulas estereotipadas.  

   Recursos de natureza lógica, estabelecendo-se as 

causas e as conseqüências das afirmações que são produzidas, 

amarram coerentemente cada uma das partes do texto. 

   Uma idéia geral e abstrata ganha mais confiabilidade 

quando vem acompanhada de exemplos concretos adequados. Os 

dados da realidade sensível conferem peso às afirmações concretas.  

   Quando o argumentante propõe várias hipóteses e 

vai eliminando-as uma a uma, para, então, fixar-se em seu objetivo, 

está-se falando de argumentação por exclusão. 

 
121 ADEODATO, João Maurício. Idem ibidem. p. 272. 



 

   Argumentar pelo absurdo significa, em princípio, 

refutar uma asserção, mostrando-lhe a falta de cabimento ao 

contrariar a evidência. 

   Não se pode esquecer o recurso que seria a 

refutação dos argumentos contrários. Em vez de serem estes 

ignorados, ao revés, devem ser expostos com clareza e afrontados 

com argumentos ainda mais consistentes. 

   Dependendo da intenção do argumentante em 

persuadir e convencer podem ter importâncias diversas. Se a 

preocupação daquele que deseja transmitir a mensagem é com o 

resultado, persuadir é mais importante que convencer, pois a 

convicção não passa da primeira fase que leva à ação. 

   Mas para aquele que está preocupado com o caráter 

racional da adesão, convencer é mais importante do que persuadir. 

Para que possa haver convicção depende-se dos meios utilizados e 

das faculdades às quais o argumentante se dirige. 

   Pode-se chamar de argumentação persuasiva àquela 

que pretende ser exposta e absorvida por apenas um tipo de 

destinatário. É bastante impalpável tentar nivelar todos os seres 

racionais e admitir que todos pensam de maneira igual e possuem as 

mesmas crenças, forma de raciocínio e ideologias.  

   Pode-se ainda citar outros procedimentos de 

argumentação: contra o homem (ad hominem), cujo ataque é frontal e 

específico ao adversário; experimental, em que o redator parte do 

resultado ou efeito para conhecer as origens ou causas etc. 

 

 

3.5.2.1 Os argumentos jurídicos mais relevantes 



 

                                          

 

 

   Adotando uma exposição mais profunda e científica 

da questão, e discriminando os argumentos jurídicos mais usados, 

Bergel122, em sua introdução ao estudo da argumentação jurídica 

assevera que:  

 
Os argumentos por analogia, a fortiori e a contrario são 
provavelmente os mais empregados, mas foram enumerados 
dentro desse espírito, fundamentado na hipótese de que a lei é 
coerente e racional, treze tipos de argumentos. O argumento 
psicológico se refere à razão da lei, à intenção do legislador 
discernida nos trabalhos preparatórios; o argumento teleológico se 
apóia na meta perseguida pela lei tal como se discerne em seu 
próprio texto; o argumento histórico, oriundo de uma presunção de 
continuidade do direito, raciocina com as contribuições do direito 
anterior; o argumento "a completudine" conclui, da ausência de 
disposição própria de certas pessoas ou de certos 
comportamentos, que estes obedecem a uma regra geral, pois, 
como se presume que o direito é completo, ele deve comportar 
uma regra geral concernente a todos os casos que não são 
regulados por disposições específicas. Assim também, o 
argumento "a coherentia" parte da idéia de que um legislador 
racional não pode regulamentar uma mesma situação de duas 
maneiras incompatíveis e que, em caso de incompatibilidades de 
duas normas, existe uma outra regra que permite descartar uma 
delas. 

 

  
   Depois, passa a tratar e discriminar os argumentos 

jurídicos específicos,  que para ele se desenvolvem no âmbito da 

interação do discurso jurídico com a realidade social 123: 

 
Existem mormente argumentos impositivos deduzidos da força 
obrigatória da lei, dos precedentes judiciários, dos pareceres da 
doutrina ou da interpretação administrativa. O jurista então é 
levado a qualificar as situações que lhe são submetidas para 
aproximá-las ou distingui-Ias das noções e das categorias 
conhecidas e submetê-las ou subtraí-Ias às regras que lhes são 

 
 
122 BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001.p. 368. 
123 BERGEL, Jean-Louis. Idem ibidem. p. 368. 



 

                                          

aplicáveis. Nesse esforço de qualificação e de classificação, ele 
deve essencialmente utilizar argumentos a pari, a fortiori e a 
contrario, utilizados igualmente para a interpretação dos textos e 
já estudados a esse respeito. 

 

   Prosseguindo sua análise acurada, distingue outra 

classe de argumentos, estes de índole derivada as estrutura lógica e 

sistemática do ordenamento jurídico124: 

 
O argumento sistemático, oriundo da idéia de que a ordem jurídica 
é um sistema coerente, conduz a interpretar cada elemento dela 
consoante o seu contexto. O argumento denominado "apagógico" 
corresponde ao raciocínio pelo absurdo, consistente em fazer que 
apareça a inexatidão de uma solução mediante as conseqüências 
absurdas que dela resultariam. O argumento denominado 
"econômico" consiste em excluir toda interpretação de uma 
disposição que a deixaria supérflua.  

 

   Por fim, ele assevera os argumentos derivados 

diretamente da lógica jurídica concatenada e organizada em função 

estrutura positiva da argumentação125: 

 

 

3.5.3 O resgate do pensamento retórico no Direito 
Contemporâneo 

 

   Desde o Estagirita, na Grécia Clássica, que o 

pensamento retórico foi concebido como discurso persuasivo e de 

amplas possibilidades, que serviriam amplamente para o uso jurídico-

discursivo. 

   Admitindo-se a Retórica como possibilidade de 

manejo dos conflitos jurídicos, foi-se apresentando como uma forma 

não arbitrária e de empenho da razão para a resolução dos litígios- 

 
124 BERGEL, Jean-Louis. Idem ibidem. p. 368. 



 

                                                                                                                               

assim, a retomada da concepção retórica do Direito da Antigüidade se 

revelou munida de uma expressão atualizada dotada de extrema 

eficácia.   

   Se os argumentos pudessem substituir 

gradativamente as discussões baseadas em posicionamentos 

subjetivos emotivos, com um ganho qualitativo da composição 

jurídica, então a Retórica seria um instrumento mais do que eficaz 

para o Direito- essa foi a intuição primordial doa antigos gregos e 

romanos.  

   O abandono do poder coercivo, que se impõe sobre 

a força brutal, pela utilização da lógica e da retórica, foi ganho 

inestimável para a evolução do Direito, logo observando-se que o 

campo de incidência da retórica seria imenso. 

   A função argumentativa se mostra com toda força 

quando se deve dirimir uma controvérsia jurídica, evitando-se que o 

argumentante passe a delibere sozinho, mas com a dialeticidade 

promovida pelo contato com outros, para se chegar a uma 

composição  razoável. Nesse sentido é válido o resgate histórico de 

Perelmam126 : 

 
Sabe-se que a retórica, como disciplina, nasceu por ocasião de 
litígios referentes a propriedades, confiscadas quando de uma 
mudança de regime político e cuja restituição, vários anos mais 
tarde, os antigos proprietários reclamavam, por ocasião de uma 
volta ao poder do regime anterior. Concebe-se que essas 
sucessivas mudanças, com todas as operações jurídicas 
intervindas no intervalo, tenham ocasionado dificuldades que 
nenhuma legislação pudera prever e que a simples aplicação de 
textos dificilmente podia resolver de forma eqüitativa. Sabe-se 
quão central é o papel desempenhado pelo direito e pelo gênero 
judiciário, na Grécia e em Roma, entre os principais teóricos da 
retórica, Aristóteles e Hermágoras, Cícero e Quintiliano. Durante a 
Antiguidade greco-romana, na Idade Média e na época moderna, 

 
125 BERGEL, Jean-Louis. Idem ibidem. p. 368. 
126 PERELMAN, Chäim. Ética  e  Direito.  São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 552.  



 

                                          

a formação jurídica ia de par com a formação retórica; vários 
princípios gerais de direito, bem como numerosas regras de 
processo civil e penal, trazem clara a marca de sua origem 
retórica'. Foi graças à retórica e à introdução no direito de noções 
tais como "a boa-fé" ou "a eqüidade", que o antigo direito romano, 
por demais formalista, foi transformado, para tornar-se um 
instrumento melhor a serviço da justiça(...) 

 

   Na reinserção do papel contemporâneo da Retórica, 

Perelman aborda a questão da democratização da organização atual 

do Direito, perfazendo uma concepção de retomada de 

fundamentação não centralizadora mas sim pluralista e crítica da 

ordenação jurídica.Diz o jusfilósofo: 127  

 
O papel da retórica se torna indispensável numa concepção do 
direito menos autoritária e mais democrática, quando os juristas 
insistem sobre a importância da paz judiciária, sobre a idéia de 
que o direito não deve somente ser obedecido, mas também 
reconhecido, que ele será, aliás, tanto mais bem observado 
quanto mais largamente for aceito.  

 

   O que a racionalidade da argumentação representou 

para a concepção antiga do Direito, como núcleo de uma 

racionalidade discursiva, pode ser retomado para a atualidade de 

modo preciso enquanto inserção de uma concepção de justificação de 

posicionamentos em choque dentro da estrutura de composição de 

conflitos que o Direito moderno possui.  

   Por isso é que no próximo item deste capítulo se 

exporão as nuances apropriadas para que o Direito Positivo em suas 

configurações atuais se utilize do processo retórico para objetivar a 

resolução dos casos concretos que se lhe afiguram.  

   A exposição da concepção de Direito Positivo e da 

sua estrutura moderna em correlação com a argumentação enquanto 

 
127 PERELMAN, Chaïm. Idem ibidem. p. 553.  



 

parte da Filosofia do Direito é de todo modo importante para a 

implementação de um novo modo de se encarar a estrutura jurídica 

em sua função regulatória da atividade compositiva de tutela social. 

   A questão que se quer especificamente abordar na 

presente Monografia é forma de estruturação de um Direito Positivo 

permeado por nuances de cunho retórico e de função hermenêutica 

de embasamento e recriação do processo de normatividade.  
   Os discursos jurídicos variam de acordo com as suas diversas 

vertentes: a do processo legislativo, do processo judicial, do meio acadêmico, do 

campo  doutrinário, do processo licitatório etc. Assim, incidem várias 

aplicabilidades do discurso jurídico e as mesmas possuem características 

peculiares em sua estruturação ou, o que é mais importante, em sua forma de 

ligação com os demais instrumentos da linguajem em cada campo específico do 

conhecimento jurídico em que ele se insere.  

   O discurso no processo licitatório é permeado por uma 

tecnicalidade ajustada ao Direito Positivo devido ao necessário vínculo que ele 

deve estabelecer entre a  cientificidade de um discurso que possui caráter de 

decisão e a possibilidade de construção de uma liberdade de fundamentação do 

julgador, em face do princípio do livre convencimento racional do julgador e do 

interesse público. 

   Essa multiplicidade de discursos dificulta a fixação de regras 

uniformes de justificação. Por isso, não é pacífica a tese da especialidade do 

discurso jurídico em relação aos discursos de justificação e de aplicação morais. 

   Porém, o ponto comum a todos é a matéria jurídica, 

que reúne características próprias a fundamentar a tese da 

especificidade do discurso jurídico. O primeiro ponto distintivo diz 

respeito à razoabilidade da argumentação em sede de justificação 

dentro dos meandros do Direito Positivo; e o segundo, por 

conseqüência, à vinculação da fundamentação jurídica ao direito 

positivo válido.  



 

                                          

   Efetivamente, a argumentação jurídica assenta sobre 

um lastro de direito vigente, discutindo o conteúdo justo ou injusto, à 

luz de uma certa concepção de justiça, das normas jurídicas 

vigorantes. Francisco Meton Marques de Lima assevera que:128

 
Lembra ainda Alexy que "nos discursos jurídicos se trata de 
justificação de um caso especial de proposições normativas, as 
decisões jurídicas". Essa justificação é interna e externa. A interna 
diz respeito a observância lógica das premissas que se aduzem 
como fundamentação, enquanto a externa tem por objeto a 
correção dessas premissas. 

 

   Por sua vez, distinguindo-se do discurso prático 

geral, no discurso jurídico não se pretende que o enunciado normativo 

seja mais racional, mas, tão-somente, que o contexto de um 

ordenamento jurídico possa ser racionalmente fundamentado.  

   Assim, sobre um mesmo fato, as teses contrapostas 

enunciam-se diversamente, mas todas lastreadas em concatenações 

lógicas do sistema jurídico-legal em vigor. A correção dos juízos 

individuais subjetivos exsurge da objetivação das conseqüências e da 

respectiva fundamentação alavancada a partir de regras objetivas. 
   Os discursos jurídicos visam a justificação de um conjunto de 

proposições normativas e, no âmbito estrito das justificações em procedimentos 

de licitação, se calcam, por conseguinte, em um sistema de ordenação de 

linguagem jurídica que serve para o Administrador interpretar a legislação de 

acordo com a melhor maneira de se aplicar o princípio do interesse público, 

dentro da situação casual posta para a regulação jurídica. 

   A justificação do argumento jurídico coloca-se em nível 

interno e externo. É interna quando diz respeito à observância lógica das 

premissas que se aduzem como fundamentação, enquanto a externa tem por 

objeto a correção dessas premissas. 

 
128  LIMA, Francisco Meton Marques de. O Resgate dos Valores na Interpretação Constitucional. Fortaleza: 
Fortlivros, 2002. p. 56.  



 

    A justificação interna insinua  a fundamentação da 

norma a partir de sua validez interna e estrutural, de sua pertinência 

com a discursividade em si, de sua formalização lógica ínsita, que se 

funda na possibilidade de um discurso coerente. 

    A justificação externa é a destinação do encontro da 

norma com o sua função gnoseológica e ontológica(pragmática) no 

âmbito de um determinado contexto de validade, de adequabilidade 

entre o fato da normatividade pressupor certas formas lógicas de 

desenvolvimento e a estrutura interna do argumento se adequar a 

essas condições objetivas de validade exterior.  

    Avaliadas essas nuances primárias da teoria a 

argumentação atual, pode-se partir para uma visualização concisa e 

perfunctória das diversas correntes da argumentação na 

contemporaneidade. 
 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 Diferença entre retórica e argumentação 
 
 
   A distinção entre retórica e argumentação se faz relevante 

porque ambas são modalidades da manipulação de sentido da linguajem, da 

configuração de esquemas de compreensão acerca do fenômeno lingüístico do 

discurso. Aplicados ao Direito, o fenômeno retórico e o argumentativo se colocam 

como posições da possibilidade de tratamento da linguajem, e da visualização da 

mesma como fonte de construção da discursividade. 



 

                                          

   Assim, é importante frisar que a argumentação se estrutura de 

um modo e a retórica de outro, sendo que ambas incidem de um modo diferente 

no atinente ao tratamento da construção dos conceitos da língua e de como se 

pode  manipular as expressões e signos lingüísticos.129

   A retórica se constrói enquanto forma de linguajem especial, 

que visa a comunicação persuasiva, que objetiva a comunicabilidade de uma 

idéia à qual se busca incurtir ao interlocutor.  

   À parte dos argumentos formais de configuração da retórica, 

ela se apresenta como uma forma, pode-se mesmo dizer, artística da relação 

comunicativa entre a significatividade de expressões literárias e a linguajem 

formal da língua oficial, de modo que  a relação da retórica e da língua se dá 

numa constante troca de experimentos lingüísticos de cunho significativo mutável 

e cambiante ao processo de comunicação.  

  A significatividade das expressões retóricas é às 

vezes ambígua  e se colmata de conteúdos que não refletem a forma 

da língua oficial , e nem às vezes, se adequa ao próprio fundamento 

realístico da correspondência entre factualidade e expressão 

lingüística.  

   Isso porque a estrutura gnoseológica que 

fundamenta o procedimento retórico se conforma com a questão da 

verossimilhança, propugnando por uma apresentação da verdade 

como sistema de conotação de significados simbólicos e lingüísticos, 

e não com a rígida concepção de verdade tanto do empirismo como 

do racionalismo que em geral informa a argumentação, 

especificamente a argumentação jurídica. 

   A primeira filosofia pugnando por uma acepção 

formal da verdade no sentido de controle da experiência e da 

realização da correspondência fático-conceitual, e a segunda filosofia 

 
129 KRAWIETZ, Werner. Sistemas jurídicos modernos en trasición. Sobre a comunicación jurídica en las 
teorias contemporâneas de las formas e da la ación. DOXA Cuadernos de Filosofia del Derecho, n. 21,  p. 49, 
1998. 



 

                                          

também dentro de uma concepção formal da verdade, mas como 

sistema dedutivo em que a veracidade se atrelaria ao sistema de 

correspondência com a coerência interna do sistema de juízos e de 

conceitos racionais fundamentadores da adequação entre juízos 

particulares com juízos universais e/ou gerais insertos no sistema 

lógico abrangente das categorias racionais. 

   A forma da retórica é a forma livre, seu discurso não 

pode ser atrelado ao padrão conceitual nem ao racionalismo de uma 

construção formal da língua.  

   Aqui, emerge um primeiro ponto de diferenciação 

entre linguajem e retórica, e se faz presente a distinção que há na 

formalização de uma argumentação com pressupostos formalistas e 

correição lógica de um discurso adequado à língua oficial, e entre a 

retórica enquanto meio de expressão não estritamente racional, mas 

sim com conteúdo de natureza imprecisa, e com finalidade não 

demonstrativa, porém persuasiva. 

   A retórica expressa, assim, a amplitude de uma 

linguajem por sua renovação pragmática, aparentando-se nesse 

sentido com a poesia, e com a arte em geral, que visam a 

manipulação dos conceitos e dos fundamentos da língua e da esfera 

enunciativa, conotativa e até mesmo, em último caso, irracional da 

expressividade lingüística, como bem observou Gonçalo Mourullo130.  

   A diferença entre retórica e argumentação se faz 

notar uma vez mais, portanto, quando se observa a característica 

eminentemente racional da argumentação, principalmente no enfoque 

que se adota nesse trabalho monográfico, que é o de Robert Alexy131, 

 
130 MOURULLO, Gonzalo. Aplicación Judicial del Derecho y lógica de la argumentación jurídica. Espanha, 
Madrid: Civitas, 1988. p. 24. 
131 ALEXY, Robert. Teoria da la argumentación jurídica. p. 150. 



 

e entre a peculiaridade da forma lingüística que configura a retórica, 

que é a forma artística da linguajem, a forma de expressão da 

persuasão e da forma expressiva do dizer que se sobrepõe ao 

sistema significativo e enunciativo da língua formal. 

   A retórica enquanto forma de linguajem se intensifica 

e se desenvolve a partir do princípio formal da enunciação lingüística 

que enumera pontos de construção(topos) ao sistema da simbologia 

expressa pelos signos da língua, que fundamenta a comunicação do 

agente com o destinatário dentro de uma linha de interação por vezes 

imprecisa e não clara, que deixa sempre margem a que uma 

interpretação de sentido se exerça nos meandros daquilo que se diz. 

   A forma da retórica configura a sistemática da 

comunicação imprecisa, se é que se pode falar nesses termos, que se 

impregnam de um tecido às vezes dominado pelo fator emocional e 

não pelo elemento de racionalidade coordenador que ocorre, 

exemplarmente, na argumentação ordinária da comunicação 

argumentativa do Direito.  

   A retórica exerce o papel, contraposto ao da 

argumentação enquanto móvel esclarecedor da linguajem; enquanto a 

argumentação deve e tende a esclarecer termos em seu sentido 

racional, a retórica tende a realizar a comunicação do convencimento, 

do sentido teleológico do discurso que um interlocutor almeja passar 

ao outro. 

   A retórica enquanto “arte do convencimento”, para 

empregar o sentido mais antigo e ainda importante da função 

lingüística por ela exercida, se faz notar pela pressuposição da 

finalidade de adequação entre mensagem e conteúdo de  significado 

de seu teor basicamente enquadrado na forma livre do discurso.  



 

   Na argumentação, por sua vez, se faz notar a 

possibilidade de um desenvolvimento  gradual da linguajem em 

função do atrelamento ao sistema de signos social e 

gnoseologicamente estabelecido, de uma comunicação voltada ao 

sistema de enunciação lógico de proposições, e da adequação entre a 

mensagem e conteúdo de um teor formalmente construído do 

discurso(outro ponto que se diferencia da retórica).   

   A retórica enquanto verdadeira arte do 

convencimento, faz-se construir a  partir da possibilidade de 

construção de uma forma de comunicação que se adequa ao sistema 

de signos de uma forma mais ampla e rica, por assim dizer, que a 

forma dos signos da argumentação, a qual analisa somente  strictu 

sensu e com tendência à racionalização a forma de construção do 

sistema de sinais e da sua inserção no mundo.  

   A retórica parte da possibilidade de se implementar 

uma nova roupagem da língua, uma nova maneira de encarar e de 

suster a realidade lingüística- assim, a retórica se insere no rol dos 

procedimentos de configuração interna de significado, no sentido de 

priorizar e de revelar uma tendência criativa e diversificada da visão 

da língua formalmente estruturada. 

   A retórica é a forma de expressão da língua e uma 

sua recriação com base em elementos de criatividade, de 

singularidade e de inovação.  

   A forma de consecução da expressividade da língua 

é uma criação a todo instante, a toda hora se inventa uma  nova 

maneira de se encarar as simbologias e signos que a fundamentam, e 

esse processo implica necessariamente um transpassar de um plano 



 

                                          

a outro, num movimento de readequação de sentido que culmina na 

confecção de novas formas lingüísticas . 
   A argumentação retórica como fator de utilização lingüística 

no Direito faz com que a mesma se torne um meio de realização eficaz da 

discursividade jurídica em torno da construção dos conceitos jurídicos e das 

formas de utilização do instrumental do Direito para que o mesmo seja 

devidamente configurado como resolutor de conflitos que se apresentem, como 

procura mostrar Perelman132

   No entanto, o grande problema consiste em saber até que 

ponto se pode utilizar a linguajem jurídica permeada pela retórica como fonte de 

resolutividade de conflitos, saber qual o grau e o nível de eficiência dessa 

linguajem quando a mesma apresenta-se com essa função de construção de 

soluções para o Direito. 

   Esse o problema enfrentado pelas teorias de Perelman, 

Atienza dentre outros, e tal concepção se insinua como uma particularização do 

entendimento genérico de compreender a retórica como transcendência da 

linguajem e como re-criação do sistema de símbolos lingüísticos, conforme 

expresso por Ballweg133. 

   Como a abordagem empreendida no presente trabalho 

centra-se na teoria de Robert Alexy, o enfoque do discurso jurídico aqui 

designado e analisado é concentrado na argumentação jurídica racional, e não no 

enfoque retórico, por se considerar este ultimo como de maior dificuldade de 

utilização  na atividade concretizadora do Direito Positivo.  

   Somente com a retomada dos signos e de suas funções 

criativas e reveladoras de sentido é que se pode recuperar, no espaço retórico, a 

formalização de significados e de um contexto inovador da presença da 

linguajem. 

   A forma de diferenciação da retórica como um 

sistema de símbolos criativos da argumentação como um sistema de 

 
 
132 PERELMAN, Chaim. Retóricas. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
p. 58 ss.  
133 BALLWEG, Ottmar. Retórica Analítica e Direito. Revista Brasileira de Filosofia. São Paulo, n. 163. p. 
175-184, 1991. 



 

                                          

símbolos fechado e até certo ponto hermético, faz-se a partir da 

possibilidade de uma reavivamento de funções e de significados todo 

o tempo repensados e recriados pela análise conjuntural(contextual) 

da possibilidade de sua transmutação significativa.   
   A recriação de uma sistemática de símbolos é a tarefa a que 
constantemente a retórica se põe a perseguir, e que nunca chega ao fim, pois ela 
se presta a diferentes interpretações dos conteúdos com que lida e dos quais 
explora o máximo de possibilidades.  
   A retórica enquanto re-criação do sistema de signos, 

exerce uma tarefa tal como a descreveu Michel Meyer 134: 

 
Os actos de linguagem, estudados por Austin e por Searle, não 
passam afinal de respostas problematológicas que não se 
afirmam como respostas, que não se reflectem como tais, uma 
vez que o problema do locutor não é demarca-lo nu tempo 
segundo, a seguir a uma interrogação sobre essa interrogação, 
mas efectuá-la. Ele procura responder a uma questão que o 
anima, e não colocar a si mesmo a questão segunda, de saber 
como dizer essa questão primeira. 

 

   A forma da retórica se faz amplamente possibilitadora de uma 
retomada da vivificação dos significados da língua, consoante observa Mayer : 

 

Estes actos de palavra que são o dizer, o assertar, o prometer, o 
proibir, e muitos outros ainda, são outros tantos modos de 
resposta a problemas, os quais são como que a sua razão e 
descobrem a sua verdadeira significação. Daí a idéia de sentido 
figurado, que emerge da reflexividade do responder como a 
colação em forma literal e assertórica daquilo que o responder 
directo deixa não-dito: o próprio problema. 

 

   A argumentação ao contrário da retórica, exerce uma 

configuração bem mais restrita do problema da língua, que se 

estrutura somente em decorrência de uma sistemática de 

possibilidades e de contextos controláveis da manipulação  lingüística,  

por ela utilizados.  

 
134 MEYER, Michel. Questões de retórica: linguajem, razão e sedução. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2002. 
p. 87-88.  



 

                                          

   A argumentação exige sempre contextos de 

configuração formal e  de desenvolvimento sistemático para exprimir 

sua atuação, seguindo regras e preceitos previamente determináveis. 

Como asserta Alexy135:  
 

 También se siguen reglas en la discusión dentro del marco de 
estas cuatro formas de fundamentación. Estas son, en parte, las 
reglas fácticamente vigentes en el grupo de los hablantes y, en 
parte, las reglas ya justificadas provisionalmente. El que no se 
proceda sólo mediante reglas fundamentadas no es irrazonable. 
Puesto que tal cosa no es posible, y dado que es razonable 
empezar de alguma manera la discusión, es también razonable 
empezarla sobre la base de reglas no justificadas. 

 

   A argumentação não pode se manter na fronteira da 

incerteza e da indeterminação conceituais, ao contrário, ela deve é  

realizar a passagem da incoerência à coerência, a modificação da 

indeterminação à determinação, realizando a modificação da abertura 

dos conceitos de maneira sempre mais ampla e segura que um 

processo de criação e de manipulação irracionais poderia vir a suster.   

   Assim, ela se coloca como fator de ordenação de 

sentido da linguajem sobre a qual incide.  A argumentação não pode 

visar ao fator do indiferenciado, do irracional simplesmente, mas deve  

e pode, pelo seu instrumental teórico(estruturas de manipulação 

conceitual da linguajem)  e de seu sistema de realização de 

preenchimento de sentido fazer  a construção da formalização dos 

conceitos.  

   A argumentação é derivação da racionalidade 

moderna desde Descartes e de Wittgenstein, passando por Kant e 

Leibniz, nesse processo de crescimento de sentido de reformulação 

conceitual e de recuperação da forma de estruturação da 

 
135 ALEXY, Robert. Teoria de la argumentación jurídica.p. 184.  



 

                                          

racionalidade, pode-se assertar que a razão se forma dentro de uma 

estrutura lingüística e de configuração expressiva e de cunho 

hermenêutico ligado ao formalismo racionalista e ao pressupostos 

lógicos do mesmo, sendo ainda espécie de pensamento dogmático e 

não a-sistemático e investigativo.  

   Simplesmente configurado como pensamento de 

cunho não padronizado e de natureza cética, o pensamento retórico 

nesse ponto da origem gnoseológica é francamente permeado por 

uma eventual impossibilidade de realização sistêmica, e se opõe 

decisivamente ao pensar dogmático em mais este ponto . 

   A estrutura subjacente da lógica é que formata como 

se deve estruturar a racionalidade jurídica da teoria da argumentação 

como asseta Aulius136, e se configura, como assevera Perelman137,  

no sentido de uma teoria de realização interpretativa de sentido  

normativo como formadas em parte por elementos de linguajem.  

   Por isso explica Alexy138 que não se pode tratar da 

racionalidade argumentativa como caso  a parte da racionalidade 

geral ou da pragmática universal nas palavras de Habermas, mas 

inserí-la no âmbito das mesmas. 

O que diferencia o raciocínio retórico do raciocínio 

analítico em geral empregado pela racionalidade argumentativa não é 

o aspecto formal mas sim o material, ou seja, pela estrutura das 

premissas de que se utilizam na construção das proposições 

lingüísticas de ambos. 

 
136 AULIUS, Arnius. Derecho, racionalidad y comuncicación social. México, Ciudad del México: 
Fontamara, 2000.  
137 PERELMAN, Chaim. Retóricas. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
p. 58 ss. . 
138 ALEXY, Robert. Teoria de la argumentación juridica. p. 124.  



 

                                          

   O raciocínio retórico utiliza-se de premissas 

verossímeis, ou seja, de posições explicativas aceitas com geralidade 

mas não com certeza gnoseológica, ao passo que o analítico utiliza-se 

de premissas que pretendem ser verdadeiras, e que em tese, devido à 

sua configuração lógica, não poderiam sequer ser postas em dúvida 

por uma crítica mesmo que sistemática. 

   O ponto de partida da retórica é o problema do 

convencimento, da manipulação da linguajem com vistas a se realizar 

um convencimento e uma adequação entre a  estrutura do que se 

pretende transmitir e o conteúdo concreto da mensagem  para o caso 

concreto. 
   O problema realmente estruturante da questão retórica é a 

visão pragmática da verdade e da transmissibilidade da comunicação do que se 

quer dizer, e a aplicação mais característica do pensamento retórico é a formação 

da teoria tópica, a qual se inicia quando se passa a fundamentar a teoria da 

linguajem. 

   Quando Viehweg139 tenta esclarecer o que seja 

topoi, ele o faz no sentido de considera-los como os instrumentos 

auxiliares utilizados na busca de uma solução adequada a 

transmissão de determinada mensagem ao destinatário do discurso e 

não se preocupa com a questão subjacente da verdade ontológica 

daquele conteúdo a ser transmitido, ou seja, da possibilidade 

pragmática do discurso e não de sua sustentabilidade ontológica(da 

correspondência com fatos ou com a coerência geral com um sistema 

de signos e de conceitos). 

 
139 VIEHWEG, Teodor. Topica y Filosofia del Derecho. Tradução de Jorge M. Sena. Barcelona, Espanha: 
Gedisa, 1991. p.76.  



 

                                          

   A teoria da argumentação seria assim a 

pressuposição desse aspecto ontológico fundamental em detrimento 

da visão problematizante dos fatores da linguajem. 140

   Ora, essa seria uma forma de confrontar a 

argumentação e a retórica, confrontação distintiva esta que se 

apresenta delineada em alguns pontos básicos:  

   1- A argumentação se apresenta como racionalidade 

procedimental vinculada aos esquemas formais da língua; a retórica, 

pode não seguir sempre um procedimento linear, e se abstém o mais 

das vezes ao sistema linguístico formal.  
   2- A argumentação é uma estrutura racional enquanto forma 

linguística, ao passo que a retórica é irracional enquanto finalidade de 

comunicação que transmite um mensagem ao interlocutor.   

   3- Dentro do contexto do trabalho aqui desenvolvido 

pode-se dizer que a forma de estruturação do discurso jurídico se 

adequa melhor ao argumento racional do que ao procedimento 

retórico, que se faz necessário a fim de se estruturar a argumentação 

como elemento de construção justificativa  do discurso.141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
140 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Barcelona, Espanha: Gedisa, 1994. p.113. 
141 AULIUS, Arnius. Lo racional como  razonable. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1991. p. 86. 



 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 A tópica de Theodor Viehweg 
 

 

   O livro de Viehweg – Tópica e Jurisprudência- 

começa com uma referência a uma obra de Vico do início do século 

XVIII, na qual o autor contrapunha o método antigo, tópico ou retórico, 

ao método novo (o método crítico do cartesianismo) e propunha a 

necessidade de intercalar no novo método a tópica que ensina a 

examinar uma coisa sob ângulos muito diferentes. A tópica toma 

como ponto de partida não um primum verum, mas, sim, o verossímil, 

 
 



 

o sentido comum, e o desenvolve mediante um tecido de silogismos e 

não mediante longas deduções em cadeia 

   A Tópica de Cícero, a quem coube o mérito de ter 

divulgado a tópica no mundo medieval, por meio de seu livro De 

Inventione (obra dedicada precisamente a um jurista), teve uma 

influência histórica maior do que a obra de Aristóteles, e se distingue 

desta pelo fato de, fundamentalmente, tentar formular e aplicar um 

inventário de tópicos (quer dizer, lugares-comuns, de pontos de vista 

que têm aceitação generalizada e são aplicáveis, seja universalmente, 

seja num determinado ramo do saber) e não como a de Aristóteles, de 

elaborar uma teoria.  

   A tópica surge precisamente no campo da invenção, 

da obtenção de argumentos. Um argumento é, para Cícero, uma 

razão que serve para convencer de uma coisa duvidosa. Os 

argumentos estão contidos nos lugares ou loci - os topoi gregos -, que 

são, portanto, sedes ou depósitos de argumentos. A tópica seria a 

arte de achar os argumentos. Como bom romano, Cícero trabalhou a 

tópica sobre o direito, pretendendo dar-lhe utilidade prática. 

   A desqualificação da tópica e sua perda de influência 

na cultura ocidental teriam ocorrido, precisamente, a partir do 

racionalismo e da irrupção do método matemático-cartesiano (século 

XVII). 

   Theodor Viehweg caracteriza a tópica por três 

elementos: do ponto de vista de seu objeto, uma técnica do 

pensamento problemático; do ponto de vista do instrumento com que 

opera, o que se torna central é a noção de topos ou lugar-comum; e, 

finalmente, do ponto de vista do tipo de atividade, a tópica é uma 



 

                                          

busca e exame de premissas: o que a caracteriza é ser um modo de 

pensar no qual a ênfase recai nas premissas e não nas conclusões. 

   O método ou "estilo" tópico tem seu maior referencial 

na obra de Theodor Viehweg, “Tópica e Jurisprudência”,142 publicada 

na Alemanha, em 1953, que causou uma verdadeira revolução 

copernicana na metodologia jurídica. 
   Viewheg, em sua famosa obra, salienta o fato de que, desde 

os seus primórdios, o direito foi concebido como disciplina prática, voltado para a 

solução de problemas concretos. A partir da Modernidade, porém, passou a 

prevalecer a dimensão sistemática do Direito, relegando o problema a um plano 

secundário. Assim, a sua proposta metodológica consiste na recuperação de um 

"estilo" de raciocínio jurídico voltado para o problema e não para a norma, à 

semelhança do que ocorria, por exemplo, no antigo direito romano. 

   Na tópica, o pensamento jurídico é essencialmente 

problemático. Enquanto, no modo de pensar sistemático, parte-se do sistema 

para dele deduzir a solução para o caso, na tópica, o ponto de partida é o 

problema. Inverte-se, portanto, a perspectiva de aplicação do direito, cuja ênfase 

passa a recair na indução e não mais na dedução. 

   A partir do caso concreto, o operador do direito deve buscar a 

solução mais justa, através de um procedimento circular, por intermédio do qual 

são testados os diversos topoi (pontos de vista), para verificar qual deles acena 

com a melhor resposta para o problema enfrentado. Conforme observou Tércio 

Sampaio Ferraz Jr.:  

 
Quando se fala, hoje, em tópica pensa-se, como já dissemos, 
numa técnica de pensamento que se orienta para problemas. 
Trata-se de um estilo e não propriamente de um método. Ou seja, 
não é um conjunto de princípios de avaliação da evidência nem de 
cânones para julgar a adequação de explicações propostas, nem 
ainda critério para selecionar hipóteses. Em suma, não se trata de 
um procedimento verificável rigorosamente. Ao contrário, é um 
modo de pensar, problemático, que nos permite abordar 
problemas, deles partir e neles culminar. Assim, pensar 
topicamente significa manter princípios, conceitos, postulados com 

 
142 VIEWHEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência. Tradução de Tércio Sampaio Ferraz Jr. Brasília: 
Departamento de Imprensa Nacional, 1979. p. 68. 



 

                                          

caráter problemático no sentido de que jamais perdem a sua 
qualidade de tentativa143.  

 

   O conceito de topoi é fundamental para a 

compreensão da tópica. Os topoi configuram lugares comuns na 

argumentação discursiva, que não vinculam o juiz, mas, apenas, 

apresentam-lhe alternativas possíveis para a solução de determinado 

problema. São, em suma, diretrizes retóricas reveladas pela 

experiência, que objetivam servir de fio condutor para a descoberta de 

uma resposta razoável para o caso concreto. A decisão, na tópica, 

resulta do confronto dialético entre os diversos topoi pertinentes ao 

caso, devendo prevalecer aquele que contribuir para a construção da 

solução mais justa. 

   Os topoi não são certos ou errados, mas apenas 

mais ou menos adequados para a solução de determinado problema. 

Assim, o estilo tópico é essencialmente casuístico e prático, não se 

assentando sobre verdades apodíticas e incontroversas, mas sobre 

premissas razoáveis. 

   Num primeiro estágio, o raciocínio tópico utiliza 

pontos de vista escolhidos arbitrariamente pelo julgador. É a tópica de 

primeiro grau. Com o passar do tempo, porém, a experiência jurídica 

vai acumulando um catálogo ou repertório de topoi sobre cada área 

do Direito, formando uma tópica de segundo grau, e facilitando, com 

isso, o labor do juiz.  

   Entretanto, esse catálogo guarda sempre a sua 

natureza fragmentária e não exaustiva, pois, no Direito, segundo o 

pensamento de Viehweg, não é possível constituir um sistema 

 
143 FERRAZ JÚNIOR , Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 
327-328. 



 

                                          

completo, que absorva toda a complexidade da vida social que ele 

tem de regular. 

   Mas o autor que melhor explana o que vem a ser a 

teoria zetética no campo argumentativo é Tércio Sampaio Ferraz Jr144, 

o qual a sistematizou de modo profundo nos seguintes termos: 

 
Visto em função da “discutibilidade”, o pensamento  problemático 
ganha contornos mais preciosos. Sua constante  referência a 
conexões de problemas exige uma técnica especial, em que estes  
problemas são referidos a certos pontos de vista que lhes 
iluminam os diferentes ângulos e aspectos. Esta técnica denomina 
Viehweg “tópica”. A  “tópica” é, pois, uma “técnica de pensar 
problemas” de característica essencialmente operacional. Ela visa 
assinalar sugestões, apontar possibilidade, desvendar caminhos, 
destinando-se, por excelência, a decidir ou preparar uma ação. 
Esta atividade é, por sua vez, caracterizadamente uma técnica  de 
disputas onde os problemas são postos em função das opiniões, 
com o  fito de ataque ou defesa. A discussão revela-se neste 
sentido, como uma  instância de controle das próprias premissas 
que serão admitidas ou rechaçadas. Se o problema fundamenta a 
discussão, a discussão confere ao problema significação e 
seriedade. 

 

   Mais adiante, Tércio Sampaio Ferraz145 faz referência à 

origem histórica da obra de Aristóteles, e se pauta na configuração histórica da 

mesma para dimanar, daí, os conceitos modernos associados à tópica.  

   Depois, Sampaio Ferraz146 associa a forma  de estruturação 

da teoria aristotélica com a atuação de Viehweg na configuração da moderna 

teoria retórica. A partir da análise da “Tópica” aristotélica, foi que o supracitado 

pensador desenvolveu sua moderna teoria da argumentação.   

 
144 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Idem ibidem. p. 324 a 325.   
145 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Idem ibidem. p.  326: ‘’Tópica é nome específico de um dos livros 
do Organon aristotélico. Trata-se de uma obra que alguns encaram como um trabalho que antecedeu  à 
posterior elaboração dos Analíticos, uma espécie de tentativa frustrada  de produzir um tratado de lógica, que 
foi repensado nos livros que se  seguiram. Outros, porém, a viram como texto referente a uma forma  peculiar 
de raciocínio, diferente daquela que se encontra nos Analíticos.Os conceitos e proposições básicas dos 
procedimentos dialéticos, estudados na Tópica aristotélica, constituíam não axiomas nem postulados  de 
demonstração, mas topoi de argumentação, isto é, lugares (comuns), fórmulas, variáveis no tempo e no 
espaço, de reconhecida força persuasiva no confronto das opiniões. A tópica, assim, estaria a serviço da ars 
disputationis, caso em que as conclusões a que se chega valem pelo efeito obtido, sendo, pois, mais 
importante, uma bem feita elaboração das premissas. É o que chamou Cícero de ars inveniendi. Cícero 
entendeu a tópica não mais  como uma teoria da dialética, mas como uma praxis da argumentação, 
elaborando catálogos de lugares comuns aplicáveis ao exercício retórico.” 
146 FERRAZ JR, Tércio S. Idem Ibidem. p. 326 - 327. 



 

                                          

 
Viehweg observa vários modos de irrupção da tópica no direito. a  
interrupção, indispensável no pensamento jurídico, desenvolve-se 
dentro  do estilo tópico: o que garante a permanência de uma 
ordem jurídica em  face de certos câmbios sociais no corre do 
tempo é justamente este estilo  flexível em que os problemas  são 
pontos de partida que impedem o  enrijecimento das normas 
interpretadas. A própria interpretação dos fatos  exige o estilo 
tópico, pois os fatos de que cuida o aplicador  do direito, 
sabidamente, dependem das verões que lhes são atribuídas. 
Ademais, o  uso da linguagem cotidiana, com sua falta  de rigor, 
suas ambigüidades e vaguezas, condiciona o jurista a pensar 
topicamente. Por isso, no seu  raciocínio, ele sabe, de algum 
modo, que não há sistema em si que possa  resolver todos os 
problemas jurídicos. Donde o caráter peculiar dos “sistemas” 
normativos, que mais parecem séries heteróclitas, ou das grandes  
“sistematizações” da ciência jurídica, que não resistem a uma 
análise lógica  mais rigorosa. 

 

   A visão anti-sistemática da possibilidade 

argumentativa na obra de Viehweg se dá no âmbito da estruturação 

de uma teoria que se compromete com  a resolutividade de casos 

concretos, e não com a convalidação interna de um sistema de idéias, 

como faz o racionalismo ou a linguagem de senso-comum. Explica 

Sampaio Ferraz147 :  

 
Como técnica de pensamento, a tópica (material e formal) leva a  
argumentação judicial a um jogo eminentemente assistemático, 
em que se tem observado ausência de rigor lógico, 
impossibilidade de redução das  decisões a silogismos etc. 
Ressalta-se, ao contrário, o uso abundante das  distinções, das 
redefinições de velhos conceitos, das analogias, das 
interpretações extensivas, das retorsões, das ironias, da 
exploração técnica das  ambigüidades, das vaguezas, das 
presunções, tudo conforme a boa retórica.  

 

   Tércio Sampaio Ferraz faz a distinção importante que 

há entre argumentação, zetética e dogmática, como de fundamental 

 
147 FERRAZ JR, Tércio S. Idem ibidem. p.  327-330. 



 

                                          

relevância para o enriquecimento do debate argumentativo no campo 

jurídico148. 

   A teoria de Viehweg149 é uma conformação da 

concepção de topoi com a concepção de problematização de 

conceitos, que estrutura a nova configuração da teoria filosófica do 

Direito retórico contemporâneo. Diz Manuel Atienza acerca da obra de 

Viehweg:  

 
Por lo que se refiere a la noción de problema, la caracterización 
que ofrece Viehweg viene  a coincidir sustancialmente con lo que 
– según vimos en el capítulo anterior – se entiende por caso difícil. 
In problema es, para Viehweg, “roda cuestión que aparentemente 
permite  más de una respuesta y que requiere necesariamente un 
entendimento preliminar, conforme al cual toma el cariz de 
cuestión que hay que  tomar en serio y a la que hay que buscar 
una única respuesta como solución”. La tópica debe servir para 
resolver aporías o problemas que no es posible apartar. 

 

 
148 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A diferença entre o âmbito zetético e dogmático do Direito.  
Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo, v. 78, p. 454, 1978: “A distinção entre o âmbito zetético e o 
dogmático  possibilita o reconhecimento de duas funções argumentativas do pensamento jurídico. Este, na 
sua função dogmática, releva o ato de opinar, ao ressalvar certas opiniões (Viehweg menciona aqui o termo 
dokein). Ao contrário, na sua função zetética, ele desintegra, dissolve (auflöst) meras opiniões, pondo-as em  
dúvidas, o que pode ocorrer dentro  de certos limites (na perspectiva empírica  da ciências) ou de modo  a 
ultrapassar aqueles limites (na perspectiva filosófica, Viehweg fala aqui em Zetein). 
 A argumentação jurídica, por tanto, na função dogmática, ao pôr fora de dúvida determinadas 
afirmações (dogmas), torna-se, nos limites espaço-temporais de uma cultura, inatacáveis, eximindo-as da 
necessidade de fundamentação. Sob o ponto de vista da argumentação, não há para eles, nem obrigação de 
defesa nem obrigação de justificação. Uma comportamento em  sentido contrário revela-se, neste  sentido, 
como desrespeito, ignorância ou recusa de aprendizado  e, como tal, deve ser rechaçado. Os dogmas têm, 
basicamente, uma  função diretiva explícita. A situação  neles configurada é, pois, captada  como um dever-
ser. o pensamento  jurídico, enquanto dogmático, tem,  assim, a função de possibilitar decisões e orientar a 
ação. Através  dele, uma problemática social dada  deve ser resolvida sem conseqüências perturbadoras. De 
modo geral, o jurista é um especialista da argumentação  dogmática que é sempre  argumentação restritiva e, 
neste sentido, positivista (em sentido de que parte de algo posto e não no  sentido do Positivismo). 
 O pensamento jurídico, entretanto, não se reduz à função dogmática, na medida em que as 
afirmações  postas fora de dúvidas podem  ser submetidas a um processo de  questionamento, através do qual 
se procura um fundamentação e uma  justificação do dogma, procurando-se, com a descrição de novas 
conexões, facilitar a orientação da ação. O jurista revela-se, neste sentido, também como um especialista de 
argumentação zetética. 
 Na verdade, estar duas funções, na estrutura global do pensamento jurídico, embora separadas para  
efeito de análise, estão em uma correlação funcional. Assim, observa Viehweg, é fato que os trabalhos de 
interpretação jurídicas, há  mais de um século, tendem para  uma hermenêutica dogmática e não  zetética. A 
hermenêutica zetética é  mais livre que a dogmática e, por  isso mesmo, muitas vezes, dispensável, pois a 
pesquisa pode trocar  com facilidade os seus conceitos  hipotéticos, enquanto a dogmática,  presa aos seus 
conceitos fixados, obriga-se muito mais ao trabalho  de exegese.” 



 

                                                                                                                               

   A contraposição feita por Viehweg, entre 

problematicidade e sistematicidade na teoria do Direito, é uma das 

mais concatenadas construções filosóficas da atualidade, porque 

associa pressupostos aparentemente díspares com conceituações 

novas e permeadas por uma preocupação reestruturante da 

dogmática jurídica e da jurisprudência. Diz Atienza : 150

 
La noción de problema se contrapone en Viehweg a la de sistema,  
lo que le lleva a distinguir – siguiendo a Hartmann  entre modo de 
pensar sistemático y modo de pensar aporético. La distinción no 
es demasiado clara y parece radicar en una cuestión de acento; 
esto  es, todo pensamiento – toda disciplina – surge a partir de 
problemas y da lugar a algún de sistema, pero el acento puede 
recaer en uno u otro elemento. Si el acento se pone en el sistema, 
entonces éste opera una selección de los problemas, de manera 
que los que no caen bajo el sistema son apartados y quedan 
sencillamente sin resolver. Si, por el contrario, el acento se pone 
en el problema, entonces de lo que se trata es de buscar un 
sistema que ayude a encontrar la solución; el problema lleva así a 
una selección de sistemas y, en general, a una pluralidad de 
sistemas; aquí se trataría, por tanto, de algo así como un sistema 
abierto en el que el punto de vista no está adoptado de antemano. 
 

   A situação do pensamento de Alexy é de uma teoria da 

racionalidade do procedimento jurídico que se pauta, em síntese, nas questões de 

validação interna da argumentação jurídica, em seus pressupostos de 

legitimidade interna, e não nos fatores externos da configuração argumentativa.  

   Assim, portanto, ele se mantém no âmbito do racionalismo e 

se preocupa nitidamente com a estruturação da argumentação a partir da 

racionalidade prática universal, o que se torna um modelo de argumentação de 

cunho formal, universalista e racional que serve de base para a construção 

moderna da teoria do Direito.   

 

 

 

 
149 ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho. Teorias da Argumentação Jurídica. Espanha, Madrid: 
Centro de Estudos Constitucionales, 1997. p. 50. 
150 ATIENZA, Manuel. Idem ibidem. Cit. p. 54 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
3.7 A Argumentação na Teoria de Chaïm Perelman 
 

 

   A teoria da argumentação de Chäim Perelman, 

exposta pela primeira vez em sua obra seminal “A Nova Retórica: Um 



 

                                          

Tratado sobre Argumentação”, escrita em parceria com Lucie 

Olbrechts-Tyteca e publicada em 1958, pôs em cheque o paradigma 

cartesiano das ciências humanas, que vinha predominando desde o 

século XVIII,151 que, aplicado ao Direito, conduzia a uma 

compreensão monolítica e reducionista do processo hermenêutico. 

   De fato, desde o advento do Iluminismo, a razão 

prática e o pensamento retórico haviam sido relegados a um plano 

secundário, em virtude da crença na sua irracionalidade. O que não 

podia ser empiricamente comprovado nem deduzido de forma  

geométrica, a partir de postulados incontroversos, era liminarmente 

descartado. Perelman, todavia, baseando-se na dialética aristotélica, 

afirma que nem tudo se sujeita ao raciocínio matemático. A 

racionalidade, segundo ele, não existe apenas quando o resultado de 

uma controvérsia possa ser demonstrado de forma inquestionável.  

   Pelo contrário, no campo das relações humanas, as 

discussões dão-se em torno de argumentos, prevalecendo aquele que 

tiver maiores condições de convencer os interlocutores. Não há 

verdades apodíticas, mas escolhas razoáveis, que são aquelas que 

podem ser racionalmente justificadas, logrando a adesão do auditório. 

   Assim, o Direito, sendo uma disciplina prática, que se 

ocupa da vida humana, não pode se fiar exclusivamente na lógica 

formal, devendo recorrer a outro tipo de raciocínio. Nas palavras de 

Perelman: 

 
por que o jurista deve recorrer a raciocínios alheios à 
demonstração matemática? É, acima de tudo, porque deve tratar 
de questões de fato, que não podem resultar de raciocínios 
puramente formais. Mas, mesmo quando se deva tratar de 

 
151  MENDONÇA, Paulo Roberto Soares. A argumentação nas decisões judiciais. Rio de Janeiro: Renovar, 
1997. p. 86. 



 

                                          

raciocinar em direito, as técnicas do raciocínio demonstrativo 
podem não ser suficientes.  
Basta refletir, um instante, no papel da controvérsia em direito, no 
modo como é organizado o procedimento que permite conhecer o 
pró e o contra, e se admitirá que estamos diante de técnicas de 
raciocínio alheias à matemática. É que, em direito, a pessoa não 
se contenta em deduzir mas argumenta, e todo o estudo do 
raciocínio e da prova em direito que descurasse dessa situação 
ignoraria a especificidade da lógica jurídica152. 

 

   Neste sentido, Perelman salienta que o raciocínio do 

qual resulta uma decisão judicial é muito diverso do silogismo 

tradicional.153 Neste, passa-se de premissas incontroversas a uma 

conclusão necessária. Na decisão judicial, as premissas podem ser 

discutidas, sendo apenas verossímeis ou prováveis, e nunca 

absolutamente corretas ou incorretas. 

   A aceitabilidade das premissas resulta da avaliação 

dos meios de prova e dos argumentos envolvidos no litígio. Além 

disso, a passagem das premissas à conclusão não é necessária, pois 

cada decisão supõe sempre a possibilidade de se decidir de modo 

diverso.154

   Nessa linha, pode-se dizer que não há interpretação 

jurídica certa ou errada, do ponto de vista absoluto. A interpretação 

mais adequada é aquela que convence, pelos seus argumentos, o 

auditório a que se destina, e não a que pode ser demonstrada, de 

modo inobjetável, através de um raciocínio linear, do tipo axiomático-

dedutivo.155

 
152 PERELMAN, Chaim. Ética e Direito. Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins 
Cortês, 1996. p. 472. 
153 PERELMAN advoga o emprego, na argumentação jurídica, de entinemas, que são silogismos retóricos, 
onde as premissas são apenas verossímeis, e conduzem a conclusões relativas, que podem ser ou não 
adotadas. Cfr. PERELMAN, Chaim. Retóricas. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997. p. 43. 
154 ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho. Teorias de la argumentación jurídica. p. 68. 
155 ANDRADE, Cristiano José de. O Problema dos Métodos da Interprelação Jurídica. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1992. p. 86-87. 



 

   A idéia de auditório é essencial à compreensão do 

pensamento de Perelman. É em função do auditório que a 

argumentação desenvolve-se, pois o objetivo desta não é o de 

demonstrar uma verdade incontendível, mas o de convencer o 

auditório acerca da justiça e da razoabilidade de alguma proposição. 

O auditório representa o universo das pessoas que se objetiva 

convencer, que varia conforme o caso. A argumentação do orador é, 

assim, moldada pelo prévio conhecimento do auditório a que se 

destina, pois, se ela não se lastrear em premissas correspondentes 

aos valores sociais partilhados pelo auditório, fatalmente a desejada 

persuasão não será obtida. 

   A teoria da argumentação apresenta, assim, uma 

conotação fortemente democrática, pois rechaça o uso da força, ao 

apoiar, na persuasão racional da comunidade, a legitimidade das 

decisões públicas.156 Sob este ângulo, a teoria pressupõe a existência 

de uma comunidade dialógica, onde há liberdade tanto do orador, 

para expor e defender suas idéias, como do auditório, para aderir ou 

não a estas idéias. 

   Para que se possa melhor compreender a Nova 

Retórica ou Teoria da Argumentação de Chaïm Perelman, é 

fundamental que se conheça bem a distinção entre argumentação e 

demonstração, que representa um de seus pilares. 

   A demonstração é típica de uma lógica formal, que 

adquire grande projeção no século XIX, com a ascensão do 

paradigma positivista, que defendia a adoção, no estudo das ciências 

sociais e humanas, do mesmo método utilizado nas ciências naturais 

e exatas. Assim sendo, os fenômenos sociais seriam, então, 



 

                                                                                                                               

analisados sob os mesmos parâmetros metodológicos da física ou da 

biologia, por exemplo.157 . 

   Segundo Perelman, demonstração é um cálculo feito 

de acordo com normas previamente estabelecidas. 

   A prova demonstrativa independe de qualquer tipo de 

adesão por parte daqueles perante os que ela se realiza, dos 

conteúdos valorativos ou padrões culturais daqueles que a observam, 

sendo, por si só, válida. Em um processo de demonstração, basta 

indicar os pressupostos metodológicos que levaram a uma 

determinada conclusão, sem haver preocupação maior com os 

conteúdos axiológicos e de experiência que, porventura, possam tê-la 

influenciado. Caracteriza o sistema formal, assim concebido, pois 

apresenta absoluta coerência entre suas premissas e conclusões. 

   O processo argumentativo, diversamente, pressupõe 

um encontro de mentes, no dizer de Perelman, logo daí surgirem as 

figuras do orador e do auditório. O primeiro é o que se dirige, 

oralmente ou por escrito, a um interlocutor determinado, o auditório, 

formado por uma ou mais pessoas das quais se busca a adesão a 

uma idéia hipotética proposta. Essa adesão é a finalidade maior desse 

processo, estando sua eficácia vinculada a ela. Não se pode falar em 

argumentação se não existe uma inequívoca identidade entre a tese 

proposta e o auditório, conforme expõe Maria Redondo158. 

   Diferentemente da demonstração, o discurso 

argumentativo destina-se a um auditório específico, cuja adesão é de 

vital importância. 

 
156 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e Argumentação: Uma Contribuição ao Estudo 
do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 239.  
157 MENDONÇA, Paulo R. S. A argumentação nas decisões judiciais. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 58. 
158 REDONDO, Maria Cristina. La noción de razón para acción en el análisis jurídico. Espanha, Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1996. p. 67. 
 



 

   Segundo Perelman, um argumento não é aceito por 

ser verdadeiro, mas, sim, por ser socialmente útil, justo ou razoável. O 

processo argumentativo também difere do demonstrativo quando este 

último admite a existência de conhecimentos imutáveis e dotados de 

uma certeza científica.  

   As teses argumentativas normalmente são admitidas 

em um local determinado, durante um certo período de tempo. Logo, 

todo conhecimento que desse processo resulte pode, a qualquer 

tempo, ser contraposto de modo eficiente, perdendo seu caráter 

hegemônico. 

   Chaïm Perelman foi o autor que, provavelmente, 

contribuiu em maior grau para a recuperação da tópica e da retórica 

antigas que ocorre a partir da segunda metade do século XX. Em 

1950, ao deparar-se com a obra de Aristóteles, e em particular, com a 

distinção que este estabelece entre os raciocínios analíticos ou 

dedutivos, e os dialéticos ou retóricos, dos quais trata na Tópica, na 

Retórica e nas Refutações Sofísticas, passa a desenvolver a sua 

Teoria da Argumentação, baseada no segundo tipo de raciocínio (o 

retórico), em várias obras, dentre estas, a mais importante de todas, 

escrita em colaboração com Olbrecht-Tyteca, “La Nouvelle 

Rhetorique: Traité de L` Argumentation”, cuja primeira edição data de 

1958.  

   Seu objetivo fundamental é ampliar o campo da 

razão além dos confins das ciências indutivas ou empíricas e das 

dedutivas, a fim de poder dar conta dos raciocínios que ocorrem nas 

ciências humanas, no Direito e na Filosofia. Parte da idéia de que a 

análise dos raciocínios utilizados pelos políticos, juízes ou advogados 



 

                                          

deva ser o ponto de partida para a construção de uma teoria da 

argumentação jurídica.  

   No Tratado, o estudo da Teoria da Argumentação 

divide-se em três partes. Na primeira, estão os pressupostos ou 

limites da argumentação, tais como a existência de uma linguagem 

comum ou a participação ideal do interlocutor, que precisa ser 

mantida ao longo de todo o processo de argumentação. 

    Nesta última, distinguem-se três elementos: o 

discurso, o orador e o auditório, sendo que este desempenha um 

papel predominante e se define, segundo Perelman, como o conjunto 

de todos aqueles em que o orador quer influir com sua argumentação. 

Contudo, a classificação de maior vulto de tipos de argumentação 

feita por Perelman se baseia na distinção entre a argumentação que 

ocorre diante do auditório universal, a argumentação diante de um 

único ouvinte (o diálogo) e a deliberação consigo mesmo.  

   O conceito perelmaniano de auditório universal 

permite distinguir entre persuadir e convencer. Para Perelman, 

conforme explica Atienza159, uma argumentação persuasiva é aquela 

que só vale para um auditório particular, ao passo que uma 

 
159 ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho. Teorias de la argumentación jurídica. p. 68: “Puesto que 
toda argumentación pretende la adhesión de los individuos, el auditorio, a que se dirige, para que exista 
argumentatción se necesitan ciertas condiciones previas, como la existencia de un lenguaje común o el 
concurso ideal del interlocutor, que tiene que mantenerse a lo largo de todo el proceso de la argumentación. 
En la argumentación se puedem distinguir tres elementos: el discurso, el orador y el auditorio; pero este 
último – como ya se indicó – juega un papel predominante y se define como “el conjunto de todos aquellos 
en quienes el orador quiere influir con su argumentatción” (Perelman y Olbrecht-Tyteca, 1989, pág. 55). 
Pererlman pone de manifiesto cómo la distinción clásica entre tres géneros oratorios: el deliberativo (ante la 
asamblea), el judicial (ante los jueces) y el epidíctico (ante espectadores que no tienen que pronunciarse), se 
efectúa precisamente desde el punto de vista de la función que respectivamente juega el auditorio. Y concede 
por cierto una considerable importancia al género epidíctico (cuando el discurso parte de la adhesión previa 
del auditorio, como ocurre en los panegíricos, en los sermones religiosos o en los mítines políticos), pues el 
fin de la argumentación no es sólo conseguir la adhesión del auditorio, sino también acrecentarla. Sin 
embargo, la clasificación más importante de tipos de argumentación que efectúa Perelman se basa en la 
distinción entre la argumentación que tiene lugar ante el  auditorio univeresal, la argumentación ante un 
único oyente (eldiálogo) y la deliberación con un mismo.” 
 



 

                                          

argumentação convincente é a que se pretende válida para todo ser 

dotado de razão, ou seja, para o auditório universal. 

   A segunda parte é o ponto de partida da 

argumentação, em cujas premissas podem-se distinguir três aspectos: 

os objetos do acordo, que podem ser relativos ao real (fatos, verdades 

ou presunções) e pretendem ser válidos para o auditório universal, ou 

relativos ao preferível (valores, hierarquias e lugares do preferível), 

que só seriam válidos para auditórios particulares; a escolha tanto dos 

elementos quanto da forma de apresentá-los; e a apresentação das 

premissas (formas verbais e figuras retóricas). Atienza traça 

consideráveis comentários a respeito dessa teoria do filósofo 

polonês160

   A terceira parte do estudo da Teoria da 

Argumentação se atém às técnicas argumentativas, ou seja, os 

argumentos em sentido estrito. Dividem-se em dois grupos: os 

procedimentos de união (argumentos quase lógicos, argumentos 

 
160ATIENZA, Manuel. Idem ibidem. p. 68 : Por otro lado, Perelman contempla la argumentación como un 
proceso en que todos sus elementos interaccionan constantemente, y en esto se distingue también de la 
concepción deductiva y unitaria del razonamiento de Descartes y de la tradición racionalista. Este último yeía 
en el razonamiento un “encadenamiento”, de ideas, de tal manera que la cadena de las proposiciones no 
puede ser más sólida que el más débil de los eslabones; basta con que se rompa uno de los eslabones para que 
la certeza de la conclusión se desvanezca. Por el contrario, Perelman considera que la estructura del discurso 
argumentativo se asemeja a la de un tejido: la solidez de éste es muy superior a la de cada hilo que constituye 
la trama (Perelman, 1969). Una consecuencia de ello es la imposibilidad de separar tajantemente cada uno de 
los elementos que componen la argumentación. No obstante, a efectos expositivos, Perelman y Olbrecht-
Tyteca, en el Tratado, dividen el estudio de la teoría de la argumentación en tres partes: los presupuestos o 
límites de la argumentación; los puntos o tesis de partida; y las técnicas argumentativas, es decir, los 
argumentos en sentido estricto. 
 Una consecuencia de ello es la imposibilidad de separar tajantemente cada uno de los elementos que 
componen la argumentación. No obstante, a efectos expositivos, Perelman y Olbrecht-Tyteca, en el Tratado, 
dividen el estudio de la teoría de la argumentación en tres partes: los presupuestos o límites de la 
argumentación; los puntos o tesis de partida; y las técnicas argumentativas, es decir, los argumentos en 
sentido estricto.’ 
160 ATIENZA, Manuel. Idem ibidem. p. 70: “En fin, la argumentación, a diferencia de la demostración, está 
estrechamente ligada a la acción. La argumentación es, en realidad, una acción –o un proceso – con la que se 
pretende obtener un resultado: lograr la adhesión del auditoria, pero sólo por medio del lenguaje, es decir, 
prescindiendo del uso de la violencia física o psicológica. Por otro lado, su proximidad con la práctica hace 
que en la argumentación no quepa hablar propiamente de objetividad, sino tan sólo de imparcialidad: “ser 
imparcial no es ser objetivo, es formar parte del mismo grupo que aquellos a los que se juzga, sin haber 



 

                                          

baseados na estrutura do real e argumentos que dão base à estrutura 

do real) e os procedimentos de dissociação.  

   Os primeiros unem elementos distintos e permitem 

estabelecer entre eles uma solidariedade que pretenda estruturá-los, 

seja valorá-los positiva ou negativamente, enquanto os segundos 

consistem em afirmar que estão indevidamente associados a 

elementos que deveriam permanecer separados e independentes.161  

   Perelman distingue entre uma retórica geral e uma 

retórica aplicada a campos específicos, como é o caso do Direito, 

chamando-a, neste caso, de lógica jurídica.  

   Contudo, não é, para ele, um ramo da lógica formal 

aplicada ao Direito, pois os raciocínios jurídicos não podem 

absolutamente ser reduzidos a raciocínios lógico-formais, sendo, na 

verdade, um ramo da retórica e, ao mesmo tempo, um paradigma da 

argumentação retórica162. O papel da lógica formal é fazer com que a 

conclusão seja solidária com as premissas, ao passo que o da lógica 

jurídica é mostrar a aceitabilidade destas.163  

   Uma vez que a lógica jurídica está ligada à idéia que 

se tem do Direito, Perelman traça uma evolução histórica, tanto do 

conceito do Direito quanto das técnicas de raciocínio jurídico em 

 
 Una consecuencia de ello es la imposibilidad de separar tajantemente cada uno de los elementos que 
componen la argumentación. No obstante, a efectos expositivos, Perelman y Olbrecht-Tyteca, en el Tratado, 
dividen el estudio de la teoría de la argumentación en tres partes: los presupuestos o límites de la 
argumentación; los puntos o tesis de partida; y las técnicas argumentativas, es decir, los argumentos en 
sentido estricto.’ 
162 ATIENZA, Manuel. Idem ibidem. p. 70: “En fin, la argumentación, a diferencia de la demostración, está 
estrechamente ligada a la acción. La argumentación es, en realidad, una acción –o un proceso – con la que se 
pretende obtener un resultado: lograr la adhesión del auditoria, pero sólo por medio del lenguaje, es decir, 
prescindiendo del uso de la violencia física o psicológica. Por otro lado, su proximidad con la práctica hace 
que en la argumentación no quepa hablar propiamente de objetividad, sino tan sólo de imparcialidad: “ser 
imparcial no es ser objetivo, es formar parte del mismo grupo que aquellos a los que se juzga, sin haber 
tomado partido de antemano por ninguno de ellos” (ibid, pág. 113). La noción de imparcialidad, por otro 
lado, parece estar en, estrecho contacto con la de regla de justicia (ser imparcial implica que en circunstancias 
análogas se reaccionaría igual) y con la de auditoria, universal (los criterios seguidos que ser válidos para el 
mayor número posible y, en última instancia, para el auditorio universal.’ 
163 ATIENZA, Manuel. Idem ibidem. p. 65. 



 

                                          

Roma e na Idade Média, até chegar aos teóricos jusracionalistas dos 

séculos XVII e XVIII, que se ocuparam em construir uma 

jurisprudência universal, fundada em princípios racionais e seguindo 

um modelo de raciocínio dedutivo.  

   Contudo, se opuseram as teses de Hobbes (que 

entendia não ser o Direito expressão da razão, e sim, da vontade 

soberana), a de Montesquieu (que concebia que as leis são 

expressão da razão, mas relativas a um meio social, a uma época 

histórica, etc.), ambas associadas ainda à tese de Rousseau, de que 

o Direito é produto da vontade geral da nação, que confluíram na 

Revolução Francesa de 1789 e determinaram a nova concepção de 

Direito e do raciocínio jurídico surgida então.164 . 

   A partir do Código Napoleônico, segundo Perelman, 

três teorias relativas ao raciocínio judicial sucederam-se. A primeira, a 

da Escola da Exegese, que teria dominado o conhecimento jurídico 

continental até aproximadamente 1880, se caracteriza por conceber o 

Direito como um sistema dedutivo e pela configuração que faz do 

raciocínio judicial, segundo a conhecida teoria do silogismo. 

   A segunda concepção, a denominada teleológica, 

funcional e sociológica, se caracteriza por conceber o Direito como um 

meio de que dispõe o legislador para alcançar fins e promover 

determinados valores. Logo, o juiz não pode mais se contentar em 

fazer uma simples dedução silogística e, sim, deve remontar à 

intenção do legislador. 

   Finalmente, a terceira concepção, chamada 

concepção tópica do raciocínio jurídico, é a predominante nos países 

ocidentais a partir de 1945, segundo Perelman. Resumindo, o 

 
164 ATIENZA, Manuel.  Idem ibidem. p.67. 



 

                                          

raciocínio jurídico é a busca dos valores de eqüidade e segurança 

jurídica, a procura de uma solução que seja não somente de acordo 

com a lei, mas, também eqüitativa, razoável e aceitável165.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
165 ATIENZA, Manuel. Idem ibidem. p. 109. 



 

                                          

 
3.8 Argumentação nas Teorias de Toulmin e  Maccormick  
 

 

   A Teoria da Argumentação de Toulmin propõe uma 

nova concepção da lógica, que não busca a sua inspiração numa 

recuperação da tradição tópica ou retórica, partindo da idéia de que a 

lógica é algo que tem relação com os modos de pensar, de 

argumentar e de inferir dos homens, ou seja uma lógica informal.166  

   Manuel Atienza167 relata a forma pela qual o 

pensador acima citado compreende a argumentação jurídica:  
 

Por lo que se refiere n particular a la argumentación jurídica, 
Toulmin considera, como ya se ha dicho, que, de todas las 
instiruciones sociales, el sistema jurídico es el que proporciona el 
foro más intenso para la práctica y análisis del razonamiento. En 
principio, el Derecho (a través de los tribunales de primera 
instancia) proporciona un foro para argumentar acerca de 
versiones distintas de los hechos implicados en un conflicto que 
no ha podido solucionarse ni recurriendo a la mediación ni a la 
conciliación. 

 

   Ora, essa combinação de institucionalismo e de teoria 

argumentativa é uma curiosa forma que Toulmin encontrou para estabelecer a 

ligação que Atienza julga ainda não ocorrer no âmbito da teoria argumentativa do 

Direito, da linguagem retórica e da concepção normativa da juridicidade. 

   A Teoria Integradora da Argumentação Jurídica de Neil 

Maccormick trata, de certo modo, de mostrar que uma teoria da razão prática 

deve ser complementada com uma teoria das paixões, de construir uma teoria 

que dê conta, tanto dos aspectos dedutivos da argumentação jurídica, quanto dos 

não-dedutivos. Em resumo, um meio-termo entre uma teoria ultra-racionalista e 

uma irracionalista. Assim explica Atienza :168

 
166 ATIENZA, Manuel. Idem ibidem p. 133. 
167 ATIENZA, Manuel. Idem ibidem. p. 119. 
168 ATIENZA, Manuel. Idem ibidem. p. 150-153. 



 

                                          

  
Dicho de otra manera, la argumentación jurídica – dentro de los 
limites marcados por los principios de universalidad, consistencia 
y coherencia – es esencialmente una argumentación 
consecuencialista. Por ejemplo, analizando el caso Donoghue v. 
Stevenson, MacCormick muestra que argumentación a favor del 
criterio mayoritario del tribunal habría sido una argumentación 
consecuencialista(...) 
MacCormick defiende, en la teoría el Derecho y de la 
argumentación jurídica, una vía intermedia entre el irracionalismo 
de un Ross y el ultrarracionalismo de un Dworkin. 
 

   Na construção da teoria argumentativa, que realizou 

juntamente com Otta Weinberg, McCormick explana o teor analítico 

de sua argumentação a partir da construção de uma teria 

consequencialista da argumentação jurídica, teoria que leva em conta 

a concatenação e a uniformização lógicas da construção do discurso 

jurídico.  

   Pode-se, mesmo, afirmar que a teoria de McCormick 

e Weinberger é uma teoria geral do discurso jurídico e não, 

simplesmente, da argumentação. Assertam169 os autores referidos: 

 
Le dimostrazioni e el argomentazioni che si basano sulta 
deduzione lógica hanno essenzialmente la forma seguente: 
(i) certi argomenti vengono assunti come premesse (come 
presupposti assiomatici oppure come enunciati Che esprimonso 
conoscenze empiriche), 
(ii) la tesi viene dedotta logicamente da queste premesse. 
La tesi è allora dimostrata come vera(eventualmente come 
probabile, se si tratta di argomenti probabili) grazie allá verità delle 
premesse sulla base della relazione lógica tra esse e la 
conclusione. 

 

   Mais adiante, a configuração lógica da teoria se 

expande para um racionalismo de amplas proporções e de 

dinamicidade lógica. Dizem os doutrinadores acima referidos 170 :  

 
169 MAcCORMICK, Neil e WEINBERGER, Ota. Il Diritto como instituzione. Milano: Giuffrè, 1999. p. 209. 
170 MAcCORMICK, Neil e WEINBERGER, Ota. Idem ibidem. p. 210.  



 

                                          

 
Nell` âmbito della giustificazione induttiva si utilizza in sostanza il 
medesimo apparato logico della deduzione. L`asserzione viene 
posta come ipotesi I. Da accertamenti su singoli casi sussumibili 
nell`ipotesi I che diano risultati osservabili non corrispondenti ad I 
segue la conclusione I, cioè la confutazione dell`ipotesi assunta. 
Per la giustificazione induttiva è decisiva la dimostrazione empírica 
dell`ipotesi, la quale rappresenta una problemática metodologica 
che va oltre quella della deduzione logica. 
L`argomentazione pratica non può di regola essere  rappresenttata 
come un única catena che cominci con gli argomenti presupposti e 
giunga alla tesi per mezzo di deduzione logica. 

3.9 Teoria da Argumentação em Robert Alexy 
 

 

   Finalmente, a Teoria da Argumentação Jurídica de 

Robert Alexy consiste em considerar o discurso jurídico, a 

argumentação jurídica, como um caso especial do discurso prático 

geral, isto é, do discurso moral.171  
   Para Alexy, existem formas específicas de argumentos 

jurídicos. Instrumentos como a  metodologia jurídica, recursos como a analogia, o 

argumento em contrário, o argumento a fortiori e o argumento ad absurdum são 

recursos de argumentação válidos, desde que, no caso concreto, não firam a 

limitação ética de se argumentar juridicamente. Nesse sentido é que Larenz172 

considera a teoria de Alexy uma teoria do discurso moralmente construído 

permeada de racionalidade. 

   A estruturação lógica desses argumentos expõem-se através 

de inferências lógicas dotadas de validade, tendo logicidade formal e material, e 

 
 
171  ATIENZA, Manuel. Las razones Del Derecho. Teorias de la argumentación jurídica. p. 89. 
172 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. p.214: ‘A convicção de que ALEXY comunga em 
conjunto com a tópica é só a de que, relativamente a problemas jurídicos controvertidos, se trata de 
determinar quem é que tem os melhores argumentos e que o meio mais adequado para o determinar é um 
discurso estruturado de acordo com regras racionais (formais). Reconhece no entanto claramente as 
insuficiências da tópica e enumera-as uma a uma. A sua principal insuficiência vê-a ele na “incapacidade de 
captar o significado da lei, da dogmática e do precedente”, bem como em que “entre as diferentes premissas a 
que se recorre nas fundamentações jurídicas não é feita uma diferenciação suficiente”. Uma teoria da 
argumentação jurídica, segundo diz, teria de deixar-se aferir pela bitola de “se e em que medida pode evitar 
estas insuficiências”. ALEXY não se coíbe de afirmar que no discurso jurídico se trata da “justeza de 
enunciados normativos”. Distingue-se assim claramente dos autores que tomam como referência a retórica, 



 

                                                                                                                               

se servem de um conteúdo voltado para a fundamentação gnoseológica da esfera 

ética, como bem observou Letizia Gianformaggio173.  

   Esses modos de argumento podem servir para ampliar a 

utilização racional da Ética, tornando-a racionalmente aceitável e permeável pela 

viabilidade de um discurso construído socialmente através de uma discussão 

crítica sobre os fins morais que a sociedade deve perseguir e abranger. 

   Outra preocupação de Alexy é com a manutenção de 

um conteúdo ético do Direito mediante seu processo de construção 

racional. A forma de utilização da maximização de conteúdo do 

jurídico é dada, expressamente, por meio da necessidade de 

justificação retórica da normatividade jurídica. Francisco Meton 

Marques de Lima174 explica essa problemática na visão de Alexy: 

 
Claro que Alexy não terá encontrado a regra de ouro que conduza 
à segurança jurídica, contra os juízos morais subjetivos. Com 
efeito, a atividade jurídica consiste basicamente em perseguir a 
verdade, mas como tal é inatingível, proclama-a por aproximação. 
A partir da verdade assestada e ‘apriorada’, persegue-se a regra 
de justiça, também inatingível como valor absoluto, porém 
proclamada pela maior aproximação. 

 

   No fundo, a caracterização da teoria de Alexy é uma 

teoria da argumentação destinada à regulação da prática moral e da 

visão racional de operacionalidade do processo argumentativo do 

Direito.  
   O pensamento de Robert Alexy é um rejuvenescimento da 

racionalidade jurídica a partir de uma necessária reformulação lingüística e 

gnoseológica, que implicou a retomada do aspecto prioritário da linguagem para o 

campo do conhecimento e para a construção do saber dentro de uma formalidade 

que implique o uso de categorias. 

 
como PERELMAN e VIEHWEG, segundo os quais só se pode tratar de encontrar argumentos “aceitáveis” 
para os interlocutores, surgindo a “aptidão de consenso” no lugar da “justeza”. 
 
173 GIANFORMAGGIO, Letizia. La noción del procedimento en la teoría da la argumentación jurídica. 
DOXA Cuardenos de Filosofia del Derecho. n. 14, p. 48, 1993.   



 

                                                                                                                               

   As categorias do conhecimento propostas por Kant, todavia, 

não mais podem ser consideradas como apreensíveis do ponto de vista de 

validação do saber, pois que calcadas estritamente na caracterização do 

pensamento como um substrato de cunho formal e desligado da realidade 

empírica, retomando o apriorismo racionalista.   

   A posição crítica de Robert Alexy a tal concepção das 

categorias se faz no sentido de substituí-las pelas categorias da lógica 

desenvolvidas no século XX e do conceito de argumentação prática geral, que se 

formula a partir da visão de que o discurso racional é universal e pode ser 

colocado a todos os indivíduos. 

 

 

 

   Alexy175 adota certas regras de fundamentação do discurso 

racional e, a partir das mesmas, faz erigir a racionalidade da argumentação 

prática geral, da qual a argumentação jurídica é um espécie.     

   Alexy construiu, portanto, uma teoria do discurso jurídico 

formal e racional, diferente do discurso problematizante de Viehweg, que não se 

 
174  ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho. Teorias de la argumentación jurídica. p. 132. 
175 ALEXY, Robert. Teoria de la argumentación jurídica. p. 199-200. O autor discrimina quais os 
fundamentos morais e gnoseológicos do discurso prático geral que ele concebe como possuindo uma validade 
e comunicabilidade universais, fundamentos estes que servem também ao discurso prático jurídico.:  
 ‘Las reglas morales que sirven de base a las concepciones morales del hablante deben poder pasar la 
prueba de su génesis histórico-crítica. Una regla moral no pasa semejante prueba: 
a) si aunque originariamente se puediera justificar racionalmente, sin embargo ha perdido después su 
justificación, o  
b) si originalmente no se pudo  justificar racionalmente y no se pueden aducir tampoco nuevas razones que 
sean suficientes.(...) 
 Las reglas morales que sirven de base a las concepciones morales del hablante deben poder pasar la 
prueba de su formación histórica individual. Una regla moral no pasa semejante prueba si se ha estabelecido 
sólo sobre a base de condiciones de socialización no justificables. 
 En esta investigación permanece abierta la cuestión de qué son “condiciones de socialización no 
justificables”. Aquí sólo puede señalarse que no pueden justificarse en ningún caso las condiciones de 
socialización que llevan a que el interesado no esté dispuesto a, o no pueda, tomar parte en el discurso. 
 Una última regla de este grupo resulta del hecho de que el discurso práctico se desarrolla con la 
finalidade de resolver cuestiones prácticas realmente existentes. Ciertamente se puede hacer esto también por 
placer, pero esta posibilidad es parasitaria en relación con la antes indicada. Esto hace que el discurso 
práctico deba llevar a resultados que puedan también ser llevados a la prática: 
 Hay que respetar los límites de realizabilidad realmente dados. 
 La aplicación de presupone un considerable conocimiento empírico.’ 
 Determinan directamente el contenido de las proposiciones y reglas a fundamentar. Por eso la las 
llamaremos “reglas de fundamentación”. 



 

                                          

vinculava a qualquer racionalidade formalista mas ao sistema de análise dos topoi 

dentro da confecção lingüística do discurso.  

   Assim, Alexy critica a teoria de Viehweg de que o pensamento 

sistemático do Direito seria apenas uma teia de problemas a serem desenvolvidos 

pela análise dos topos e dos procedimentos racionais específicos aos mesmos. 

Karl Larenz176 analisa esse posicionamento crítico de Alexy em relação a 

Viehweg: 
 
 
A convicção de que ALEXY comunga em conjunto com a tópica é 
só a de que, relativamente a problemas jurídicos controvertidos, 
se trata de determinar quem é que tem os melhores argumentos e 
que o meio mais adequado para o determinar é um discurso 
estruturado de acordo com regras racionais (formais). Reconhece 
no entanto claramente as insuficiências da tópica e enumera-as 
uma a uma. 

 

   A crítica gnoseológica de Alexy transpassa o campo geral do 

conhecimento e é especificada para o campo jurídico, no sentido de observar as 

deficiências da tópica, que problematiza tudo, inclusive os pressupostos de 

validade lógica e ontológica do ordenamento jurídico e se desenvolve em função 

da indeterminação genérica dos conceitos, o que, se admitido sem crítica, 

impossibilitaria a própria consistência lógica do discurso gnoseológico da 

metodologia da Ciência Jurídica. 

   As explanações de Alexy merecem particular 

atenção a propósito de se saber se, e em que medida, as proposições 

da dogmática jurídica podem e devem ter aplicação enquanto 

argumentos nas discussões jurídicas (o que se quer dizer exatamente 

é: nas discussões sobre a decisão correcta de casos).  

   A resposta encontrada pelo pensador alemão para a 

aporia do conhecimento ético é a seguinte177: 

    “a argumentação dogmática é racional enquanto não 

tenha perdido a vinculação à argumentação prática geral”. Aí reside 

 
176 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. p. 214. 
177 ALEXY, Robert. Teoria de la argumentación jurídica. p. 146. 



 

                                          

uma rejeição de atitude anti-sistemática de Viehweg e, naturalmente, 

também da valoração incondicionalmente negativa da denominada 

Jurisprudência dos conceitos.  

   É evidente que a questão da aplicabilidade das 

proposições dogmáticas na discussão jurídica se trata apenas de um 

aspecto parcelar, que não esgota a questão do valor cognoscitivo da 

ciência jurídica (dogmática).’  
   Alexy realizou a crítica da visão atual da Ciência do Direito 

dentro da nova dogmática jurídica construída pelos pressupostos argumentativos 

e retóricos do Direito, que se calca em Viehweg e Perelman. 

   Tal visão do Direito se  insere dentro de uma acepção aberta 

para uma nova compreensão da Ciência Jurídica como sistema sujeito à 

construção lingüística com base na argumentação jurídica. Alexy, no entanto, 

rejeita alguns pressupostos dos supramencionados autores, conforme indica 

Larenz: 178

 
A sua principal insuficiência vê-a ele na “incapacidade de captar o 
significado da lei, da dogmática e do precedente”, bem como em 
que “entre as diferentes premissas a que se recorre nas 
fundamentações jurídicas não é feita uma diferenciação 
suficiente”. Uma teoria da argumentação jurídica, segundo diz, 
teria de deixar-se aferir pela bitola de “se e em que medida pode 
evitar estas insuficiências”. ALEXY não se coíbe de afirmar que no 
discurso jurídico se trata da “justeza de enunciados normativos. 
Distingue-se assim claramente dos autores que tomam como 
referência a retórica, como PERELMAN e VIEHWEG, segundo os 
quais só se pode tratar de encontrar argumentos “aceitáveis” para 
os interlocutores, surgindo a “aptidão de consenso” no lugar da 
“justeza.” 

 
   A teoria de Robert Alexy como uma concepção de cunho 

formal e racional da argumentação jurídica se desenvolve e caracteriza com base 

na construção de conceitos de caráter construtivo e racional, de modo a constituir 

 
178 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. p. 214. 
 



 

                                          

os próprios valores a partir da tendência racionalista de averiguar os fins da 

norma ética. Asserta Alexy179 : 

  
Con ello se plantea la cuestión de cómo puede empezar la ética 
constructivista sin presuponer algo. Según Schwemmer, este 
problema se puede resolver partiendo al principio de una 
presuposición, de una precomprensión no asegurada 
metódicamente. Sólo tras la construcción de la ética realizada a 
partir de este presupuesto es posible y necesario comprobar esta 
misma precomprensión y, en su caso, corregirla. Inmediatamente 
surge aquí la sospecha de un círculo. Pero este círculo puede 
evitarse por el hecho de que la construcción de la ética significa el 
ensayo de un nuevo actuar desde el que se puede criticar la 
precomprensión a partir de la cual se desarrolló. La 
precomprensión que se presupone en la ética es el fin de la ética. 
El fin de la ética consiste en la eliminación pacífica de conflictos. 
La ética tiene la misión de “establecer principios para la 
eliminación de conflictos a través del  diálogo. 

 
 

   Alexy segue de perto da teoria de Habermas sobre a 

racionalidade pragmática, conforme já se viu, não apenas para o campo da 

gnoseologia em geral e da argumentação de uma maneira completa e 

sistemática, mas para o próprio discurso prático e, por fim, para todo o discurso 

ético e jurídico, duas modalidades, a seu ver, daquele primeiro. 

 
    Assim, ele afirmará que a racionalidade pragmática é um 

verdadeiro fundamento da ética, que se pode chamar bem apropriadamente, 

nesse sentido, de uma ética de construtivista, na medida em que seus fins 

direcionam a adesão da vontade dos indivíduos, os quais podem, mediante a 

adesão racional dentro de esquemas de comunicabilidade lingüística, se inserirem 

no processo de discursividade ética. Assevera Alexy180:     

 
Con ello, la idea de la racionalidade del fin (pragmática) constituye 
el fundamento de la ética constructivista. Esto significa que las 
reglas de la argumentación racional que se fundamentan en la 
ética sólo son obligatorias para quien acepta el fin de la ética. 

 
 

 
 
179 ALEXY, Robert. Teoria de la argumentación jurídica.  p. 145. 
180 ALEXY, Robert. Idem ibidem. p. 148. 



 

                                          

   A ética de Alexy é, por tanto, uma ética teleológica e 

não deontológica(que visa fins e não simples e primeiramente 

deveres), e uma ética de natureza racional, relativista, em que 

imperam conteúdos construídos racionalmente e dentro de um 

processo de discussão e racionalidade lingüística e comunicativa, 

gênero, portanto, da ética discursiva de Jurgen Habermas.   

   Alexy, conquanto ainda seja um jusfilósofo de origem 

neokantiana por causa de sua formação racionalista e pelo manejo 

teórico que ainda faz com a questão das categorias, consoante visto 

acima, se pauta na diferenciação entre formalismo racionalista 

elaborador de conceitos e a linguajem construtiva dos mesmos, 

diferença esta ignorada por Kant. 

   A linguajem funcionaria como preenchimento de 

conteúdo do sistema de símbolos expresso na elaboração racional do 

discurso, realizando a adequação de sentido entre a linguajem e a 

descrição fenomênica da realidade  por ela formulada.  

   Na esfera jurídica e  na ética, a aplicação dessa 

adequação racional da linguajem fundamentaria a justificação ética de 

certos discursos e não de outros, selecionando aquilo que deveria ser 

considerado eticamente aceitável ou, ao contrário, criticando as 

posições moralmente condenáveis, situações essas que, porém, 

deveriam estar presentes na sistemática discussão de pontos de vista 

pelos falantes do discurso ético.  

   Assim, se a ética de Alexy se constitui, no fundo, em 

uma ética do discurso, pode-se afirmar que a linguajem em sua 

vertente argumentativa é que informa a conduta em seus parâmetros 

mais relevantes, mediante a intercomunicação181:     

 
181 ALEXY, Robert. Idem ibidem. p. 148.   



 

                                          

 
 

Las discusiones efectuadas para la clarificación de problemas de 

comunicación se pueden concebir como un discurso de tipo 

propio. A este discurso lo llamaremos aquí “analítico-lingüístico” o 

de análisis del lenguaje. En él se trata, por ejemplo, de descubrir 

ambigüedades, vaguedades, componentes de significado emotivo 

y sinsentidos. La meta de este discurso es asegurar un lenguaje 

claro y con sentido. Para  garantizar esto, a cada hablante, y en 

cualquier  momento, le debe ser posible entrar en el mismo. De 

esta forma, se ha encontrado otra regla del discurso: (...) qualquier 

hablante debe poder en cualquier momento entrar en un discurso 

analítico-lingüístico. 

 

   A interpretação da linguajem como uma possibilidade 

discursiva e de cunho caracteristicamente racionalmente construído 

pode vir a ser uma forma de estruturação e de caracterização da 

instrumentalidade ética em geral, derivando-se precisamente daqui a 

possibilidade de uma construção da discursividade jurídica como tal, 

segundo afirma Alexy182.   
   A metodologia da Ciência do Direito seria então formada a  
partir da configuração da discursividade racional e linguisticamente controlada, a 
qual seria expressão da possibilidade de construção racional e mediadora da 
argumentação. 
   No lugar de se construir os conceitos jurídicos dentro de uma 
tecnicalidade ajustada estritamente às permissões do Direito Positivo, deve-se 
construir esses conceitos dentro de uma linguajem jurídica aberta e racionalmente 
elaborada, que se conforma com uma racionalidade pragmática e aberta a 
discussão entre os membros da comunidade.     
 
 
 
3.10 Síntese Teórica de Manuel Atienza acerca das Teorias 

Argumentativas 

 
182 ALEXY, Robert. Idem ibidem. p. 148. 



 

                                          

 

 

 

   O estudioso de retórica contemporânea Manuel 

Atienza preleciona uma teoria de argumentação que, a exemplo de 

MacCormick, busca integrar as diversas correntes argumentativas.  

   Ele procurar estatuir um liame e uma visão 

integradora da possibilidade conjugada delas construírem um discurso 

racional que favoreça uma argumentação jurídico. A parte em que ele 

desenvolveu as diversas teorias pode ser dessa forma delineada: 

 
De entre las diversas teorías que han aparecido en estos últimos  
años, dos de ellas – las elaboradas por Neil MacCormick y por 
Robert Alexy – son, en mi opinión, las que tienen un mayor interés 
y quizás también las que han sido más discutidas y han alcanzado 
una mayor difusión. En este capítulo y en el próximo me ocuparé, 
respectivamente, de estas dos concepciones que, de alguna 
manera, vienen a constituir lo que podría llamarse la teoría 
estándar de la argumentación jurídica. De hecho, otras teorías 
formuladas aproximadamente en las mismas fechas y que han 
conocido también una considerable difusión – como las de Aulis 
Aarnio (1987) y Alexander Peczenick (1989) – podrían 
considerarse como desarrollos de la  de Alexy o, por  lo menos, 
vienen a resultar, en lo esencial, compatibles con aquella teoría. 

 

   A teoria de Perelman de um auditório universal como 

cerne da argumentação jurídica; a teoria de MacCormick de um 
discurso lógico, consequencial e coerente do Direito; a teoria de 

Toulmin de uma configuração emotivo-racional do discurso jurídico; a 
teoria de Alexy da resposta racionalmente correta e da 
construção racional da discursividade argumentativa são 

sintetizadas e expostas como válidas para um espaço aberto de 

discussão dos argumentos jurídicos, conforme propugna Atienza183. 

 
183 ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho. Teorias de la argumentación jurídica. p. 89. 



 

                                          

   Todavia, o que ele mais critica em todas as teorias é 

ainda a carência  de um fundamento unificador entre as mesmas, para 

que possam se valer dos pressupostos metodológicos por elas 

próprias colocados e unir a teoria da argumentação com a dogmática 

jurídica para, enfim, superar o empirismo e o positivismo jurídicos.  

   A superação do positivismo pela fortificação 

gnoseológica das teorias do discurso jurídico é a meta final de Manuel 

Atienza184. A forma de organização dessa nova gnoseologia do 

discurso e da argumentação racional é que Atienza procura explanar 

na sua visão eclética da argumentação jurídica, que procura sintetizar 

entre Toulmin e Perelman, o primeiro com a idéia de argumentação 

permeada de fatores emocionais e valorativos e o segundo com a 

visão de que a argumentação se desenvolve em função do sujeito que 

a percebe:  

 
La conclusión general que se podría extraer de todas las criticas 
anteriores podría muy bien ser ésta. Por un lado, Perelman no 
ofrece ningún esquema que permita un análise adecuado de los 
argumentos jurídicos – de los diversos tipos de argumentos 
jurídicos – de los diversos tipos de argumentos jurídicos – ni del 
proceso de la  argumentación aunque, desde luego, en su obra 
aparecen sugerencias de indudable interés. El modelo analítico de 
Toulmin – que se presentará en el próximo capítulo – me  parece 
a este respecto preferible. Perelman considera que Tolmin, en su 
libro de 1958. The Uses of Argument, ignora completamente el 
papel del auditorio y el del razonamiento sobre valores  que es el 
centro del pensamiento, pero al menos lo primero no me parece 
que sea en absoluto cierto: el “tribunal de la razón” de Toulmin 
tiene – como el lector podrá comprobar en seguida – bastante que 
ver con el auditorio universal de Perelman. 

 
                                   Atienza185 busca ainda caracterizar a possibilidade de uma 
teoria da argumentação conjunta ou integrada a partir da noção comum entre os 
teóricos de uma decididibilidade racional por parte do governante, o que se 
adequa perfeitamente às problemáticas abordadas no presente trabalho, pois se 
pode constatar, a partir dessa vinculação de sentido que prescreve a referida 

 
184 ATIENZA, Manuel. Idem ibidem. p. 248. 
185 ATIENZA, Manuel. Idem Ibidem. p. 90. 



 

                                          

posição do doutrinador espanhol, que a licitação pública é uma 
procedimentalização com base na decisão jurídica de concretizar a norma de 
licitação que prevê a dispensa e a inexigibilidade no fato do agente público se 
pautar racionalmente em sua escolha. 
   A forma de racionalidade que o agente deve seguir é, por 
conseguinte, a argumentação discursiva racional- dentro da visão da 
racionalidade como fundamentadora da possibilidade de concreção normativa dos 
artigos 24 e 25 da Lei de Licitação Pública.  
   Os critérios propostos por Atienza para a revelação da 
decisão executiva racional são explicados por José Adércio Leite Sampaio186: a 
logicidade dedutiva; a racionalidade prática; e, no contexto genérico a 
racionalidade eficaz e clara da argumentação desenvolvida.  
   O critério estatuído por Atienza se adequa como síntese entre 
as acepções de racionalidade argumentativa em Alexy(racionalidade prática) e 
MacCormick(coerência lógica), e a possibilidade de adequação entre este modelo 
de racionalidade proposto e o procedimento de licitação pública enquanto sujeito 
ao princípio da adequabilidade racional da linguajem jurídica com a linguajem 
argumentativa.  
   O desenvolvimento de tal idéia será explicitado 

pragmaticamente no Capítulo Quinto, quando se comentarem os 

contornos lógicos e racionais dos argumentos jurídicos empregados 

nas licitações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
186 SAMPAIO, José Adércio Leite. Jurisdição Constitucional e os direitos fundamentais. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2003. p. 57. 
 



 

 

 

 

 

3.11 Elementos teóricos de construção da aplicabilidade da 
Teoria da Argumentação ao procedimento licitatório 
 

 

 

   De tudo enquanto foi desenvolvido até o presente 

momento, pode-se observar que a teoria da argumentação encontra-

se estritamente vinculada ao debate metodológico-científico atual do 

Direito e as teorias do discurso argumentativo terão que, 

necessariamente, partir de uma das concepções jurídicas da 

atualidade para se firmarem enquanto metodologia de enfrentamento 

de questões jurídicas, ou seja, de resolução de problemas práticos do 

Direito - o que consiste basicamente a preocupação de Manuel 

Atienza (item 3.10). 

   A argumentação, para ser efetivamente uma 

construção discursiva racional, conforme viu-se na exposição genérica 

das correntes supracitadas, deve apresentar-se como realização ou 

proposta de realização de certos pressupostos ou pretensões de 

validade (item 3.5.1), evidenciado uma justificação interna e externa 

da argumentação, capaz de colocar em prática a ordenação jurídica 

reguladora dos problemas sociais. 

   Ora, se se admitir a teoria de Alexy (item 3.9), o 

discurso jurídico é um caso especial da argumentação prática geral, 

utilizando-se de muitas das regras pertencentes a este campo do 



 

conhecimento lingüístico, regras estas que, como já se colocou nos 

itens 3.5.1 e 3.5.2 são, fundamentalmente: a possibilidade de uma 

comunicação lingüística a partir da regulação jurídica, isto é, a 

inteligibilidade e a concretização lingüística da normatividade jurídica; 

b) igualdade dos interlocutores a  partir da concepção de auditório de 

Perelman (item 3.7), ou seja, o trato igualizador dos destinatários da 

norma jurídica, o que se correlaciona também à idéia de Democracia 

material da pós-modernidade; c) a fundamentação racional do 

discurso jurídico, que implica a idéia de Robert Alexy  de 

discursividade racional. 

   Viu-se que a evolução histórica da teoria 

metodológica do Direito e a correlação dessa evolução com a Filosofia 

Geral, fazendo-se a análise sintética de ambas,  que assumiu na 

passagem da transcendentalidade e subjetividade kantiana à filosofia 

da linguagem sua feição mais característica, posto que esta última 

representou a superação completa da concepção de razão exterior da 

racionalidade grega. 

   Com o surgimento das teorias de Kant sobre as 

categorias do conhecimento surge a questão de que a razão estaria 

na consciência no sujeito e, depois, com o desenvolvimento da 

linguagem como função da racionalidade humana pelas teorias 

analítica  e lingüística do início do Século XX, pôde-se, então, 

construir as bases da teoria do discurso racional do Direito 

(desenvolvidas pelos autores citados ao longo do presente Capítulo).   

   Na complexidade do direito moderno, um dos 

problemas mais cruciais é o da necessidade de se controlar 

racionalmente as decisões administrativas, a fim de que se evite que 

referidas decisões sejam reduzidas a um mero exercício arbitrário da 



 

vontade de quem gesta a coisa pública, fundamentando e dando 

justificação para as decisões proferidas.  

   Somente frente a decisões fundamentadas 

racionalmente, pode-se avaliar a adequação jurídico-social das 

mesmas, bem como verificar seu acerto sob o ponto de vista da 

racionalidade, frente a ordem jurídica em vigor. 

   Nas sociedades contemporâneas, de cunho 

complexo, a fundamentação de uma decisão, mesmo em sede 

administrativa, é condição inafastável de sua eficácia, validade e 

motivação no interesse público e, em última análise, de sua própria 

legitimidade. Daí porque pode-se dizer que a argumentação faz parte 

da doutrina discursividade racional do Direito e da própria metodologia 

jurídica contemporânea.  

   Segundo entendemos, na pós-modernidade, 

momento em que vivemos, todas as preocupações, ao menos as 

relevantes, estão sintetizadas no método jurídico, sobretudo, com a 

segurança e a correção na aplicação do Direito, o que vem sendo feito 

com mais precisão pela denominada teoria da argumentação jurídica. 

   Os diversos representantes dessa teoria procuram 

estabelecer procedimentos e critérios para a racionalização e o 

controle das decisões jurídicas e administrativas. De se observar que 

a maioria dos estudos existentes estão mais voltadas para os 

aspectos formais e, no âmbito judicial, procuram analisar que é 

através das decisões jurídicas que se solucionam os conflitos no meio 

social e, encerrada a disputa processual, prevalece uma resposta. A 

questão que a teoria da argumentação (principalmente a de Alexy) 

coloca é se esta teoria é a melhor e a verdadeira. 



 

                                          

   A fundamentação jurídica está atualmente 

entrelaçada com a segurança jurídica, verificável em toda a extensão 

do sistema jurídico, pois ela se constitui em elemento-chave da 

necessidade social (democrática) de controlar o exercício do poder e 

de concretizar os atos administrativos em prol da eficiência dos 

serviços públicos e da gestão eficaz do patrimônio público. 

   Decisões administrativas fundamentadas 

racionalmente possibilitam melhores condições de controle do 

exercício do poder pelos administrados.  

   Uma coisa é certa e comum: qualquer decisão 

jurídica, seja ela judicial ou administrativa, ao menos nos dias atuais, 

não é o resultado de uma mera subsunção lógica de fatos 

comprovados (comparados) a normas jurídicas vigentes, daí porque 

os conceitos da dogmática jurídica tradicional expostos no Capítulo 2 

devem ser revistos, conforme comentário de Robert Alexy187 : 

 
La decisión juridica, que pone fin a una disputa jurídica, 
expressable en un enunciado normativo singular, no se sigue 
lógicamente, en muchos casos, de las formulaciones de las 
normas juridicas, que hay que presuponer como vigentes, 
juntamente com los enunciados empiricos que hay reconecer 
como verdaderos o probados 

 

 

   A legitimação da decisão administrativa, portanto, 

somente pode-se dar a partir da argumentação utilizada, empregada 

para fins de decisão. Busca-se controlar as decisões a partir do 

controle do próprio procedimento decisório. É justamente essa análise 

que é empreendida pela moderna teoria da Argumentação Jurídica, 

 
187 ALEXY, Robert. Teoria de la argumentación jurídica. Tradução de Manuel Atienza e Isabel Espejo. 
Madrid, Espanha: Centro de Estudos Constitucionales, 1997. p. 23 
 



 

                                          

que almeja constituir-se na versão contemporânea da metodologia do 

Direito. 

   Essa legitimação se opera por meio do emprego de 

diversas técnicas, que podem ser analisadas sob a perspectiva de um 

padrão fornecido por essas teorias da argumentação que, no caso da 

presente monografia, optou-se pela teoria de Alexy. 

   Assim, nos capítulos posteriores, buscaremos 

discutir a questão da fundamentação racional do discurso jurídico no 

âmbito da Administração em seu campo licitatório, o que adquire 

maior relevância em razão de que, com a evolução rápida dos 

problemas sociais e gnoseológicos, os procedimentos administrativos 

não vêm acompanhando as necessidades sociais. 

   Quer-se abordar o tema na consideração de que na 

atividade decisória no campo jurídico, em que, queira-se ou não, se 

exerce parcela do poder estatal através de um procedimento, que em 

sede administrativa, é o licitatório, visando realizar a contratação 

pública para atender necessidades sociais.  

   É necessário, então, analisar e verificar se toda 

decisão correta no campo da Licitação vem sendo fundamentada 

através de argumentos que justifiquem sua conclusão, decorrendo, 

desse contexto, a necessidade de uma teoria da argumentação 

jurídica., destinada a estudar os argumentos utilizados nas instâncias 

decisórias do procedimento administrativo licitatório. 

   Daí ser importante a análise e a discussão dos 

argumentos desenvolvidos no âmbito judicial acerca da licitação 

pública, como observa Vicente Barreto188, principalmente, e 

 
188 BARRETO, Vicente. Interpretação Constitucional e Estado Democrático de Direito.  Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, Renovar, n. 203, p. 11-24, 1991.  
 



 

sobretudo, nos tribunais superiores. Todavia, em sede de 

Administração Pública é, justamente, a partir das falhas de 

fundamentação que começam a se delinear encadeamentos de 

corrupção e de fraude, bem como de má aplicação dos recursos 

públicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          

CAPÍTULO 4 
RELACIONAMENTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA COM A TEORIA DA 

ARGUMENTAÇÃO 
 
 
4.1 Administração Pública - a constituição e os princípios constitucionais 
informadores da atividade administrativa 
 

 

   A licitação pública é tema clássico no Direto Administrativo, 

mantendo estreitas relações com o princípio republicano e significativa ligação 

com o interesse público.  O professor Ivan Barbosa Rigolin189, ao abordar o tema, 

asserta que por mais que passe o tempo, em matéria de licitação, a questão da 

dispensa e inexigibilidade é tema controvertido e suscitador das mais 

intermináveis discussões dos estudiosos, aplicadores da legislação, fiscais 

daquela aplicação legal perante a Administração, especial e  exatamente nas 

hipóteses em que a licitação é excluída. 

   No desenvolvimento de seu raciocínio o citado professor 

afirma que, tal qual na medicina, um dos maiores problemas para o profissional é 

diagnosticar com que doença está lidando, no trato das licitações públicas, a 

primeira grave dificuldade consiste em saber quanto não é caso de licitar, pois a 

dispensa e inexigibilidade constituem exceção a regra geral da obrigatoriedade de 

licitação. Por fim, afirma que as exceções a essa regra estão sempre previstas de 

modo expresso na lei, seja ela qual for. 

   No Brasil, em termos de licitação pública a Constituição de 

1988 pode ser tida como um verdadeiro divisor de águas, já que inovou o 

ordenamento jurídico, em seu artigo 37, caput, ao constitucionalizar 

expressamente os princípios e preceitos básicos da Administração Pública, assim 

como os relacionados à atividade administrativa, consagrando princípios relativos 

a gestão pública, área à qual a licitação está nitidamente afeita. 

 
189 RIGOLIN, Ivan Barbosa. Casos polêmicos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. In: Curso 
Avançado de Licitação e Contratos Públicos.Toshio Mukai(coord). São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. p. 
35. 



 

                                          

    Analisando a questão, Benedicto de Tolosa Filho, por razões 

óbvias, afirma que os princípios que regem a Administração Pública estão 

estatuídos no artigo 37 da Constituição Federal,  com  a alteração promovida pela 

Emenda Constitucional 19, de Junho de 1988 conhecida como a “reforma 

administrativa”, estando expressos os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência190. 

   Nenhuma das outras constituições brasileiras anteriores tinha 

constitucionalizado os princípios e preceitos básicos do Direito Administrativo e da 

Administração Pública, a quem as licitações públicas estão diretamente afeitas,  

de maneira tão detalhada e completa. 

   É assente, na doutrina, a posição de atribuir tal circunstância 

ao crescimento e agigantamento da Administração Pública verificado nas 

complexidades trazidas pelo mundo, o que vem provocando em todo o Ocidente 

uma sistematização legal e constitucional do Direito Administrativo, que 

tradicionalmente era tido como um direito largamente jurisprudencial onde muitas 

vezes devia-se construir completamente a regra ser aplicada ao caso concreto, 

conforme lição de Jean Rivero.191  

   Como visto, a licitação, em nosso ordenamento jurídico, é 

uma instituição prevista no plano constitucional e, como tal, obrigatória para toda 

a Administração Pública. Não tendo, todavia, valor absoluto, devendo ser 

coordenado com outros princípios do mundo jurídico, como economicidade, 

segurança nacional, razoabilidade, proporcionalidade, ou, ainda, abrindo-se mão 

dela para garantir um interesse público maior. 

    O presente estudo busca sintetizar, de forma objetiva, as 

possibilidades de contratação direta sem licitação, permitidos pela lei de 

licitações, buscando indagar qual o grau de influência da argumentação jurídica 

na orientação de um caminho seguro para o não atendimento da licitação. 

Indagando-se basicamente se é possível proceder-se à contratação direta, com 

 
 
190 TOLOSA FILHO, Benedicto. A aplicação dos princípios que regem a administração pública e o atos 
administrativos, na contratação através de procedimento licitatório e de afastamento de licitação.In: Temas 
controvertidos sobre licitações e contratos administrativos. Sidney Bittencourt(Org). Rio de Janeiro: Temas 
& Idéias, 1999.p. 11-12. 
191 RIVERO,Jean. Direito Administrativo. Coimbra, Portugal: Almedina, 1981. p. 36. 



 

segurança e eficiência, se se utilizar corretamente as regras de argumentação 

jurídica pautadas pelas regras e princípios que norteiam o Direito Administrativo. 

   A questão adquire significado teórico e prático, na medida em 

que a expressa e manifesta constitucionalização do Direito Administrativo fez com 

que aquele passasse a sofrer de forma mais forte e intensa, as influências dos 

princípios constitucionais, o que, por certo, em muito facilita o adentramento de 

novas metodologias de análise do Direito, como a metodologia argumentativa 

(teoria da argumentação jurídica), o que tem contribuído para uma maior 

participação e necessidade da argumentação jurídica como elemento de 

formatação da legalidade a que está afeito o Direito Administrativo. 

   Enfim, a argumentação jurídica entra na questão como forma 

de resolução da forte tensão existente atualmente no fenômeno jurídico entre a 

certeza (racionalidade) e a legitimidade (justiça). Mais especificamente, na 

matéria, aqui, abordada, a tensão se dá entre a legalidade estrita e a parcela de 

discricionariedade de poder que é outorgada ao gestor público. 

   Podendo-se, desta forma, afirmar que na medida em que as 

normas do Direito Administrativo foram expressamente constitucionalizadas, 

especialmente no artigo 37 da CF para os fins do presente trabalho, abriu-se e 

alargou-se a possibilidades argumentativas, com fundamento nos princípios 

constitucionais e direitos fundamentais, potencializando-se as possibilidades de 

ingerência da utilização da racionalidade, enquanto elemento ensejador da 

certeza jurídica, nos atos administrativos, especialmente os afeitos à licitação 

pública, no que toca a questão da exclusão da regra de licitação obrigatória. 

   No presente trabalho, cuida-se das influências enquanto 

função da argumentação jurídica nas decisões administrativas (atos de gestão) 

que rendem ensejo à hipótese de dispensa e inexigibilidade de licitação nas 

contratações administrativas. 

   Enquanto os particulares desfrutam de ampla liberdade na 

contratação de suas compras, obras e serviços, a Administração Pública, em 

todos os seus níveis, para fazê-lo, em função do interesse público que tutela, 

precisa observar, como regra impositiva, um procedimento determinado e 

balizado na conformidade da legislação, denominado de procedimento licitatório. 



 

                                          

   Consoante já afirmado, desde 1988, as licitações públicas 

adquiriam status constitucional em nosso ordenamento jurídico, obtendo, assim, 

regime jurídico distinto daquele que até então vigorou.  

     A Constituição brasileira em vigor contém dois dispositivos 

que fazem expressa mensão a licitação pública: a) o artigo 22, XVII, relativamente 

às normas gerais de licitação e contratos e; b) o artigo 37, XXI impondo a 

obrigatoriedade da licitação como regra absoluta para as despesas da 

administração e, também, nas alienações de bens públicos. 

   O inciso XXI do artigo 37 do texto constitucional cuida de 

estabelecer os princípios relativos à contratação de obras, serviços, bens e 

alienações, atavés de licitação ou de seu afastamento em decorrência de 

dispensa ou de inexigibilidade, cuja redação é a seguinte : 

 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações.  

 

    Comentando o referido dispositivo constitucional Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho afirma que esta norma é, em síntese, a 

constitucionalização da sistemática vigente192, a seu turno, Sergio de Andréa 

Ferreira, a exemplo dos demais doutrinadores, em seus comentos afirma 

textualmente que com a Constituição de 1988 a licitação e a contratação 

administrativa ganharam sede constitucional193. Entendimento que é repetido por 

praticamente toda a doutrina especializada.   

   Assim, a regra, portanto, para que o Poder Público satisfaça 

suas necessidades quer primárias, ou seja, os serviços básicos que devem ser 

colocados à disposição da coletividade como um todo, quer as secundárias, ou 

seja, as utilizadades reclamadas pelos administrados ou as decorrentes da 

 
192 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira de 1988. São Paulo: 
Saraiva, 1995. v. 2. p. 251. 
193 FERREIRA, Sérgio de Andréa. Comentários à Constituição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1991. p 211. 



 

                                          

necessidade interna das unidades administrativas,é a realização da licitação 

como precedente da contratação. 

   Abordando a questão Sergio de Andréa Ferreira, formula a 

seguinte observação: 

 
Discussão de realce, em sede de licitações, em especial após o 
advento da reforma Administrativa, tem sido a de se estabelecer 
uma contextualização harmônica para as normas constitucionais 
de competência e os princípios fundamentais, que compõe o 
regime licitatório e contratual administrativo.194

 

    Adilson de Abreu Dallari195, a seu turno, invocado as lições de 

Geraldo Ataliba, sustenta que a questão da licitação pública, das contratações 

administrativas, está diretamente ligada a própria idéia de uma Democracia 

republicana.  

   Linhas adiante, Dallari afirma que em princípio todos os 

contratos celebrados pela Administração Pública devem ser precedidos de 

licitação, porque a Administração Pública não pode nem deve privilegiar, nem 

prejudicar quem quer que seja, mas deve oferecer iguais oportunidades a todos 

de contratar com ela, afirmando ser esta regra geral, bem como, de igual forma, é 

um princípio fundamental de hermenêutica que as exceções devem ser tratadas 

de maneira restrita, concluindo seu raciocínio afirmando que quando houver 

algum problema relativo a exigibilidade ou dispensa de licitação, é preciso não 

esquecer que a regra geral é a exigibilidade, e que a exceção é a dispensa.  

   Comungando do mesmo entendimento, o Ministro Homero 

Santos196 externa lição no sentido de que o princípio da licitação representa 

exigência superior da própria moralidade administrativa e, como tal, a sua 

dispensa deverá ocorrer excepcionalmente em casos expressamente 

especificados em lei, respeitando sempre o interesse público. 

 
194 FERREIRA, Sérgio de Andréa e FERREIRA, Cristina Galvão de Andréa. Licitações e contratos da 
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administrativos. Sidney Bittencourt(org). Rio de Janeiro: Temas & Idéias, 1999.p. 25. 
195 DALLARI, Adilson. Licitação. In: Direito administrativo na constituição de 1988.Celso Antônio 
Bandeira de Mello(coord).  São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 119-120. 
196 SANTOS, Homero. Licitação – instrumento de moralidade administrativa. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, Renovar, n. 186, p.378, 1997. 



 

   No plano infra-constitucional a questão das licitações publicas 

encontra-se regulamentada na Lei 8.666/93 que institui normas para licitações e 

contratos administrativos, modificada diversas vezes desde a sua edição há dez 

anos atrás, onde estão tipificadas no plano infra-constitucional as regras básicas 

que devem presidir os procedimentos licitatórios,  assim como sua não realização 

mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

   Se a licitação é a regra consagrada no artigo 37, XXI da 

Magna Carta, e na Lei 8.666/93em seu artigo 2º  dispensa e a inexigibilidade de 

licitação são as exceções. Na lei de licitações a dispensa é prevista, basicamente, 

no artigo 24 da lei federal supracitada. A inexigibilidade, no artigo 25.Estando 

parte o procedimento a ser verificado no artigo 26 da lei susoreferida. 

    Desta forma, assim como na licitação, o afastamento da 

mesma, enquanto precedentes necessários do contrato administrativo como ato 

formal, deve pautar-se pela observância dos princípios constitucionais que a 

regem, além de conformar-se com os princípios inerentes à Administração publica 

e aos atos administrativos. 

   Na abordagem aqui desenvolvida vale ressaltar que a 

licitação não é um fim em si mesma, pois, de nada adianta fazer uma licitação se 

não se obtiver um contrato vantajoso assim como de nada adianta dispensar-se 

ou inexigir-se uma licitação se não se obtiver a mesma vantagem, o que significa 

dizer que ambas cumprem o mesmo objetivo - tutelar o interesse público, o qual 

há de ser tutelado pela probidade administrativa segundo uma condição ética de 

que a licitação seja um procedimento sério, daí a grande, ou talvez, a maior 

função da argumentação jurídica nos procedimentos licitatórios, sobretudo, 

porque, como já se afirmou, a licitação esta atrelada aos princípios constitucionais 

reitores da administração e aos que lhes são correlatos,conforme será melhor 

analisado em tópico subsequente.  

    Nessa linha de consideração, a licitação ou seu 

afastamento(não realização),  têm  como finalidade a obtenção da proposta mais 

vantajosa para o poder público(interesse público), mas não dispensa, sob pena de 

invalidação do ato e de apuração de responsabilidade, a rigorosa observância, 

além do principio da isonomia, dos princípios da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 



 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e o da garantia do 

julgamento objetivo, e dos que leis são correlatos, conforme expressamente 

preconizado no art. 3º da Lei 8.666/93. 

   Importa observar que o art 3º da Lei 8.666/93 fala 

expressamente em princípios que lhes são correlatos, o que calha ao tema aqui 

desenvolvido onde se está analisando as funções que argumentação jurídica 

exerce nos procedimento de dispensa e inexigibildiade de licitação, onde é 

imprescindível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 

no trato da questão, visto que é justamente através da razoabilidade que a razão 

humana penetra, enquanto elemento de certeza, nos referidos despachos 

administrativos. 

   O Administrador Público deve sempre ter em mente que em 

sede de direito público somente lhe é permitido fazer aquilo que a lei 

expressamente autorize, situação bastante contrária ao que se sucede no direito 

privado onde é licito que se possa fazer tudo que a lei não proíba. 

   Ora, se ao Administrador Público que, em última instância é 

que conduz o processo de exclusão da regra de licitar nos procedimentos de 

dispensa e inexigibilidade, lógico que, até como critério de certeza, validade e 

legitimidade, a aplicação da excludente da regra legal há de ser detidamente 

fundamentada mediante sólidos argumentos. 

   No trato da coisa pública, a vontade do Administrador Público 

deve sempre curva-se às alternativas oferecidas pela lei, daí decorrendo o 

princípio da discricionariedade. Quando ultrapassa o permissivo legal, a 

discricionariedadade dá passagem para a arbitrariedade. A grande função da 

argumentação racional(argumentação jurídica) é justamente evitar que estes 

limites sejam rompidos de forma a prevalecer a arbitrariedade, o que é contrário 

ao estado democrático de direito. 

    Ademais, os atos administrativos, a fim de que gozem e se 

revistam de validade, eficácia e legitimidade, devem ser levados ao conhecimento 

público, defluindo o princípio da publicidade em sua mais ampla acepção 

conforme esta consagrado na lei de licitações. Portanto, dar publicidade ao ato é 

torná-lo de conhecimento geral, dentre outras finalidades, para que possa ser 

exercido o controle de sua regularidade. 



 

   Dar publicidade aos atos não significa só necessariamente 

publicá-los em órgão de impressa oficial ou outro meio que lhe façam as vezes, 

mas também afixá-lo em local de fácil acesso ao público em geral, tais como 

afixação em murais, disponilização na internet e outros. 

    Ao objeto do presente estudo, atrelado a questão da exceção 

á regra da licitação, mais especificamente a questão da dispensa e inexigibilidade 

de licitação, a nível de Lei de Licitações, interessam fundamentalmente as normas 

contidas nos artigos 17, 24, 25 e 26, enquanto regulamentadores do inciso XXI do 

art. 37 da Constituição, os quais ressalvam expressamente que nos casos em que 

poderá envetualmente haver contratação sem licitação, o afastamento da licitação 

deve ser tomado de forma restritiva. 

   Os procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação 

devem ser tidos e encarados como atos administrativos, consoante expressa 

disposição contida no parágrafo único do art. 4º da Lei 8.666/93, o qual rege que 

o procedimento licitatório previsto na lei caracteriza ato administrativo formal, seja 

ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública.  

   Portanto, a caracterização dos procedimentos licitatórios ou 

de seu afastamento, como ato administrativo, não é somente reconhecida pela 

doutrina, mas, de forma explícita, pela Lei de Licitações. 

   Ao contrário dos que muitos imaginam nas hipóteses de 

dispensa e inexigibilidade de licitação há também um procedimento formal, 

caracterizado basicamente por um ato administrativo,  conforme previsão do art. 

26 da Lei de Licitações, e a nosso sentir deve ser muito mais rigoroso, quanto a 

sua justificação e fundamentação, que nos processos tipificados como 

modalidades licitatórias, já que as contratações decorrentes das exceções legais 

devem ser plenamente justificadas, sobretudo quanto a sua legalidade, de forma 

racional.  

   Assim, as razões da excludente do princípio absoluto da regra 

de licitar é um campo fértil à utilização da argumentação jurídica, visto que esta é 

quem servirá de parâmetro para a correção normativa quase sempre necessária 

frente a complexidade dos fatos a  serem enfrentados. Esta a grande função da 

argumentação jurídica nos referidos despachos. 



 

    O fato é que nos atos de gestão dos quais decorrerão 

contratos administrativos deve-se observar a regra matriz da licitação, 

especialmente os princípios constitucionais afeitos a toda Administração Pública  

e, por via de conseqüência aos procedimentos tutelados na lei de licitações dentre 

eles os da legalidade, da moralidade e o da publicidade. 

    De igual maneira deve-se lançar o foco sobre o principio da 

razoabilidade, de cunho nitidamente argumentativo, e que, em linhas gerais, pode 

ser definido como aquele que exige proporcionalidade, justiça , e adequação entre 

os meios utilizados pelo poder publico, no exercício de suas atividades – 

administrativas ou legislativas e, os fins por ela almejados, levando-se em conta 

critérios racionais e coerentes. 

    Conforme já afirmado em capitulo anterior, pode-se dizer que 

a motivação das decisões administrativas, fundadas também na Constituição no 

artigo 93, IX, é uma exigência  da racionalidade normativa, podendo ser 

classificada até mesmo como superprincípio constitucional por ser ensejador da 

aplicação dos demais princípios.   

   Atualmente, na própria Lei de Licitações existem mecanismos 

que nitidamente dão um cunho de abertura e fiscalização nos atos praticados em 

um certame licitatório, atrelados a questão republicana e da cidadania, daí porque 

as licitações públicas não interessam tão somente ao Administrador Público, mas 

a sociedade em geral. 

    A questão da argumentação jurídica adquire relevo na matéria 

até porque no campo das licitações e contratos é daqueles em que vigora a mais 

perfeita instabilidade normativa, podendo esta instabilidade até mesmo ser 

classificada como um ponto de tensão entre a certeza e a legitimidade do Direito. 

     A todo instante, o ordenamento jurídico é modificado por 

novas leis, medidas provisórias, decretos, instruções normativas e resoluções. O 

que ontem parecia um critério normativo estável hoje deixa de ser pela edição de 

ato que o revoga. Essa instabilidade embora pareça permanente e insolúvel, pode 

ser superada através da argumentação jurídica que pode produzir um núcleo 

normativo básico para solucionar os problemas a partir dos princípios 

constitucionais e legais afeitos à matéria. 



 

    É preciso perceber que esta insegurança legislativa não 

resulta da necessidade de se inovar originariamente a ordem jurídica, isto é, de se 

disciplinar determinada situação em face da inexistência de norma para regula-la. 

O que tem ocorrido, neste campo, é outra coisa: a mudança de critério de solução 

de dada situação fática pela edição de norma com a finalidade de revogar o 

critério (norma) anterior.  

   A argumentação entraria como forma de preservar o conteúdo 

normativo dos princípios constitucionais afeitos, estirpando assim os casuísmos 

legais tão freqüentes em nosso país. 

   Resta evidente que o patamar constitucional, e por via de 

conseqüência com os princípios constitucionais promoveu uma estreita relação da 

questão dos despachos exarados nas licitações públicas com a argumentação 

judicial, sobretudo, em razão da observância que se  deve guardar com os  

princípios constitucionais, podendo-se afirmar que com os procedimentos 

licitatórios busca-se proteger, em ultima instância, o interesse público. Proteção 

esta que se evidencia através do procedimento de licitação pública. 

    Como, todavia, o mote primacial da moderna Administração 

cada vez mais requer o contrato com os particulares como instrumento de 

atuação na esfera do interesse público, deve haver, dentro das próprias 

principiologias licitatórias, uma adequação condizente aos fatos peculiares aos 

instrumentos e condições contratuais. 

   Se não ocorrer essa mediação entre o conteúdo jurídico da 

normatividade e as peculiaridades casuais e casuísticas das aplicações legais 

uma pequena concessão à facticidade concreta, não se terá, por fim, uma 

verdadeira consecução material do interesse público nas relações contratuais. 

   Com o resguardo que fez a atual Constituição aos princípios 

da licitação e sua incidência material sobre as relações contratuais entre entes 

privados e entes públicos, é quase inevitável que, a priori, se cogite de infração 

legal ao se mencionar a relativização de princípios e normas ínsitas ao 

procedimento licitante.  

   Todavia, violação maior talvez ocorresse, e uma deturpação 

mais profunda se daria se dos princípios e normas licitatórios se fizesse 



 

aplicabilidade na estrita incidência dos mesmos sobre os casos concretos sem 

respeitar-lhes as singularidades eventuais que os mesmos deveras possuam.  

   Os institutos do Direito Positivo não podem ser aplicados 

diretamente sobre a realidade objeto de sua regularização, por mais forçoso e 

imprescindível, como o é no caso em comento, sua valorização e importâncias 

sociais. 

   A incidência da normatividade deontológica sem mediação 

com os fatos da realidade é mais uma faceta do positivismo e a História 

demonstra que sempre que se deu uma plena e irrestrita aplicação normacional 

houve muito mais legitimação social do Direito, para não se falar mesmo em 

injustiça. 

   Assim sendo, mesmo que ao Estado não se possa conceder a 

mais completa liberdade de aplicação dos princípios e normas licitatórios, pode-se 

e deve-se, em nome dos próprios princípios do interesse público e da eficiência 

administrativa, apregoar-se a complementação da normatividade abstrata pela 

adequação ao caso concreto da contratação administrativa que se tenha que 

analisar. 

   A configuração de uma completa autonomia e eficácia de 

tutela administrativa gera-se pela tutela apropriada da concreticidade do caso 

jurídico. Destarte, uma efetiva superação do positivismo somente pode-se dar em 

função da verificação interna dos meandros do procedimento administrativo e de 

como se podem efetivar as normas e princípios do mesmo na tutela o mais 

eficazmente possível das questões contratuais e da totalidade dos casos em que 

deva se aplicar a Lei 8.666/93.  

   Dentro dessa óptica de raciocínio é que se abre a questão da 

incidência da dispensa e da inelegibilidade como exceções à regra de licitar os 

contratos administrativos emanada da Lei 8.666/93. Tais exceções devem ser 

encaradas como necessidade de adequação ao caso concreto em que se 

apresenta a consecução incidental do interesse público no âmbito das 

contratações administrativas. 

   A argumentação tem como função precípua, conferir eficácia, 

validade e legitimar as decisões em sede administrativa de dispensa e 



 

inexigibilidade de licitação, justificando de como as mesmas podem, dentro dos 

meandros do caso concreto, possibilitar a consecução do interesse público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                          

4.2  Da Licitação Pública: conceito, finalidade, características e importância 
 

 

   A licitação é o procedimento administrativo através do qual a 

Administração Publica, em todas as suas instancias, faculta a eventuais 

interessados em se imiscuírem em procedimento administrativo legal e de 

formularem propostas em igualdade de condições para, após uma decisão 

objetiva vinculada ao edital, que por sua vez há que estar vinculado à constituição 

e a lei de licitações, especialmente quanto aos princípios, selecionar a proposição 

mais conveniente para a celebração do contrato visando concretizar o interesse 

público. 

   A finalidade cardeal do procedimento licitatório é a abertura 

de oportunidade para a contratação com o Poder Público. Oportunamente se 

pode ressaltar que a licitação deve ser realizada de modo a fazer a seleção da 

proposta mais vantajosa para o interesse público, e a posterior contratação com a 

Administração.  

   De uns tempos para cá, a doutrina jurídica brasileira 

especializada tem se dedicado a  elaboração de um conceito jurídico do que 

venha a ser licitação.Este esforço culminou com a obtenção de um consenso 

entre os doutrinadores especializados, no sentido de enfatizar a idéias de que 

licitar é antes de mais nada realizar um procedimento formal, segundo os ditames 

do devido processo legal, com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa. 

   Nesse sentido podemos colher os seguintes conceitos a 

começar pelo de Hely Lopes Meirelles, que foi o doutrinador que teve o condão de 

praticamente sistematizar o Direito Administrativo brasileiro, tendo sintetizado seu 

conceito de licitação nos seguintes termos: “Licitação é o procedimento 

administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais 

vantajosa para o contrato de seu interesse.”197

    Conceito praticamente idêntico foi adotado por outros 

administrativistas brasileiros, tais como, dentre outros, Toshio Mukai198, Adilson 

 
197 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p.23 
198  MUKAI, Toshio. Licitações e contratos públicos. 4. ed. São Paulo, Saraiva. p. 1. 



 

                                          

Abreu Dallari199, Celso Antonio Bandeira de Mello200, Carlos Ari Sundfeld201, Lucia 

Valle Figueiredo202, Maria Sylvia Zanella Di Pietro203, Diógenes Gasparini204, 

Marçal Justen Filho205 e José Cretella Júnior206. 

   Perfeitamente compreensível esta unanimidade uma vez que 

o tema licitação tem sido, ao longo dos anos, objeto de intensa reflexão por 

juristas afeiçoados ao regime jurídico próprio do Direito Administrativo. 

    A proposta deverá ser escolhida de acordo com o interesse 

coletivo, ou seja, aquela que proporcionará as mais aprimoradas condições 

contratuais em proveito da Administração Pública. 

   Carlos Ary Sundfeld207 salienta que a licitação busca o 

equilíbrio dinâmico entre dois valores: o interesse público, de um lado, e o 

privado, de outro. 

   Deste modo, para completar o perfil constitucional da 

licitação, ao lado do dever de licitar constitucionalmente imposto à Administração 

Pública, impõe-se considerar os princípios constitucionais relacionados ás 

pessoas, sejam naturais ou jurídicas, que pretendam apresentar propostas em 

certames licitatórios quanto aquelas que, sendo terceiros nessa relação, neles 

tenham interesse enquanto simples cidadãos. 

    Nesse diapasão, é ainda Carlos Ari Sundfeld208 quem, numa 

nítida alusão ao princípio da isonomia, salienta a importância do procedimento 

licitatório como garantia ao acesso de todos os administrados à disputa pela 

contratação pública, conceituando-a como: 

 
Procedimento administrativo destinado à escolha de pessoa a ser 
contratada pela Administração ou a ser beneficiada por ato 
administrativo singular, no qual são assegurados tanto o direito 

 
199 DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos jurídicos da licitação. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p.29. 
200 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 10. ed. São Paulo: Malheiros 
1998. p. 333. 
201 SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p 15. 
202 FIGUEIREDO, Lucia Vale. Curso de direito administrativo. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 402-
403. 
203  DI PETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1995. p. 254. 
204 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva: 1995. p. 286. 
205 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Aide, 1994. p. 18. 
206 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de direito administrativo. 8. ed. Rio de Janeiro, 1986. p. 432. 
207 SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.p.16. 
208 SUNDFELD, Carlos Ari. Idem ibidem. p. 21.  



 

                                          

dos interessados à disputa como a seleção do beneficiário mais 
adequado ao interesse público. 

 

   Consoante já afirmado linhas acima aquisição de bens como 

para que haja prestação de serviços para a Administração, tendo como 

fundamento, na norma constitucional, o art. 37, inciso XXI, e na norma 

infraconstitucional, o art. 2º, da Lei n.º 8.666/93, no seguinte teor: 

 
Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações concessões, permissões e locações da Administração 
Pública, quando contratadas com terceiros, serão 
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta lei. 

 

   A primeira tarefa da Administração em uma democracia 

material deve ser o resguardo da res publica. Todas as formas de democracia 

falseadas, com igualdade estritamente formal e com a não diminuição das 

desigualdades sócio-econômicas entre os cidadãos gera a odiosa possibilidade 

de verificação, por parte do cidadão, da inutilidade e da mera ilusão que 

caracterizam o voto dado nas urnas sem a devida correspondência com a praxis 

administrativa que promova o bem-estar geral. 

   Ocorre que nas sociedades complexas o bem-estar depende 

da ordem jurídica vigente e esta, por seu turno, depende da legitimação que 

assume perante a sociedade. Esta espera que as instituições e as 

instrumentações jurídico-político-administrativas cumpram a sua função de 

distribuir justiça e igualdade materiais aos cidadãos.  

   A ordem jurídica vigente somente adquire, assim, no fundo, a 

sua legitimação se puder se constituir em ordem procedimentalmente 

desenvolvida, pois como disse João Maurício Adeodato209 citando Niklas 

Luhmann, a legitimação da ordem social na pós-modernidade se dá apenas e tão-

somente em função da legitimidade procedimental que essa vem a adquirir na 

realização de sua função social segundo um modelo de atuação previamente 

traçado e desenvolvido coerentemente, ou seja, segundo uma coerência 

atuacional do ordenamento do Direito Positivo. 

 
209 ADEODATO, João Maurício Leitão. Ética e retórica- para uma nova dogmática jurídica. São Paulo: 
Saraiva, 2002. p. 43. 



 

    Assim é que se pode preconizar a fundamentação do princípio 

do devido procedimento administrativo, que consiste numa sucessão ordenada de 

atos para atingir um determinado resultado dentro da concretização paulatina da 

Licitação.  

   Existe uma tutela constitucional ao princípio do devido 

procedimento administrativo, inserta no  art. 5º, inciso LV, da Magna Carta e que 

confere ao Administrador um caminho específico a ser trilhado, a ser tomado 

como um norte ao qual não se pode fugir. A tutela da procedimentalização 

constitucional da Licitação Pública em verdade é uma dimanação do devido 

processo legal como matriz abrangente da consecução de atos administrativos.  

   O procedimento administrativo atua como instrumento de 

redução da discricionariedade, pois estabelece uma rota a ser seguida pelo 

Administrador Público e sua atuação, caso não siga efetivamente os padrões 

traçados pela legalidade subjacente, se tornará passível de punição. 

   As fases procedimentais da Licitação representam uma 

progressiva redução da liberdade(discricionarismo) do Administrador, que não 

pode fugir de modo algum das etapas e procedimentos formadores do processus 

da licitação. 

   A feitura legal do devido procedimento licitatório se dá em 

conformidade aos artigos 4º, 41; 43; 49, § 3º da Lei de Licitação Pública, e segue 

uma rota característica de estrutura procedimental, havendo já uma clássica 

divisão no procedimento em duas fases distintas uma denominada fase 

interna(onde são elaborados os atos necessários a deflagração do processo e/ou 

decisão pela excludente da licitação) e, a outra, denominada fase externa 

deflagrada com a publicação do instrumento convocatório sendo-lhes 

subsequentes posteriormente apresentação de propostas pelos participantes da 

licitação; o julgamento da habilitação dos participantes para integrarem o 

procedimento licitatório; o julgamento objetivo(legal)das propostas apresentadas; 

a conclusão da licitação, com a homologação e a posterior adjudicação do objeto 

do certame ao vencedor. 

   A exposição da teoria da argumentação interessa a questão 

da fase interna dos certames, ocasião em que a Administração deve adotar as 



 

providencias preliminares à deflagração ou não do prélio licitatório, sendo esta 

composta das seguintes providências: 

   a) verificação da necessidade, conveniência e legalidade da 

contratação pública a ser firmada; b) determinação do modelo de contratação 

adequado aos fins que se quer atingir(princípio da razoablidade e da adequação); 

c) fixação das condições de licitação ou da contratação direta pela Administração 

Pública mediante a realização de procedimento legalmente formado; d) 

elaboração do instrumento editalício. 

    Sabe-se que licitação publica, enquanto ato de gestão e de 

satisfação do interesse publico há ser guiada de foram organizada e projetada. 

Sendo certo que mesmo, naqueles casos em que houver uma decisão pela não 

instauração do certame licitatório haverá sempre uma fase interna onde serão 

elaborados os projetos e identificados os elementos necessários.   

Naquelas hipóteses em que houver decisão pela aplicação da excludente da 

licitação, ainda assim, como já dito haverá necessariamente um procedimento a 

ser presidindo segundo a norma contida no artigo 26 da Lei 8.666/93. 

   Explicitada as nuances gerais sobre a argumentação, pode-se 

agora delimitar a possibilidade de vinculação entre a licitação e os princípios 

constitucionais e infra-constitucionais que a regem. 

A todas as luzes, claro que esta interligação, podendo ser até mesmo de forma 

corretiva do Direito Positivo, viabilizar-se-à através do procedimento de licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 A licitação pública e os princípios constitucionais administrativos da 
moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e interesse público 
 
 
4.3.1 A função de controle administrativo exercida pelos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade 
 

 

   A formulação dos princípios constitucionais acerca da 

Administração Pública é de fundamental importância para a caracterização da 

licitação, uma vez que a mesma é um procedimento de controle administrativo de 

atos do poder público e dimana como conseqüência da deontologia constitucional 

acerca da proteção legal da atividade do Administrador. 

   Ora, se se pode amplamente fundamentar o controle da 

Administração Pública a partir dos procedimentos administrativos,  é de se levar 

em conta que a função do conjunto de mecanismos relatados nos itens 

posteriores do presente trabalho monográfico estão amplamente atrelados à 

posição atual da legalidade licitatória, a qual serve para fundamentar o controle da 

Administração no sentido de assegurar a forma de atuação da Administração e de 

realizar a possibilidade de controle  a partir da respeitabilidade do Administrador 

aos ditames que regem a feitura da contratação pública. 

   A ampliação do controle legal sobre a função de contratação 

pública e a possibilidade dessa função se constituir a partir de uma dogmática 

jurisdicional que tenha como fundamento a argumentação jurídica, faz remeter 

antes de mais nada, aos princípios da licitação como conceitos basilares da 

função argumentativa, e de colocação da argumentação como meio construtor 

das decisões administrativas. 

   O controle acerca da atividade não-vinculada do Estado, isto 

é, sobre os atos administrativos que envolvam o exercício de juízos discricionários 

ou a valoração de conceitos jurídicos verdadeiramente indeterminados, 

possibilitam, quando esse controle incide sobre licitação, a contenção do exercício 

abusivo das prerrogativas públicas. 



 

                                          

   De outro lado, se a construção do raciocínio jurídico 

argumentativo for o fundamento da racionalidade que molda em termos 

estruturais a decisão administrativa, tem-se, a princípio, um ganho integral na 

formação do decisório administrativo, o qual, dessa maneira, deve se conformar a 

uma visão mais ampla de seu fundamento de legitimidade, e assim poder se 

constituir em um controlável pela juridicidade.  

   Pode-se ressaltar também que dentro dessa racionalidade 

discursiva formadora e também controladora das decisões administrativas está a 

presença marcante das principiologias da razoabilidade e da proporcionalidade, 

que também cumprem relevante missão de funcionar como critério para a 

demonstração da  não adequação de certos atos administrativos ao interesse 

público, quer seja por vício ou por presença de elementos que não se coadunem 

ao interesse da coletividade. 

   Assim, através dos referidos princípios a ponderação entre a 

decisão administrativa e a concretização dos interesses públicos envolvidos no 

caso concreto. Esta função é ressaltada por Paulo Bonavides210: 
 

Uma das aplicações mais proveitosas contidas potencialmente no 
princípio da proporcionalidade é aquela que o faz instrumento de 
interpretação toda vez que ocorre antagonismo entre direitos 
fundamentais e se busca daí solução conciliatória, para a qual o 
princípio é indubitavelmente apropriado. As cortes constitucionais 
européias, nomeadamente o Tribunal de Justiça da Comunidade 
Européia, já fizeram uso freqüente do princípio para diminuir ou 
eliminar a colisão de tais direitos. 

 

   No caso do presente trabalho, intentar-se-á fazer uma análise 

crítica da incidência dos referidos princípios, sobretudo à luz da teoria 

argumentativa, em que o emprego do princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade podem ser de ampla utilidade e, vale dizer, funcionam como 

mecanismos de construção da justificação das decisões da Administração Pública 

no procedimento licitatório. 

   A fundamentação essencial dos princípios da razoabilidade e 

do princípio da proporcionalidade foi dada primacialmente por Canotilho ao 

mencionar que ambos funcionam como meios de controle dos atos estatais, 

 
210 BONAVIDES, Paulo. Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 35. 



 

                                          

através da contenção dos mesmos dentro de limites razoáveis e proporcionais 

aos fins públicos, de J. J. Gomes Canotilho211: 

 
Através de standards jurisprudenciais como o da 
proporcionalidade, razoabilidade, proibição de excesso, é possível 
hoje recolocar a administração (e, de um modo geral, os poderes 
públicos) num plano menos sobranceiro e incontestado 
relativamente ao cidadão. 

 

   Apesar da diversidade de origem histórica os princípios em 

questão tem as mesmas funções básicas, pois  mesmo o primeiro tendo surgido 

no direito anglo-saxão, como face material da principiologia do due process of 

law, e o passo que o segundo ter-se desenvolvido a partir da doutrina alemã 

como um aprimoramento do primeiro, ambos os conteúdos jurídicos são 

indeterminados, por não terem uma definição absolutamente inequívoca na 

doutrina. 

   A atividade administrativa licitatória está necessariamente 

sujeita à rígida observância de diretriz fundamental(Lei 8.666/93), que, 

encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos 

de contratação e as atuações irrazoáveis do Poder Público, já que uma dessas 

irrazoabilidades pode ser exatamente a exigência de procedimento administrativo 

sem a finalidade pública.  

   O princípio da proporcionalidade - que extrai a sua justificação 

dogmática para a licitação de diversas normas constitucionais(art. 37 e 

seguintes), notadamente daquela que veicula a garantia da observância do 

interesse público, acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do Poder 

Público no exercício de suas funções, dá-se como parâmetro de aferição da 

própria constitucionalidade material dos atos administrativos.  

   A atuação estatal deve se adistringir a um conteúdo de 

razoabilidade, ou então prestar homenagem ao princípio da proporcionalidade, 

ajustando-se à principiologia maior do devido processo legal, (CF, art. 5º, LIV). 

Essa regra deontológica tutelar, ao inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do 

abuso de poder administrativo, enfatiza a noção de que a prerrogativa de realizar 

atos outorgada ao Estado constitui atribuição jurídica essencialmente limitada, 

 
211 GOMES CANOTILHO, Joaquim José. Direito Constitucional. Lisboa: Almedina, 1995. p. 456. 



 

                                          

posto que sujeita à consecução concreta do interesse público mesmo que o 

Administrador haja em nome do poder discricionário que possui. 

   Relativamente ao conteúdo jurídico material do princípio da 

proporcionalidade, a doutrina, de um modo geral, desdobra-o em três 

subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

   Primeiramente, a medida adotada deve ser a mais adequada 

para a satisfação do interesse público visado pela norma, sob pena de invalidade. 

   Outrossim, a restrição aos direitos fundamentais deve 

restringir-se ao estritamente necessário ao atendimento daquele interesse. 

Segundo Canotilho212: 

 
O princípio da exigibilidade também conhecido como ‘princípio da 
necessidade’ ou da ‘menor ingerência possível’, coloca a tônica na 
idéia de que o cidadão tem direito à menor desvantagem possível. 
Assim, exigir-se-ia sempre a prova de que, para a obtenção de 
determinados fins, não era possível adotar outro meio menos 
oneroso para o cidadão. 

 

   Por último, reclama-se a proporcionalidade entre a restrição 

imposta e a medida adotada. Aqui, meios e fim são colocados em equação 

mediante um juízo de ponderação, com o objetivo de se avaliar se o meio 

utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim. 

   Porém, deve-se ter em vista que o princípio da 

proporcionalidade, a despeito de ter sido concebido como instrumento de 

proteção dos direitos fundamentais, não raro é invocado para justificar medidas 

restritivas impostas a tais direitos, sob o argumento de que ditas medidas não 

seriam desproporcionais.  

   Por essa razão, torna-se imperioso que o princípio da 

proporcionalidade seja analisado à luz das normas e princípios que compõem o 

sistema constitucional de cada Estado, em homenagem à força normativa da 

Constituição.  

   Ademais, uma decisão fundamentada exclusivamente no 

princípio da proporcionalidade, sem qualquer correlação com os valores 

prestigiados no texto constitucional, pode gerar a indesejável impressão de ter 

 
212 GOMES CANOTILHO, Joaquim José. Idem ibidem. p. 478. 



 

                                          

sido proferida mais por considerações políticas do que jurídicas, o que representa 

enorme desprestígio para a Justiça. 

   Pelo princípio da razoabilidade, a Administração, no uso da 

Discricionariedade, deverá obedecer a critérios aceitáveis na prática de seus atos. 

Ou seja, se um ato for praticado sem a devida prudência e sensatez necessárias 

ao administrador, aquele será perfeitamente invalidável, visto ser eivado de 

nulidade. 

   Assim, o princípio da razoabilidade preceitua que as 

competências administrativas somente poderão tornar-se válidas quando 

exercidas na extensão e intensidade razoáveis ao que seja realmente demandado 

para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas. 

   O princípio da razoabilidade deve ser portanto, um 

instrumento de  aferição também da competência administrativa, e se constitui em 

relevante meio de coibição de  interferências de uma autoridade administrativa na 

função de outra.  

   A possibilidade concreta de consecução do interesse público 

se faz valer quando a razoabilidade atua in concreto e não in abstrato, e pode ser 

ligada ao conjunto dos princípios constitucionais e infra-constutucionais 

concernentes à Administração Pública.  

   José Adércio Sampaio213 traça as nuances fundamentais do 

referido princípio no sentido de caracterizá-lo como instrumental apropriado para 

a consecução do interesse público, que requer uma aproximação com a prática 

de transmutação dos conceitos lingüísticos do Direito Administrativo. 

   O susoreferido doutrinador214 assim comenta a caracterização 

das qualificadoras do princípio da razoabilidade- a) razoabilidade como coerência 

lógica; b) razoabilidade como adequação aos requisitos constitucionais da 

efetividade normativa; c) razoabilidade como adequação de meios e fins; d) 

razoabilidade como proibição do excesso na aplicabilidade legal . 

 
213 SAMPAIO, José Adércio Leite. Jurisdição Constitucional e os direitos fundamentais. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2003. p. 57. 
214 SAMPAIO, José Adércio Leite. Idem ibidem. p. 82 ss. 



 

                                          

   Essas nuances são caracterizadas a partir da corrente 

majoritária da doutrina pátria representada pelos mais diversos autores215, que 

admite o referido princípio como meio de efetivação da normatividade 

constitucional, que, se conjugada à teoria do discurso racional pode ser um 

instrumental de adequabilidade entre a norma e sua incidência pragmática na 

regulação dos casos concretos do Direito Administrativo, especialmente aos  

casos de dispensa e inexigibilidade de licitação pública  

   A vinculação entre razoabilidade e discurso jurídico racional é 

mostrada explicitamente por Fábio C. S. de Oliveira216 ao comentar que:  

 
O discurso jurídico realça a deontologia profissional. Repita-
se: o intuito da argumentação jurídica é convencer, não 
persuadir. É assim que sustentamos  a argumentação como 
uma técnica jurídica do juízo razoável(...) 
É cabível uma observação acerca da sistemática 
propugnada entre razoabilidade interna e razoabilidade 
externa. Entendemos que a razoabilidade interna diz 
respeito à estrutura formal do raciocínio, ou seja, ao 
silogismo. Examina a regularidade formal do juízo. Já a 
razoabilidade externa é relacionada com a matéria ventilada 
no silogismo, isto é, a compatibilização do conteúdo do juízo 
com a substância do sistema normativo (Constituição). 
Assim, a lógica material pressupõe a formal, tal como a 
razoabilidade externa pressupõe a interna. 
Para nós, a argumentação pode ser vista como um diálogo 
entre silogismos (razoáveis/raciocináveis ou não) diferentes. 
Não negamos em momento algum o silogismo. A 
argumentação, consoante acreditamos, pode levar a um 
único resultado certo ou a mais de uma solução acertada. O 
silogismo jurídico não funciona sempre com uma exatidão 
absoluta. Assim, a razoabilidade é compatível com a lógica 
dedutiva. 

 

 

 
215 Ver: ATIENZA, Manuel. Sobre lo razonable en el derecho. Revista Española de Derecho Constitucional. 
n. 27, Sep./Dic. 1989; BARROSO, Luís Roberto. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no 
direito constitucional. Boletim de Direito Administrativ., v. 13, n. 3, p.156-166, mar/1997; GRAU, Eros R. 
Crítica da discricionalidade e restauração da legalidade. In: ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Estudos de 
direito administrativo em homenagem ao Professor Seabra Fagundes. Belo Horizonte: Del Rey, 1995; 
GUERRA FILHO, Willis Santiago. Princípios da proporcionalidade e teoria do direito. In: GRAU, Eros R.; 
GUERRA FILHO, W.S.(Org). Direito constitucional – Estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São 
Paulo: Malheiros, 2001; TÁCITO, Caio. A razoabilidade das leis. Revista Trimestral de Direito. n. 13, p. 
227-232, 1996; SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. v. 798, 
p. 23-50, abr/2002;  
216 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos princípios- O princípio constitucional da 
razoabilidade. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. p. 190-192. 



 

4.3.2 O princípio da moralidade administrativa e a consecução do interesse 
público 
 

 

   O desenvolvimento do conceito de moralidade administrativa 

se deu a fim de fortificar a presença de um esquema ético no âmbito do 

ordenamento jurídico, posto que se correlaciona à preocupação moderna de 

estabelecer uma teorização adequada para a limitação do poder administrativo.  

   O descontrole do governando era típico do Estado 

Absolutista, onde campeava a centralização administrativa do poder, o que fez 

com que o atendimento ao interesse público não se verificasse o mais das vezes 

ou não fosse perceptível na intenção do agente, ou seja, tanto poderia ocorrer 

desvio de poder quanto  imoralidade. 

   No Estado Absolutista o agente poderia se utilizar de meios 

lícitos para atingir finalidades irregulares sem que a coletividade lhe cerceasse a 

atuação, o que poderia levar à caracterização da imoralidade administrativa ou a 

uma possibilidade de ilegalidade. 

   No Estado de Direito, todavia, essa possibilitação de 

corrupção administrativa igualmente se dá. Todavia, o mecanismo de controle 

social é bem mais forte e pode ser acionado caso haja qualquer possibilidade de 

intervenção dos meios legais. 

   No Estado de Direito brasileiro a análise do sistema jurídico 

nacional faz com que tal possibilidade seja possível, ou seja, o mecanismo de 

controle pode vir a atuar a contento e fazer o trabalho de contenção do poder 

público. 

   A ilimitação de poder, como ocorria no Estado ditatorial não 

mais sobrevive com a fundação da ordem levada a efeito pela Constituição de 

1988. O princípio da moralidade administrativa veio expresso de forma autônoma 

no artigo 37, que traz ao seu lado o princípio da legalidade, fato que, de logo, 

impede uma identificação ou absorção de um pelo outro, sob pena de destituir de 

conteúdo a regra constitucional. 

   Ademais, a moralidade administrativa não tem única previsão 

nesse artigo, regendo o inciso LXXIV do artigo quinto que:  



 

 

qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa. 

 

   No parágrafo nono do artigo 14, a moralidade é protegida com 

a determinação da estipulação de hipóteses de inelegibilidade visando o seu 

resguardo:  

 
Lei Complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e 
os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade 
administrativa, a moralidade para o exercício do mandato. 

 

 

   Considerando-se, de forma a priori, sem maiores discussões 

sobre o tema, a probidade administrativa como uma das faces da moral 

administrativa, constata-se  a ampla proteção ao moralismo administrativo que 

considera como crime de responsabilidade os atos que atentem contra a 

probidade administrativa; o parágrafo quarto do artigo 37 da Constituição Federal 

sanciona os atos de improbidade com a suspensão dos direitos políticos, a perda 

da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. 

   A par das disposições constitucionais, várias normas 

infraconstitucionais tem sido editadas impulsionadas pela idéia de moralização da 

atividade da Administração como, mais recentemente, a Lei da Improbidade 

Administrativa, Lei n. 8.429/92, a LC 101/2000, que regulamenta os atos de 

gestão fiscal e a Lei n. 10.028/2000 que define os crimes de responsabilidade 

fiscal. 

   Ademais, mormente no Brasil, no tempo que corre, há um 

verdadeiro clamor popular no sentido de coibir os atos que atentem contra os 

valores públicos, e evitem o uso da administração em proveito pessoal. 

   Portanto, é tendo em vista esse contexto de idéias que se 

deve buscar o campo conceitual de moralidade administrativa e a forma como ela 

deve vincular a atividade administrativa, o que dependerá da eficiência das 

formas de controle previstas, o não será examinado nesta instância.  



 

   Valendo entretanto afirmar que, tratando-se de princípio, é 

norma primeira, axiológica, que deve informar todo o sistema legal (mormente o 

administrativo), cujo atendimento é pressuposto de validade dos atos jurídicos 

levados a efeito. 

   Existindo vigentes, como constatamos, no envolver da 

tessitura social, todo um amálgama de valores morais entrelaçados e dominantes, 

os quais se formam a partir da vida prática do Direito conjugada ao tecido social. 

   Propugnando pela conformidade dos atos do Administrador 

com os princípios basilares da Administração Pública, pode-se então dizer que a 

moralidade constitui um conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina da 

Administração, em sua atuação executiva.  A partir desse entendimento a doutrina 

administrativista urdiu o conceito de moralidade administrativa que vem sendo o 

dominante e que dele não destoa.  

   Partindo do conceito de moralidade administrativa acima 

traçado direciona para duas colocações que se fazem interessantes: 

primeiramente, deve ser trazido à baila a que a moralidade em geral deve ser 

gerada dentro de uma coletividade, dentro de um grupamento, colocada como fim 

deste grupo, que seria aquela considerada a partir da geração dos conceitos 

sociais de moralidade,  moral cuja formação é feita a partir da vontade coletiva. 

   A objetivação da vontade nação, ou seja, na concretização 

dessa vontade na Constituição é a interpretação legal da moralidade 

administrativa e a origem da moral administrativa prevista na Carta Política. 

   Posto isso, pode-se asseverar que a moral administrativa é 

um sistema de moralidade fechada, próprio da Administração Pública, que exige 

de seus agentes absoluta fidelidade à produção de resultados que sejam 

adequados à satisfação dos interesses públicos, assim por lei caracterizados e a 

ela cometidos. 

   Conseguintemente, a moral administrativa seria aquela 

própria de uma coletividade institucionalizada, e, assim sendo, organizada em 

função de determinado fim, daí a funcionalidade de seus agentes; por outro lado, 

a moral administrativa se situa não animicamente na intenção do agente, mas, 

sendo uma moral de resultados, na sua conduta objetivamente considerada em 

face dos fins propostos. 



 

   Não cremos, contudo, que o alcance do princípio da moral 

administrativa deva se resumir na sua formação no seio da instituição que é 

administração, em face de seus fins funcionais.  

   Cada vez mais, o que se exige em face da moralidade 

administrativa é justiça e probidade que não têm medida somente no espaço 

interno da administração. Decerto, passe o truísmo, não se pode falar de um justo 

administrativo ou de um honesto administrativo diferente de um justo ou um 

honesto no corpo social. 

   A Administração Pública é sim dirigida por fins próprios, 

entretanto, fins cujo conceito deve ser preenchido por elementos apreendidos no 

tecido axiológico social, sob pena de se constituir em puro regime de força.  

   Ora, não existe ato da Administração fora do fim do corpo 

social que se possa considerar legítimo.  É preciso construir-se o que podemos 

chamar de conceito democrático de moralidade administrativa, o que somente 

pode ser feito de fora para dentro da Administração, pelo povo e na acepção dos  

valores por este elegidos.  

   É óbvio que hão de se formar valores jurídicos 

prioritariamente obedecidos pela Administração, os quais, todavia, se distintos, 

soçobrarão em conflito aos valores sociais.   Assim, o atendimento à moralidade 

administrativa é condição de validade do ato administrativo, suscetível de controle 

pelo Poder Judiciário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 Princípios informadores da licitação pública  
 

 

   Os princípios específicos constitucionais acerca da licitação 

pública são absolutamente necessários para uma correta interpretação legal que 

atenda aos interesses públicos, admitindo uma possibilidade de ampla 

procedimentalização da atividade, o que implica, quando da efetividade do 

procedimento, o controle social do mesmo.  

   A possibilidade de contratação de particulares com o setor 

público, é, de regra, feita através de uma regulação legal que requer a 

necessidade de prévia licitação; requer ainda a seleção da proposta mais 

vantajosa, para bem atender ao interesse público e a configuração da isonomia 

entre os licitantes, com a vedação a exigências de desnecessárias e abusivas aos 

mesmos. 

   A Lei nº 8.666/93, em seu art. 3º, estabelece que a licitação 

será processada e julgada em conformidade com os seguintes princípios. 

   O princípio da legalidade, que determina o desenvolvimento 

de uma atividade vinculada, ou seja, o Administrador Público tem que adequar 

seu arbítrio, cabendo-lhe seguir a procedimentalização determinada pela lei, o 

mesmo se dando em atinência aos licitantes. 

   Dentro de uma moderna dogmática jurídica, entretanto,  

mesmo levando em conta a tipicidade cerrada que incide na Administração 

Pública, a feitura da licitação impende a possibilidade de um manejo de situações 

ainda não estritamente vinculadas ao legalismo literal(pois dentro deste existem 

aberturas de possibilidade atuacional ao Administrador), daí mesmo a 

possibilidade da dispensa e da inexigibilidade de licitação pública. 

   O princípio da Impessoalidade coloca a objetivação de 

critérios para o certame licitatório que não denotem preferências a qualquer dos 

licitantes, pois não estão guardando relação com as finalidades precípuas da 

Licitação. 

   Quanto aos princípios da moralidade e da probidade 

administrativas, seus conteúdos não necessariamente determinístico, no sentido 

de não haver um padrão moral absoluto, não afasta sua aplicabilidade, que se 



 

                                          

deve nortear pelos conceitos-padrão de probidade e honestidade, e que indicam 

que na atuação concreta o Administrador respeite o interesse público. 

   O princípio da igualdade ou da isonomia, que tem várias 

acepções jurídicas no decorrer da História do Direito, sendo a mais famosa a de 

Aristóteles217- isonomia não é senão a igualdade entre os iguais, e a 

desigualdade entre os desiguais.  

   Portanto, este princípio não impede que seja estabelecidos 

critérios que afastem certos candidatos, pois a igualdade se dá entre iguais e não 

entre desiguais, e a isonomia assume uma fundamentação material e não formal; 

a igualdade se deve verificar em um primeiro momento, antes da apresentação 

das normas da licitação  pela Administração, e não abstratamente a posteriori, 

quando da efetivação do procedimento.  

   O critério jurídico-administrativo da igualdade entre os 

licitantes deve ser completamente respeitado e se efetivar dentro de uma tônica 

de alta vinculação ao fundamento da licitação, que é a plena consecução do bem 

comum pela contratação de serviços pela Administração Pública. 

   A igualdade entre os licitantes é o princípio primordial da 

licitação - agora previsto na própria Constituição da República (art. 37, XXI). É 

plenamente vedado o critério da desigualação a posteriori, porquanto a igualdade 

deve incidir materialmente e com ‘discriminação positiva” - , pois não pode haver 

procedimento seletivo com discriminação entre participantes, ou com cláusulas do 

instrumento convocatório que afastem eventuais proponentes qualificados ou os 

desnivelem no julgamento (art. 3º, §1º, da Lei 8.666/93). 

   Mas o princípio supracitado não impede que a Administração 

estabeleça requisitos mínimos de participação, desde que necessários à garantia 

da execução do contrato, à segurança e perfeição da obra ou do serviço, à 

regularidade do fornecimento ou ao atendimento de qualquer outro interesse 

público, em conformidade com o previsto nos artigos 27 a 33 da Lei 8.666/93. 

   O que o princípio da igualdade entre os licitantes veda é a 

cláusula discriminatória ou o julgamento faccioso que desiguala os iguais ou 

iguala os desiguais, favorecendo a uns e prejudicando a outros, com exigências 

inúteis para o serviço público, mas com destino certo a determinados candidatos.  

 
217  ARISTÓTELES. Política. Tradução de Marcos Gama Kury. Brasília: EDUNB, 1998.  



 

   Essa é a forma mais insidiosa de desvio de poder, com que a 

Administração quebra a isonomia entre os licitantes, razão pela qual o Judiciário 

tem anulado editais  e julgamentos em que se descobre a perseguição ou o 

favoritismo administrativo, desigualando os proponentes por critérios subjetivos de 

predileção ou repúdio do Administrador, mas sem nenhuma motivação real de 

interesse público e mesmo sem vantagem técnico-econômica para a consecução 

das funções públicas da Administração.  

   Daí por que a lei regulamentar da ação popular considera nula 

o contrato resultante de edital em que “forem incluídas cláusulas ou condições 

que comprometam o seu caráter competitivo” (Lei 4.717/65, art. 4º, III, “b”), o que 

está agora reiterado no art. 3º, § 1º, I e II, da Lei 8.666/93. 

   O princípio da publicidade divide-se basicamente em dois 

escopos distintos- facultar a acessabilidade dos interessados em participar da 

licitação e possibilitar a todos os participantes a averiguação da regularidade do 

procedimento licitatório. 

   O princípio da motivação determina que a Administração 

Pública exponha os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Somente 

através dos atos motivados é que se pode verificar se as condutas administrativas 

estão atendendo aos princípios informadores da legalidade, finalidade, 

razoabilidade e proporcionalidade. Apesar de não estar expressamente contido no 

artigo 37 da Constituição Federal, foi abarcado pela Lei 8.666/93. 

   Com relação à publicidade, seu fim é permitir, além da 

participação de todos os interessados, que se fiscalize os atos de licitação. 

Qualquer cidadão pode denunciar irregularidades e pedir instauração de 

investigações administrativas no sentido de apurar se a atividade licitatória está 

de acordo com a Lei. Ela é obrigatória como meio conferido de eficácia da 

atividade administrativa. 

   O artigo 7º, parágrafo 8º, da Lei de Licitações, garante a 

qualquer cidadão ter acesso ao procedimento licitatório para tomar conhecimento 

dos quantitativos das compras e/ou serviços bem como de seus preços.  

   Sendo o fim da licitação a escolha da proposta mais 

vantajosa, deve o administrador estar incumbido de honestidade ao cuidar coisa 

pública, não dispendendo, ao seu talante, recursos desnecessários. Relaciona-se 



 

                                          

com o princípio da moralidade bem como com o da eficiência, este inserido no 

texto constitucional pela Emenda n.º 19/98. 

   Marçal Justen Filho218, no tocante ao princípio da 

economicidade assim afirma: 

 
“... Não basta honestidade e boas intenções para validação de 
atos administrativos. A economicidade impõe adoção da solução 
mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos 
recursos públicos.” 

 

   O princípio da eficiência foi recentemente introduzido em 

nosso texto constitucional, tendo influência direta sobre os casos de contratação 

direta, como diz Adilson Dallari219.  

   Sendo o primeiro dos princípios expressos na Lei n.º 

8.666/93, a probidade administrativa consiste na honestidade de proceder ou na 

maneira criteriosa de cumprir todos os deveres que são atribuídos ou acometidos 

ao administrador por força de lei. É diretamente derivado do princípio da 

moralidade. O sempre citado Prof. Marçal Justen Filho220 assim sintetiza seu 

entendimento: 
 

“... A moralidade e a probidade administrativa são princípios de 
conteúdo inespecífico, que não podem ser explicados de modo 
exaustivo. A explicitação, nesse ponto, será sempre aproximativa. 
Extrai-se a intenção legislativa de que a licitação seja norteada 
pela honestidade e seriedade. Exige-se a preservação do 
interesse público acima do egoístico interesse dos participantes 
da licitação ou da mera obtenção de vantagens econômicas para 
a própria administração.” 

 

   Julgamento objetivo é o que se baseia no critério indicado no 

edital e nos termos específicos das propostas. É princípio de toda licitação que 

seu julgamento se apóie em fatores concretos pedidos pela Administração em 

confronto com o ofertado pelos proponentes dentro do permitido pelo edital.  

 
218 JUSTEN, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 3. ed. Rio de Janeiro: Aide, 
1994. p. 67.  
219 DALLARI, Adilson de Abreu. Dispensa de licitação por motivo de urgência- Fundação Estadual do Bem-
estar do Menor- FEBEM. Revista Trimestral de Direito Público,  São Paulo, v. 29, p.128-134, 2000.  
220 JUSTEN,  Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Aide, 1994. p. 78.  



 

   O princípio do julgamento objetivo é decorrência lógica do 

anterior. Impõe-se que a análise das propostas se faça com base no critério 

indicado no ato convocatório e nos termos específicos das mesmas. Por esse 

princípio, obriga-se a Administração a se ater ao critério fixado no ato de 

convocação, evitando o subjetivismo no julgamento. Está substancialmente 

reafirmado nos arts. 44 e 45 do Estatuto Federal Licitatório, que assim 

determinam: 

 
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou no 
convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 
estabelecidos por esta Lei. 
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a 
Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em 
conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente 
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua 
aferição pelos licitantes e pelo órgão de controle. 

   

   Em tema de licitação, a margem de valoração subjetiva e de 

discricionarismo no julgamento é reduzida e delimitada pelo estabelecimento no 

edital. Se assim não fosse, a licitação perderia sua finalidade seletiva, 

justificando-se a escolha direta do contratado pela Administração, 

independentemente do confronto das propostas. 

   O princípio do julgamento objetivo afasta o discricionarismo 

na escolha das propostas, obrigando os julgadores a se aterem ao critério 

prefixado pela Administração, levando sempre em consideração o interesse do 

serviço público, os fatores qualidade, rendimento, eficiência, durabilidade, preço, 

prazo, financiamento, carência e outras condições pertinentes pedidas ou 

admitidas pelo edital. 

   Nulo é, portanto, o edital, omisso ou falho, quanto ao critério e 

fatores de julgamento, como nula é a cláusula que, ignorando-os, deixa ao arbítrio 

da Comissão Julgadora a escolha da proposta que mais convier à Administração. 
 

Art. 43 . A licitação será processada e julgada com observância 
dos seguintes procedimentos: 
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os 
requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes 
no mercado ou fixado por órgão oficial competente, ou ainda com 



 

os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão 
ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-
se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis; 
VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação 
e adjudicação do objeto da licitação. 

 

   A vinculação ao edital significa que a Administração e os 

licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no 

instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto 

à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, 

estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para  aquela licitação 

durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o 

órgão ou entidade licitadora. 

   Nem se compreenderia a Administração fixasse no edital o 

modo e forma de participação dos licitantes, bem como as condições para a 

elaboração das ofertas, e, no decorrer do procedimento ou na realização do  

julgamento ou no contrato, se afastasse do estabelecido e admitisse 

documentação e propostas em desacordo com o solicitado. 

   O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos 

seus termos tanto os licitantes quanto a Administração que o expediu. É 

impositivo para ambas as partes e para todos os interessados na licitação. 

   Se o edital se revela falho ou inadequado aos propósitos da 

Administração, poderá ser corrigido a tempo, através de alteração de itens, 

aditamento ou novo edital, sempre com republicação e reabertura do prazo, 

desde que afere a elaboração das propostas. O que a Administração e os 

proponentes não podem é descumpri-lo, exigindo ou querendo impor condições 

não pedidas no instrumento convocatório do certame.  

   A documentação não pode conter menos do que foi solicitado, 

e as propostas não podem ofertar nem mais nem menos que o pedido ou 

permitido pelo edital. É claro que a Administração tem a liberdade de exigir um 

mínimo de requisitos, condições ou vantagens, deixando outros a critério dos 

proponentes, para a competição própria da licitação, mas, em tal hipótese, o edital 

deverá indicar o que é  exigido e o que é facultado diversificar nas propostas, nos 

aspectos técnicos e econômicos. 



 

   Ilegais, entretanto, são as cláusulas discriminatórias, bem 

como aquela que pretende vedar a via judicial para impugnar o julgamento. Ora, 

se a Constituição assegura a apreciação do Poder Judiciário a qualquer lesão ou 

ameaça a direito (art. 5º, XXXV), o edital não pode excluir essa apreciação. Nulo e 

de nenhum efeito é o item que contenha tal restrição. 

   O citado dispositivo legal reporta-se ainda a outros princípios 

correlatos, dos quais podemos identificar o da motivação dos atos, da adjudicação 

compulsória ao vencedor e o da competitividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          

4.5 Licitação pública como controle social do poder público 
 

 

   O Administrador Público visa primordialmente o bem comum 

em sua atuação,  e como tal ele não pode se furtar de  realizar a atividade de 

administrar a res publica a contento da lei e dos interesses maiores da 

coletividade, sob pena de ser considerado não cumpridor de suas funções.  

   Ora, ocorre que a falha humana sempre é possível e dada a 

questão da possibilidade efetiva de ocorrência de corrupção por parte da pessoa 

do Administrador, com  a possibilidade efetiva de desvirtuamento da função 

pública por causa da possibilidade de utilização indevida do poder que possui em 

mãos, o Administrador Público pode vir a ser controlado pela sociedade e através 

de uma série de mecanismos procedimentais existentes, de se colocar em via de 

controle público os atos que por ele vierem a ser praticados.   

   O conceito de controle administrativo pode ser norteado a 

partir de uma definição concisa de possibilidade de controle público, posto que a 

visão social sobre o Administrador torna-se, quando ele pode ser controlado, uma 

visão bem mais possível de sofrer o condicionamento social,  de possibilidade 

efetiva de ser colocada a questão da proteção dos interesses sociais. 

   A visão social sobre o Administrador Público em termos de 

controle administrativo é dada coerentemente por  Hely Lopes Meirelles221 

quando este apregoa:  

 
A palavra controle é de origem francesa (contrôle) e por isso 
sempre encontrou resistências entre os cultores do vernáculo. 
Mas, por ser intraduzível e insubstituível no seu significado vulgar 
ou técnico, incorporou-se definitivamente no nosso idioma, já 
constando dos modernos dicionários da língua portuguesa nas 
suas várias acepções e, no Direito pátrio, o vocábulo controle foi 
introduzido e consagrado por Seabra Fagundes desde a 
publicação de sua insuperável monografia, O Controle dos Atos 
Administrativos pelo Poder Judiciário (1ª ed., 1941). 

 

   O tema do controle jurídico da constitucionalidade do 

administrador público passa a idéia de um procedimento eivado de nuances 

 
221  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 46. 



 

                                          

altamente democráticas, pois envolve a co-participação, em última análise, da 

sociedade. 

   Primeiramente, faz-se necessário observar que a 

Administração Pública numa Democracia é concebida lato sensu como um 

patrimônio coletivo que deve ser resguardado da atuação dos maus gestores, e 

isto não sé pela forma jurídica de controle, mas bem como pela posição da 

sociedade em resguardar os valores que ela julga essenciais, fazendo com que a 

Administração seja controlada pelos cidadãos, a fim de que se evite o desvio de 

poder por parte do Administrador, conforme observa Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro que: “ocorre desvio de poder quando o agente pratica o ato com 

inobservância do interesse público ou com objetivo diverso daquele previsto 

explícita ou implicitamente na lei”.222. 

   O controle administrativo  é criticado basicamente por 

interferir nos  limites  aos direitos iguais de participação dos cidadãos, já  que os 

direitos democráticos dos cidadãos se vêem “realizados” aos processos 

constitucionais e legislativos que  estabelecem as leis a que todos devem 

obedecer.  

   Nesse contexto, o Administrador está obrigado a perseguir o 

fim público, nos termos do ordenamento jurídico. Destarte, se dele se afasta, 

pratica ato com desvio de poder, impondo-se a atuação do sistema de controle 

para anular o ato viciado, responsablizando-se o agente.  

   Assim, o instituto em questão envolve a autoridade de leis 

criadas  através de procedimentos que estão de acordo com os princípios  

democráticas, portanto seria uma aos  direitos iguais de participação dos 

cidadãos. 

   Este pensamento vale-se apenas quando analisa-se  a 

democracia como um procedimento político para  a elaboração de leis que  

garante a participação igual  e a regra da maioria, porém não se deve ignorar  as 

condições de difíceis(falta de consciência política geral,  ausência de promoção 

de políticas públicas em favor da participação) dos regimes democráticos para se 

implementar mudanças que beneficiem a todos. 

 
222 ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. p. 
168. 



 

                                          

   A democracia é um tipo de constituição em que pessoas livres 

se  associam como iguais e exercem uma igual jurisdição, para fazer uma 

constituição, assim todas possuem capacidade de ordenar suas vidas e 

procurarem seus interesses de forma justa . 

   A soberania dos cidadãos democráticos consiste em parte  

em sua jurisdição política igual. Logo, os cidadãos  limitam essa soberania ao 

estabelecerem na constituição  direitos políticos iguais de participação nos 

procedimentos  democráticos para a criação de leis ordinárias. 

   O Estado Democrático de Direito deve se constituir como 

efetiva modalidade da soberania, ademais, certos direitos e liberdades são não  

sendo permitidos sua utilização nem mesmo em troca de benefícios. Assim, leis 

que tenham esse propósito são inválidas mesmo  que  apoiadas por uma maioria. 

   Dessarte, o exercício da função pública objetiva a consecução 

do fim público. Se o ato é praticado com objetivo diverso, é nulo. Ensina Caio 

Tácito223 que: 
 

a finalidade legal do ato é o teto do poder discricionário, a fronteira 
de sua força de propulsão. Violando o fim obrigatório, o ato 
somente produzirá efeitos jurídicos no tocante a responsabilidade 
do agente, ou da administração perante terceiros. 

 

   Além disso, as imperfeições dos procedimentos 

administrativos, inclusive o licitatório, certos direitos não são garantidos por 

procedimentos democráticos que satisfaçam os princípios do interesse público e 

da moralidade administrativa. 

   Em uma democracia constitucional, o controle é instrumento 

de alto valor democrático, pois se o poder deriva exclusivamente do povo, que 

confere ao Administrador o dever de fazer, aplicar e administrar leis para o  bem 

comum, o procedimentos de controle visa assegurar que essa delegação de 

poderes se dê satisfatoriamente. 

   Em síntese, podemos apresentar a seguinte proposta de 

classificação para o controle da Administração Pública: quanto ao órgão que o 

exercita: o  Administrativo: é o controle que a própria administração 

 
223 TÁCITO, Caio. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 1975. p. 70.  



 

governamental exerce sobre suas atividades. Podendo este controle ser 

legislativo, ou controle parlamentar, é o controle exercido pelo Congresso 

Nacional, Assembléias Legislativas, Câmaras Municipais ou por comissões 

parlamentares dessas casas sobre determinados atos do Executivo e do 

Judiciário.  

                   Quanto ao objeto: a legalidade, controle que objetiva 

determinar a conformidade do procedimento administrativo com a respectiva 

norma legal. De mérito, que é o controle que possui a finalidade de comprovar a 

eficiência, a economicidade, a eficácia e a conveniência ou oportunidade do ato 

controlado.  

   Quanto à localização do órgão que o realiza. Existe o controle 

interno, que representa o controle realizado pela própria administração sobre os 

seus atos, objetivando verificar sua adequação, que é aquele realizado pela 

entidade ou órgão responsável pela atividade controlada no âmbito da própria 

administração.  

   O Controle interno na amplitude do conceito inclui uma série 

de procedimentos, bem definidos e de forma adequada, adotados pela lei para 

proteger o patrimônio público, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus atos a 

fim de promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à política traçada 

pela Administração Pública. 

   O Controle interno é parte integrante de cada seguimento da 

organização administrativa e cada parte da Administração corresponde a uma 

parte do conjunto do interno. 

   É impossível conceber uma empresa que não disponha de 

controles que possam garantir a continuidade do fluxo de suas operações e 

informações propostos. Por analogia, toda empresa possui  Controles Internos. A 

diferença básica é que estes podem ser adequados ou não. 

   A função da legalidade como instrumento de controle 

administrativo é hoje unanimemente reconhecida. O sistema de Contabilidade que 

não esteja apoiado em um Controle Interno eficiente é, até certo ponto, inútil, uma 

vez que não é possível confiar nas informações contidas em seus relatórios. 

Informações contábeis distorcidas podem levar a conclusões erradas e danosas 

para a empresa. 



 

   Dessa forma, podemos atestar que o controle interno 

compreende todos os meios planejados numa empresa para dirigir, restringir , 

governar e conferir suas várias atividades como propósito de fazer cumprir seus 

objetivos básicos: salvaguarda dos interesses da Administração Pública; 

apreciação da confiabilidade dos atos administrativos sob a óptica contábil, e 

financeira e operacional; estimulo à  eficiência operacional e aderência às 

políticas existentes 

   Um Controle interno bem desenvolvido pode incluir o controle 

orçamentário, ou seja, aquele estruturado pela administração e que possa 

propiciar uma razoável margem de garantia  que os objetivos e metas serão 

atingidos de maneira eficaz, eficiente  e com uma necessária economicidade. 

Controles eficientes permitem cumprir os objetivos de maneira correta e 

tempestiva com a mínima utilização de recursos públicos.  

   O controle externo, é o controle realizado por agentes 

estranhos ao órgão controlado, pois se realiza por órgão estranho à administração 

responsável pelo ato controlado, como, por exemplo, a apreciação das contas do 

Executivo e do Judiciário pelo Legislativo; a auditoria do Tribunal de Contas sobre 

a efetivação de determinada despesa do Executivo.  

   Quanto ao momento em que são realizados, podendo ser 

prévio ou preventivo, que é o controle realizado antes da materialização do ato; 

concomitante ou sucessivo, que é o controle realizado durante a realização do 

ato; subseqüente ou corretivo, que é o controle realizado após a conclusão do 

ato, objetivando corrigi-lo, anulá-lo ou efetivá-lo. 

   Especificamente sobre o controle externo da administração 

pública, pode-se apregoar que ele é traçado no texto constitucional. O artigo 70 

da nossa Constituição Federal assim estabelece: 

 
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida 
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder. 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou 
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a 



 

União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 
natureza pecuniária. 

 

   Como podemos extrair desse mandamento constitucional, a 

função da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da Administração Pública quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e 

economicidade está a cargo do Poder Legislativo, mediante o exercício do 

controle externo e com o apoio do sistema de controle interno da cada poder.  

   É oportuno mencionar que o Poder Legislativo também exerce 

a função de controle através dos seguintes mecanismos constitucionais: 

Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) (art. 58, § 3º, da CF); pedidos de 

Informação (art. 50, § 2º, da CF) ; convocação de autoridades (art. 50 da CF) ; 

participação na Função Administrativa (art. 49, I, IV; art. 51, V, e art. 52, III, da 

CF); função Jurisdicional (art. 49, IX, da CF). 

 
 
4.5.1 O controle da licitação como controle racional de atos administrativos  
 
 

   Existe a necessidade de prévia licitação para todos os 

serviços públicos, contratos, alienações, tornou-se imperativo  constitucional por 

força dos arts. 37, XXI, e 175, caput, todos da Constituição Federal. A lei 

infraconstitucional n. 8.666/93, também exige a realização de licitação para 

qualquer tipo de ajuste entre a  administração e particular.Se caso concreto não 

se enquadra dentre as  hipótese de dispensa ou inexigibilidade da licitação,  

prevista nos arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93, deve-se proceder à 

procedimentalização licitatória. 

    O edital apresenta-se como um instrumento escrito por meio 

do qual a Administração faz público seu propósito de licitar um objeto 

determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, 

regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa cláusulas do eventual 

contrato a ser travado. 

   No procedimento da Carta-Convite, por exemplo, traduz-se 

uma aplicação das regras editalícias para o procedimento licitatório. É agindo 



 

sobre e com o edital que  o órgão licitante irá basear todo o procedimento, 

valendo como a lei interna a ser observada. Quando de sua elaboração, utiliza-se 

o ente licitante da parcela de discricionariedade que lhe cabe. De um instrumento 

convocatório bem articulado, a possibilidade de resultar um certame tranqüilo e 

ágil é grande; do contrário, decorrerá um certame problemático, onde o edital será 

o ponto de origem das disputas, contendas e discussões que atravancam a 

Administração Pública. 

   Procurando precaver estas situações, prejudiciais aos 

participantes e principalmente à Administração, a Lei 8.666/93 possibilita, tão logo 

levada a público a notícia de ocorrência do certame, seja efetuada a Impugnação 

ao Edital, com o fito de combater eventuais ilegalidades, abusos ou 

irregularidades que possam viciar o processo, redundando em futura anulação. 

Tal prática, no dia-a-dia, revela-se como importante mecanismo de controle da 

regularidade das licitações. 

    Prevista no artigo 41 e parágrafos da mencionada Lei, a 

Impugnação poderá ser levada a efeito por qualquer cidadão (§ 1º) ou pelos 

licitantes (§ 2º). Estes dispositivos trazem diferenciações no tratamento da 

Impugnação, por sua origem. 

    Com fulcro na Constituição Federal de 1988, que pugna pela 

moralidade e controle no trato da coisa pública, legitimou o legislador, através do 

§ 1º do artigo 41 do diploma licitatório, qualquer cidadão pode proceder a 

impugnação do Edital, seguindo, neste pormenor, os ditames da Magna Carta em 

relação à Ação Popular. 

    Nesta legitima-se, de modo extraordinário, qualquer cidadão 

para exercer controle dos atos da Administração Pública, em nome do interesse 

comum dos administrados, coibindo assim a prática de atos lesivos ao patrimônio 

público. 

    No procedimento licitatório, legitima-se o cidadão para que 

este exerça controle sobre o edital, em nome do interesse comum, e em defesa 

do erário, pois o prejuízo deste é o prejuízo de todos.  

    Cidadão é a pessoa física, portadora de título de eleitor, nos 

termos da Lei Federal 4.717/65, e ainda aquela pessoa que exerce o pleno gozo 

dos direitos políticos, pode-se inclusive, ainda com base na Magna Carta, invocar 



 

                                          

o artigo 5º, inciso XXXIV, alínea "a" da Magna Carta, defende a possibilidade de 

qualquer pessoa, física ou jurídica, impugnar o edital, pois citado dispositivo 

garante o direito de petição aos Poderes Públicos, em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder. 

   Dentro da moderna concepção de controle social da licitação, 

pode-se vislumbrar que a cidadania é o exercício do poder de controle sobre os 

atos do Poder Público mediante uma atuação do legislador que realize a 

interpretação da lei com um pano de fundo sob controle social-  se constituindo no 

que Haberle224 denomina de interpretação aberta pela sociedade democrática, 

cujo domínio é do cidadão e não do mero eleitor ou de qualquer membro do 

‘povo’.     

    Este direito, que independe de demonstração de interesse 

jurídico na questão, deverá ser exercido num prazo máximo de 5 (cinco) dias 

antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 

    A Administração, por seu turno, terá o prazo de 3 (três) dias 

úteis para responder à Impugnação. Resta clara a intenção do legislador, de 

propiciar prosseguimento do certame, somente após resolvidos os impasses 

suscitados pelo instrumento convocatório do certame de licitação.  

   Tal medida visa propiciar maior segurança aos licitantes que, 

antes da abertura dos envelopes de habilitação, estarão cientes de qualquer 

eventual modificação nas regras da competição. 

    Sendo impossível para a Administração resolver sobre todas 

as objeções no prazo legal, entendemos ser o mais correto suspender o feito até 

que todas obtenham resposta, sob pena de infringência ao texto legal e aos 

objetivos da lei. 

    A previsão afirmada pela Lei 8.883/94, precisamente no § 2º 

do artigo 41, que trata da Impugnação efetuada pelo licitante:  

  
§ 2º. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 
licitação perante a Administração o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as 
propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam 

 
224 HABERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2000. p. 35.  



 

esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

  

   A redação anterior previa o decaimento deste direito, quando 

o competidor apontasse falhas ou irregularidades, apenas depois da abertura dos 

envelopes de habilitação, tendo aceito, inicialmente, os termos do edital. 

    Pela atual redação, o legislador procurou caracterizar com 

detalhes o prazo para o exercício do direito nas diferentes modalidades. Assim, 

distingue-se dois marcos para ultimação da decadência. Nas concorrências, o 

ponto de referência será a abertura dos envelopes de habilitação, ao passo que, 

nas demais modalidades, considera-se a abertura dos envelopes de propostas; 

portanto já ultrapassada a habilitação preliminar. 

    E é este o motivo pelo qual não se dá à comunicação 

serodiamente efetuada o "status" de recurso. O dispositivo tem intenção clara de 

desestimular a reiterada apresentação de recursos por parte do licitante perdedor, 

motivada pelo inconformismo frente ao insucesso. 

    Isto, contudo, não quer dizer que a Administração deva 

simplesmente desconhecer a manifestação do competidor. Inobstante sem o 

caráter de recurso, as objeções levantadas devem ser analisadas, pois persiste, a 

qualquer tempo, a garantia constitucional do direito de petição, previsto no artigo 

5º, XXXIV da Magna Carta. Esta "comunicação", como denomina a lei, não tem 

efeito suspensivo. 

    Porém, se por intermédio desta se reconhecer vício no edital, 

deve a Administração poderá decretar a nulidade do procedimento, até mesmo 

para evitar o ônus decorrente de uma eventual demanda judicial. 

    Por fim, há de se ressaltar que a Impugnação não levada a 

efeito no prazo legal não obsta o exercício de representação ao Tribunal de 

Contas ou órgão de controle interno (art. 113, §1º, da Lei de Licitação), tampouco 

subtrai o suposto vício da apreciação do Judiciário, posto que a Magna Carta 

veda qualquer exclusão legal a lesão ou ameaça de direito. 

     Não obstante a legislação ser omissa sobre a forma de 

apresentação da objeção, entendemos que esta deve guardar, necessariamente, 

o caráter escrito. Inicialmente porque até então não há qualquer oportunidade de 

manifestação oral, passível de ser transcrita em ata. 



 

                                          

   Por outro lado, quanto ao conteúdo, a Impugnação deve 

apontar o ponto viciado do ato convocatório, bem como o dispositivo infringido, 

sempre fundamentadamente, para que se possa auferir a existência da 

irregularidade. 

   Assim, se se concluir pela obrigatoriedade da forma escrita, 

inclusive para que a Administração tenha, de forma inequívoca, o registro dos 

motivos que levaram o interessado a se insurgir, e que podem servir como 

embasamento até para alterações promovidas no edital. 

   Observados conteúdo e forma, por certo que a resposta da 

Administração deve se dar de igual modo, ou seja, por escrito, e 

fundamentadamente. Primeiro, para que o impugnante veja sua objeção 

condignamente respondida; segundo, para que tanto este quanto os demais 

interessados possam tomar conhecimento dos motivos que levaram a entidade 

promotora do certame a manter ou modificar as regras editalícias. Ademais, 

devidamente juntada ao processo, passa a ser prova da estrita observância da 

legislação pela entidade. 

    Tudo passa também pela questão da controlabilidade da 

atuação do Executivo e da sua interpretação da legislação, limitando o poder 

discricionário de forma racional, pela atividade debatedora do público.  

   Carlos Ari Sundfeld225, rejeitando a expressão “liberdade”, 

refere-se a um “poder de ação do agente” . Discricionariedade, seria, então,  

 
o dever-poder de o Administrador, após um trabalho de 
interpretação e de confronto da norma com os fatos, e restando 
ainda alguma indeterminação quanto a hipótese legal, fazer uma 
apreciação subjetiva para estabelecer qual é, no caso concreto, a 
decisão que melhor atende a vontade da lei. 
 

   Destarte, ainda que se cuide de ato administrativo 

discricionário, deve o administrador voltar-se para a consecução do interesse 

público. É assim que se diz que o interesse geral atua como importante da 

discricionariedade administrativa.  

 
225 SUNDFELD, Carlos Ari. Discricionariedade e revogação do ato administrativo. Revista da Procuradoria 
Geral do Estado de São Paulo, n. 27/28,p. 18. 



 

                                          

   No mesmo sentido a lição de Celso Antônio Bandeira de 

Mello226, posto que a Administração, no exercício da função pública, persegue 

sempre o interesse público. Assim, o administrador não tem o poder de escolher 

qualquer solução posta abstratamente, mas o dever de escolher a melhor solução 

para ser atingida a finalidade da lei. 

   Ora, se como assevera Marçal Justen Filho227: “princípio que 

orienta toda a atividade administrativa do Estado é o da supremacia e 

indisponibilidade do interesse público”, não se pode admitir a atuação do 

Administrador que fira a legalidade , bem como um poder discricionário que divirja 

fundamentalmente dos objetivos traçados pela lei para a Administração: esse é o 

limite real da discricionariedade enquanto poder administrativo.   

 

 

4.5.2 A possibilidade de contratação direta sem licitação 
 
 
   A licitação é um princípio constitucional e como tal obrigatório, 

para toda a Administração. Não tem, todavia, valor absoluto, devendo ser 

coordenado com outros princípios do mundo jurídico, como economicidade, 

segurança nacional, ou ainda para garantir o interesse público maior. 

   Pode-se sintetizar de forma objetiva as possibilidades de 

contratação direta sem licitação, possibilidades estas permitidas pela lei de 

licitações, buscando indagar qual o grau de influência da argumentação jurídica 

na orientação para um caminho seguro pra o não atendimento do princípio da 

licitação. 

   A inexigibilidade de licitação para a contratação de certos 

serviços, prevista no art. 25 da Lei 8.666/93, é um caso a parte no bojo da 

contratação administrativa, pois as formas de pactuação entre particulares e a 

Administração Pública são todas elas passíveis, via regra, de serem efetivadas 

mediante processo licitatório.  

 
226 BANDEIRA DE  MELLO, Celso Antônio. Controle Judicial do Atos Administrativos. Revista de Direito 
Público,  n. 65, p. 27-38. 
227 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Aide, 1994. p. 9. 



 

   É sabido que a Administração Pública só pode celebrar 

contratos com terceiros em estrita consonância com a legislação aplicável, em 

especial, e no caso, com a Lei nº 8.666/93. As contratações do setor público 

demandam, como regra, prévio procedimento licitatório. 

   Primeiramente, nunca é demais afirmar que a realização de 

licitação obedece a regra geral prevista no art. 37, XXI, da Carta Federal, que 

estabelece a obrigatoriedade de licitar, para assegurar o princípio constitucional 

da igualdade de todos os que almejam participar do processo licitatório, isso em 

obediência ao princípio da isonomia fixado no caput do artigo quinto da Magna 

Carta. 

   Daí, a Lei das Licitações trazer logo no seu início, após fixar 

no artigo primeiro o âmbito do seu alcance, que compreende União, Estados e 

Municípios, no artigo segundo  delimita sua normal geral de obrigação de 

realização de licitação : 

 
As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, 
quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta 
Lei. 

  

   A par destas duas observações, pode-se ver que a as normas 

basilares foram logo fixadas de modo transparente: licita-se como regra e 

dispensa-se como exceção. 

    As exceções à regra, especificamente à inexigibilidade, são 

tratadas especificamente no art. 25 da referida Lei licitatória, onde estão 

catalogados os serviços passíveis de serem dispensados. 

    Para ocorrer a excepcionalidade o mencionado art.25 impõe, 

no seu inciso II, quatro requisitos que entendo fundamentais e distintos: a) 

inviabilidade de competição; previsão do serviço no art. 13; b) singularidade do 

serviço, em termo de objetivação de características que o levem a ser contratado 

sem o procedimento licitatório; d) notória especialização do eventual contratado; 

e) inexigibilidade da licitação quando houver inviabilidade de competição. 

   Os casos de inexigibilidade destacam-se pela impossibilidade 

de se realizar uma licitação devida a inviabilidade de competição entre os 



 

supostos concorrentes dada a natureza singular dos profissionais ou empresas de 

notória especialização entre outras circunstâncias exemplificadamente descritas 

no artigo 25 da Lei 8.666/93 como aquisição de materiais, equipamentos ou 

gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresas ou representante 

comercial exclusivo ou, ainda, para restauração de obras de arte e bens de valor 

histórico, todos casos previsto na Lei n. 8.666/93, em seu artigo 13. 

   A demonstração dessa inviabilidade deve ser feita caso a 

caso, e justificada a partir dos critérios que configuram-se dentro da legalidade e 

da singularidade que podem analisados Agora vejamos as decisões das Cortes 

de Contas, inclusive TCU: 

 
 

TCE-RJ, Rel. Cons.HUMBERTO BRAGA, in RTCE nº 21 pág. 
165: Contratação de serviços técnicos profissionais 
especializados. Notória especialização. Inexigibilidade de licitação. 
Singularidade.O Dec.-Lei 2.300 já contemplava a espécie como de 
inexigibilidade de licitação, desde que evidenciada a natureza 
singular dos serviços. Tem natureza singular esses serviços 
quando por conta de suas características particulares, demandem 
para a respectiva execução não apenas habilidade legal e 
conhecimentos especializados, mas, também, ciência, criatividade 
e engenho peculiares, qualidades pessoais insuscetíveis de 
submissão a julgamento objetivo e por isso mesmo 
inviabilizadoras de qualquer competição. 
 

____ 
 
TCE-SP, TC nº 133.537/026/89, Rel. Cons. CLÁUDIO FERRAZ, 
em 29-11-95: Licitação. Singularidade não caracterizada. Para se 
caracterizar a singularidade, os serviços não podem ser 
corriqueiros, comuns. -TCE-SP, Rel. Cons. Cláudio Ferraz, in 
Roque Citadini, ob.supra, pág. 179. Inexigibilidade de licitação. 
Notória especialização. Ainda que a contratada detenha 
conhecimentos técnicos necessários a caracterizá-la como 
notoriamente especializada, tal aspecto isoladamente não autoriza 
a celebração direta do ajuste, eis que a inexigibilidade licitatória, 
só se justifica quando conjugado a este requisito: o da 
singularidade dos serviços. 

 
____ 

 
TCE-SP, Rel. Cons. Eduardo Bittencourt: Contrato. Inexigibilidade 
de licitação. Nulidade do contrato e multa. É indispensável que os 
serviços técnicos sejam de natureza singular, assim não é 
bastante que o profissional tenha notória especialização. 
 
 



 

                                          

____ 
 

 
TCU, proc. TC-013.355.92.9, Rel. MIN. ADHEMAR PALADINI. No 
corpo do referido acórdão, disse o emin. Min. Relator:"O Tribunal, 
por ocasião do exame do TC nº 012.021.91.1, concernente à 
Representação formulada pela 6ª IGCE a respeito do contrato 
celebrado entre o IBAC e advogados particulares, entendeu que 
os serviços contratados não eram de natureza singular na 
especialização do contratado e que simples atuações em causas 
trabalhistas (fato analisado) ou serviços de rotinas não 
caracterizam a singularidade.Neste processo, concluía a instrução 
da 9ª IGCE com a anuência do Sr. Diretor de Divisão Técnica e do 
Sr. Inspetor-Geral com a proposta de ser dada resposta ao 
consulente, com ênfase no Enunciado nº 110 da Súmula da 
Jurisprudência predominante no TCU, no sentido de que:a) ...b) a 
contratação dos serviços técnicos arrolados no art. 12 do Decreto-
lei Nº 2.300/86, só será possível, nos termos do art. 23, II, se os 
serviços forem de natureza singular (não atuações rotineiras) e se 
o profissional possuir as qualificações notórias a que se refere o 
parágrafo único do mesmo art. 12. 

 

   Extrai-se do entendimento das decisões supracitadas a 

característica de que a regra é licitar e que a contratação direta, por notória 

especialização (o que corresponde ao atual art. 25 da Lei 8666/93), só é permitida 

quando o serviço for inédito ou incomum, capaz de exigir um grau de 

subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos. Na lição de Hely 

Lopes Meirelles228:  

 
notória especialização,  para fins de contratação administrativa, é 
o reconhecimento  público da alta capacidade do profissional. 
Notoriedade  profissional é, pois, algo mais que habilitação 
profissional.  Esta é a autorização legal para o exercício da 
profissão;   aquela é a proclamação da clientela e dos colegas 
sobre o  indiscutível valor do profissional na sua especialidade.  
Notoriedade é, em última análise, a fama consagradora do  
profissional, justificando a dispensa de licitação porque  seria 
inviável e ilógico admitir que renomados especialistas  se sujeitem 
a disputar administrativamente a preferência por  seus serviços. 

 

    Refletindo sobre a questão, pode-se dizer que demonstram 

que a doutrina e a jurisprudência atual, inclinam-se pela exigência da licitação 

para a Administração Pública contratar serviços, sempre que estes não tragam a 

 
228 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 207. 



 

                                          

marca da singularidade, porque rotineiros, ainda que seu executor tenha notória 

especialização, dado que esta, por si só, não autoriza a contratação direta. 

   Assim, pode-se asseverar ainda que, mesmo preenchidos 

esses dois requisitos(singularidade e notória especialização), se houver 

viabilidade de competição, licitar será imprescindível. 

   Assim, a inviabilidade de competição somente poderá ser 

precisada quando os requisitos acima expostos forem plenamente obedecidos. O 

não seguimento destes princípios básicos, é que impossibilita a realização da 

contratação direta do serviço, obrigando a Administração Pública a realizar o 

procedimento licitatório.   

 

 

4.5.3 Características e possibilidades da contratação direta sem licitação  
 

 

   Os contratos administrativos são essencialmente formais e 

devem ser precedidos de licitação. A anuência da Administração às atividades 

desenvolvidas pela recorrente não pode ser invocada de modo a desconsiderar 

os requisitos formais rígidos aos que está sujeita nas celebrações contratuais, sob 

pena de subordinar o interesse público ao interesse privado, como bem observou 

Adilson Dallari229.  

    A inviabilidade da competição ocorrerá quando se derem 

algumas situações previstas em legislação licitatória, atendendo, destarte, para se 

configurar a requisitos expressos em lei. 

    Os pertinentes ao objeto do contrato: que se trate de serviço 

técnico; que o serviço esteja elencado no art. 13 da Lei 8.666/93;  que o serviço 

apresente determinada singularidade; que o serviço não seja de publicidade ou 

divulgação.   

   Outros requisitos são atinentes ao contratado:  que o 

profissional detenha a habilitação pertinente; que o profissional ou empresa 

 
229 DALLARI, Adilson de Abreu. Legalidade de contrato de obra pública firmado sem licitação por força de 
acordo internacional.  Revista Trimestral de Direito Público.São Paulo, n. 18, p. 110-123, 1997.  
 
 



 

                                          

possua especialização na realização do objeto pretendido; que a especialização 

seja efetivamente notória; que a notória especialização esteja relacionada com a 

singularidade pretendida pela Administração. 

   Relativamente ao requisito da inviabilidade de competição, 

pode-se dizer que constitui o mais importante dos requisitos, pois devido a haver 

só um agente é capaz de realizá-la nos termos pretendidos, ou devido a existir um 

objeto que satisfaça o interesse da Administração, não se pode dizer 

expressamente que possa haver licitação, mas tão somente uma possibilidade 

não passível de ser tutelada pela prática do Direito.  

   Este o motivo de que existe a possibilidade de que no caso da 

singularidade, mesmo que seja o agente notório especialista, caso haja mais de 

um agente capaz de realizar a exigência legal, pode-se cogitar de que a licitação 

inexigível, abandonando exatamente o requisito fundamental do instituto, 

constante do caput do art. 25, da Lei 8.666/93. 

   Quanto ao contrato eventualmente realizado, ele deve-se 

caracterizar como sendo um serviço, ao contrário do inciso I, do mesmo art. 25, 

em que se admite outra modalidade de objeto. 

   Observa Ivan Barbosa Rigolin230, falando da possibilidade do 

Executivo  celebrar contratos administrativos ao mesmo tempo, e com objetos 

diversificados  com um mesmo indivíduo: 
 

nada na lei, nem na mais primitiva lógica existe nem poderia 
existir no sentido de impedir à mesma empresa, ou ao mesmo 
profissional, firmar mais de um contrato de serviço técnico 
especializado com o mesmo ente público, e até, finalizando, por 
razão, que se extrai da leitura do texto da lei (art. 25, § 1°): se a 
Administração conclui que, dentre os que conhece, um 
profissional, ou uma empresa, é, indiscutivelmente, o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato pretendido, 
então contratar outra empresa ou outro profissional, apenas 
porque o melhor já detinha um contrato, seria confessar que no 
segundo contrato não foi contratado o melhor... e tal redundaria 
em evidente prejuízo à entidade pública. 

 

 
230 RIGOLIN, Ivan Barbosa. Casos polêmicos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. In: Curso 
Avançado de Licitação e Contratos Públicos.Toshio Mukai(coord). São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. p. 
147. 



 

                                          

   O serviço objeto de contratação há de se encontrar previsto 

no âmbito do artigo 13 da Lei 8.666/93, e deve ser de cunho técnico. Hely Lopes 

Meirelles231, analisando essa qualificação de técnica dos serviços referidos, 

esclarece com bastante lucidez a questão : 
 

 Serviços técnicos profissionais são todos aqueles que exigem 
habilitação legal para sua execução. Essa habilitação varia desde 
o simples registro do profissional ou firma na repartição 
administrativa competente, até o diploma de curso superior 
oficialmente reconhecido. O que caracteriza o serviço técnico é a 
privatividade de sua execução por profissional habilitado, seja ele 
um mero artífice, um técnico de grau médio ou um diplomado em 
escola superior." Já os serviços técnicos profissionais 
especializados são aqueles que, "além da habilitação técnica e 
profissional normal, são realizados por quem se aprofundou nos 
estudos, no exercício da profissão, na pesquisa científica, ou 
através de cursos de pós-graduação ou de estágios de 
aperfeiçoamento. São serviços de alta especialização e 
conhecimentos pouco difundidos entre os demais técnicos da 
mesma profissão. 

  

   O art. 13, da Lei 8.666/93, depois de enumerar várias 

espécies de serviços técnicos profissionais especializados estatui que, quando 

não se tratar de inexigibilidade de licitação, os referidos serviços devem ser 

contratados prioritariamente através de concurso, definindo-se com antecedência 

que se trate de prêmio ou remuneração.  

   Serviços também poderão ser contratados por meio de 

convite, tomada de preços ou concorrência, posto que por vários casos o 

concurso poderá não ser a melhor modalidade de licitação adequada à espécie 

em comento. 

   É absolutamente necessário que o serviço passível de 

contratação possua intrisicamente um aspecto singular que não possibilite a 

competição entre os possíveis agentes técnicos especializados. 

     A singularidade, como prevê objetivamente a legislação, deve 

abranger o fim do contrato administrativo, constituindo basicamente no serviço 

que a  Administração Pública queira realizar. A característica da singularidade é 

inerente ao objeto, e não da pessoa que executará o serviço.  

 
231 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 106. 



 

                                          

    Singular é a característica do objeto contratual especificando-

o, diferenciando-o de quaisquer outros objetos, sendo atributo inespecífico e de 

características próprias que gerem interesse para a Administração Pública 

contratá-lo. A especificação de objetos pode ser uma noção mais do que formada 

pela Administração Pública, posto que consiste numa característica do próprio 

objeto em comento. 

   A essência da singularidade é distinguir os serviços dos 

demais a serem prestados.   Reside precisamente nesse ponto o cerne da 

questão, pois a definição da singularidade do objeto deve ser estatuída tão-

somente à luz do interesse público. 

   A singularidade pode ser fundamentada, para sua 

caracterização, nos  princípios que norteiam a atuação do Administrador Público 

em todos os níveis e esferas de poder, princípios estes já analisados em itens 

anteriores do presente trabalho monográfico e expressamente previstos no artigo 

37, da Norma Ápice:  legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 

   Deve-se ainda considerar que no caso do artigo 12, da Lei 

8.666/93; a singularidade do objeto deve servir para a realização do bem comum, 

meta primacial da Administração Pública; Deve interpretar e construir o conceito 

de singularidade do serviço em função de sua colmatação para o bem comum 

com  especificação  para o objeto do contrato. 

   No magistério de Celso Antonio Bandeira de Mello232 colhe-se 

a seguinte lição:  
 

" ... as especificações não podem ultrapassar o necessário para o 
atendimento do objetivo administrativo que comanda seu campo 
de discricionariedade. Menos ainda poder-se-á multiplicar 
especificações até o ponto de singularizar um objeto que não seja 
singular, visando, destarte, esquivar-se à licitação" 
 

 

   Somente depois de definir o objeto que pretende contratar é 

que a Administração Pública deverá buscar o profissional para executá-lo. Nunca, 

em hipótese nenhuma se procede de forma inversa. Aqui a ordem dos fatores 

 
232 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 69.  



 

altera a equação, pois quando se parte da definição do profissional certamente se 

agregam ao objeto características que individualizam o executor do serviço. 

   A singularidade do objeto pretendido pela Administração é o 

ponto fundamental da questão, mas boa parte da doutrina pátria, 

lamentavelmente, não tem dado enlevo ao termo, e quando o faz acaba por 

associá-lo ao profissional, deixando de identificar o serviço. 

   Como a singularidade foi acrescida posteriormente ainda há 

os que não conseguem alcançar a sua dimensão e, não raro, continuam 

entendendo que a contratação de profissionais de grande reputação efetua-se 

diretamente, chegando mesmo a considerar um acinte pretender submeter tais 

profissionais a um concurso para a escolha da proposta mais vantajosa. 

   A notória especialização não inviabiliza a competição a menos 

que ela seja imprescindível à realização de um determinado serviço singular e, 

mais do que isso, que a notoriedade apresente relação direta e imediata com a 

singularidade do objeto. 

   Outro aspecto relevante se constitui na seguinte questão: 

poderá ser objeto da inexigibilidade com fundamento nesse inciso a contratação 

de serviços técnicos não enumerados no art. 13. Nesse sentido, a norma do art. 

25, inc. II., constitui regra que abre exceção, e de acordo com os princípios 

elementares de hermenêutica esse tipo de norma deve ser interpretada 

restritivamente.  

   A prática, contudo, tem demonstrado que existem serviços, 

não registrados no art. 13, que não permitem viabilizar a contratação, como por 

exemplo os serviços de correios e de telefonia, pois o regime de monopólio 

inviabiliza a competição. Em casos dessa natureza, ou mesmo nos casos em que 

o serviço não guarda qualquer singularidade, mas por outro motivo qualquer a 

competição é inviável a contratação direta deve ter por fundamento o caput do art. 

25, da Lei 8.666/93, e não o inciso II. 

   Entre os serviço elencados no art. 13, referido, a um tem sido 

devotada, em especial, a atenção do Executivo e dos doutrinadores. Trata-se da 

contratação, cujo objeto se encontra elencado no inc. V, do seguinte teor: 

patrocínio ou defesas de causas judiciais ou administrativas. Para tais serviços 

dever-se-ia promover licitação na modalidade de concurso, como regra. 



 

   Em regra, a contratação dos serviços jurídicos exige a 

habilitação legal e alguma experiência ou especialização em determinada área de 

atuação, sendo, portanto, amplamente encontrados no mercado. 

   Já o inciso II do art. 25, expressamente estabelece que não 

se admitirá a declaração de inexigibilidade de licitação para serviços de 

publicidade e divulgação. 

    O tema tem ensejado apaixonados debates entre os doutos, 

firmando-se três correntes de pensamento: a dos que vislumbram em tais 

serviços um ato de criação, pessoal e característico que inviabiliza a competição; 

de outro lado, os que sustentam que em diversos outros ramos da ciência, até 

com mais elevado índice de criatividade se tem admitido a licitação, inexistindo 

razão para a inviabilidade de competição; numa posição intermediária, alguns que 

vislumbram a licitação como regra para tais serviços, mas admitem a 

inexigibilidade da licitação em caráter excepcional.  

   O debate e a fundamentação dessa divergência doutrinária, 

mesmo que possa dar importante contribuição ao aprimoramento da ciência 

jurídica, será abandonado, temporariamente, em face da literalidade da Lei, que 

objetivamente não permite o enquadramento dessa contratação direta neste 

inciso. Reforça o espírito do legislador, estampado já no inaugural art. 10 da Lei 

8.666/93 no sentido de submeter a contratação do serviço de publicidade à regra 

da licitação. 

   Há sobre publicidade normatização específica, na esfera 

federal, que disciplina o tema e, segundo autorizadas vozes continua, em vigor. 

Em síntese, para a seleção da proposta mais vantajosa foi determinado a 

realização do sistema de pré-qualificação, normatização ainda vigente nos termos 

do art. 14, da Lei 8.666/93. 

   A licitação apresentará uma peculiaridade, estabelecida pela 

própria legislação, pois só poderá ser veiculada a matéria em jornal diário de 

grande circulação, podendo a Administração estabelecer os parâmetros do que 

venha a ser grande circulação, ou até reconhecer que apenas um jornal tem 

circulação diária, ou um só tem grande circulação.  

   Recomenda-se, contudo, que se processe a licitação, vez que 

o selecionado poderá não ser diretamente o jornal, mas agência de publicidade, 



 

como ocorreu no Tribunal de Contas da União, em que inclusive a empresa 

vencedora da licitação, atuando no ramo de publicidade, ofertou preço inferior que 

os próprios jornais nos quais veicularia os avisos dos editais. 

   A primeira exigência que se impõe legalmente é que o futuro 

contratado possua qualificação técnica para a realização do objeto pretendido 

pela Administração, pois somente assim será possível ser firmado contrato com o 

mesmo. 

   A habilitação constitui a capacidade legal para a realização de 

determinado serviço, necessitando portanto de atendimento dos requisitos legais 

no caso, vez que a Lei refere-se a serviço técnico, excluindo os artísticos ou 

empíricos. A habilitação necessita ser demonstrada e poderá consistir na exibição 

de registro junto ao órgão da Administração Pública encarregado desse mister, do 

diploma, ou qualquer outra forma admitida pela legislação licitatória. 

   Enquanto a habilitação é um requisito objetivo demonstrável 

mediante documentação própria, a especialização é de índole subjetiva, no 

sentido de ser um atributo ligado ao agente, profissional ou empresa, e não 

possui forma legal própria, exclusiva, específica de documentação. Mas é aferível 

e contrastável, e também deve ser demonstrada. 

   Para a regularidade da contratação direta impõe-se, ainda, 

que o profissional ou empresa possua especialização na realização do objeto 

pretendido pela Administração.  

                                 A especialização, como indica a própria palavra, se faz no 

direcionamento na busca do conhecimento e no desenvolvimento de certa 

atividade. Na atualidade é um atributo que, por si só, não tem o condão de afastar 

a realização de processo licitatório, nem muito menos credenciar a declaração de 

inviabilidade de competição. 

   Exige a Lei, ainda, que a especialização seja notória, e 

mantendo coerência com os seu propósito de elaborar uma Lei didática, o 

legislador albergou no parágrafo primeiro do mesmo art. 25, o conceito desse 

termo: 
 

§ 1° Considera-se de notória especialização o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 



 

                                          

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de 
outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir 
que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

 

   Como regra os estudiosos do Direito condenam que o 

legislador apresente definições com força de Lei, vez que, além de escapar ao 

real objetivo da atividade legislativa, na grande maioria das vezes os conceitos 

formulados falham pela imprecisão técnica acarretando o insuperável problema 

de advir com força normativa.  

   No caso específico, contudo, o legislador foi feliz, não 

havendo censura por parte da doutrina pátria, até porque o conceito acolheu 

mesmo posição já assentada pelos estudiosos do Direito. Ivan Barbosa Rigolin233, 

eminente mestre do Direito Administrativo, destaca que: 
 

poucas vezes no direito brasileiro alinhou tão bem uma lei os 
requisitos, pressupostos ou características de um conceito que 
emitiu, como quanto referentemente à notória especialização, de 
que aqui se cuida, conceito esse que a lei admitiu que certos 
profissionais e certas empresas detêm. 

 

   Observe-se que os conceitos vão se desenvolvendo até 

atingir a notória especialização. Primeiro exige o dispositivo que o serviço esteja 

arrolado entre os previstos no art. 13, que são serviços técnicos profissionais - 

exigindo, portanto, habilitação - depois, exige que o profissional ou empresa seja 

especialista na realização do objeto pretendido - e, finalmente, que seja notória 

sua especialização. 

   A reputação da notoriedade só precisa alcançar os 

profissionais que se dedicam a uma atividade, sendo absolutamente dispensável, 

ou impertinente, a fama comum, que a imprensa não especializada incentiva. 

    A legislação estabelece os parâmetros a serem utilizados 

para aferição da notoriedade, com o fito de reduzir a margem de 

discricionariedade e subjetivismo.  

   Pode a notoriedade ser aferida pela nível de conhecimento e 

reputação dos profissionais ou esse fator constituir um dos elementos da aferição 

 
233 RIGOLIN, Ivan B.  Casos polêmicos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. In: Curso Avançado de 
Licitação e Contratos Públicos.Toshio Mukai(coord). São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. p. 157.  



 

de um conjunto de fatores. A Lei de Licitações atual estabeleceu em seu artigo 

13, parágrafo terceiro, de forma imperativa uma restrição a atos praticados 

visando elidir o certame licitatório ou a habilitação exigida fixando que: 
 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a:     
§ 3° - A empresa de prestação de serviços técnicos 
especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo 
técnico em procedimento licitatório ou como elemento de 
justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará 
obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal 
e diretamente os serviços objeto do contrato 

 

   Desse modo o executor da obra ou serviço, representante da 

Administração, cuja previsão de competência está adstrita aos arts. 67 e segts. da 

Lei 8.666/93, deverá verificar, no caso de inexigibilidade, se os agentes arrolados 

como integrantes da equipe técnica estão efetivamente ocupando-se da execução 

do serviço, ou supervisionando diretamente a execução.  

   Deixa aqui o legislador uma margem à discricionariedade do 

Administrador Público para aferir outros elementos, não arrolados, mas 

suficientes para demonstrar a notoriedade do profissional ou empresa. Impende 

salientar que no momento de firmar a sua convicção deve o agente público ter em 

conta que deverá evidenciar esses meios de aferição para que a sua 

discricionariedade não seja considerada mais tarde arbítrio. 

   Ademais, sempre tem-se recomendado que o responsável 

pelo processo decisório tenha a preocupação de evidenciar os motivos de sua 

deliberação até porque, como o controle é feito posteriormente à prática dos atos, 

em muitos casos poderá ocorrer que os elementos de convicção sejam infirmados 

pela ação do tempo ou pela descoberta de novas nuances da questão.  

                                 Observe-se, contudo, que esses outros requisitos devem 

guardar proporção de equivalência com os arrolados anteriormente, motivo pelo 

qual não podem, por exemplo, ser considerados elogios, artigos de simples 

referência, cartas de apresentação, tempo de constituição de estabelecimento, 

luxo das instalações.  

   Além do fato de que o último meio de evidenciar a 

notoriedade deve guardar equivalência de importância com os antecedentemente 



 

citados, estabelece a legislação licitatória que qualquer deles deve levar ao 

convencimento de que o trabalho do notório especialista é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto contratado. 

   Esses atributos que devem cercar o profissional ou empresa a 

ser contratado não guardam discricionariedade extrema. A condição de 

essencialidade de um determinado agente para a satisfação de um objeto diz 

respeito ao fato de que apenas aquele determinado profissional ou a específica 

empresa é diretamente vinculado à essência de um objeto, é fundamental, 

indispensável para a Administração realizar o serviço com a singularidade 

definida. 

     Com referência ao fato de que a contratação deve ser 

indiscutível, isto é, não pode ser discutida a escolha, embora se apresente como 

subjetiva, em princípio, a simples existência de dúvidas sobre se outros seriam ou 

não melhores poderá demonstrar que antes da escolha ter sido inadequada, 

talvez se trate de um caso em que a competição é viável.  

   De fato, parece que existindo outros, mais de um, capaz de 

realizar o serviço singular está-se diante de um caso em que é possível licitar, ou 

seja, em que a licitação é exigível.  

   O contrato administrativo deve ser celebrado, nos casos de 

contratação direta, previsível legalmente nos casos em que o procedimento  

licitatório é dispensável ou inexigível, logo após o momento em que a empresa é 

escolhida diretamente. 

   O contrato administrativo há de ser implementado com base 

na fixação pecuniária na proposta vencedora, em caso de haver certame, ou na 

adjudicação na proposta escolhida diretamente, em caso de não licitação. Assim, 

a satisfação do  interesse público depende da adequação da proposta do 

vencedor do certame ou do escolhido diretamente as exigências do bem comum.  

   Sintetizando a exposição sobre contratação direta sem 

licitação, pode-se afirmar que o instrumental teórico-doutrinário aqui utilizado 

servirá para o aprofundamento da questão da licitação em termos de eficácia do 

conteúdo do interesse público quando efetivamente se necessitar de contratação 

de pessoas para firmarem avenças com o Poder Público a partir dos casos 

legalmente previstos de dispensa e inexigibilidade do procedimento licitatório. 



 

 

4.6 Dispensa e inexigibilidade de licitação 
 
 
4.6.1 A caracterização geral da dispensa e da inexigibilidade de licitação 

 

 

                               Tanto a dispensa quanto a inexigibilidade de licitação 

caracterizam situações em que a Administração Pública firma diretamente um 

contrato administrativo com o particular. Evidentemente, ambos os casos 

pressupõem situações excepcionais, pois, o certame licitatório é a regra que deve 

anteceder os contratos. 

O que diferencia ambos os casos é que na inexigibilidade 

ocorre uma impossibilidade lógica de licitar ou porque o objeto pretendido pelo 

contrato é singular - ou seja, sem um equivalente ou porque somente existe um 

ofertante para o objeto pretendido (por exemplo: um determinado produto 

fornecido por uma só empresa a ser adquirido pelo contratante). 

No caso da dispensa, embora seja lógico licitar, a lei abre 

certas exceções para não fazê-lo em função de custos muito baixos ou eventos 

excepcionais (por exemplo: casos de guerra ou grave perturbação da ordem 

pública). Os casos de dispensa de licitação são tratados no art. 24 e incisos do 

Estatuto Licitatório; os de inexigibilidade, tratados no art. 25 e incisos do mesmo 

estatuto. 

    Já dissemos anteriormente que a Administração em suas 

relações com terceiros, com vistas a realizar "o melhor negócio" e possibilitar uma 

efetiva participação de eventuais interessados em igualdade de condições, deve 

realizar certame licitatório. Tal decorre do inciso XXI do art. 37 da Constituição 

Federal de 1988. Por isso, temos que a licitação é regra que somente comporta 

exceções nos casos expressamente previstos pelo ordenamento jurídico vigente, 

ou melhor, na Lei que regulamenta a licitação, ou seja, a Lei n. 8.666/1993. 

 



 

                                          

Marçal Justen Filho234 assevera que é o "interesse público 

quem fundamenta a exigência, como regra geral, de licitação". Para este autor, 

todavia, há situações onde, para a satisfação do interesse público, a realização de 

licitação tornaria impossível ou frustraria a busca desses interesses, razão pela 

qual, a própria Constituição Federal autorizou a contratação de terceiros sem a 

adoção do procedimento licitatório, o que, no entanto, não fica à vontade do 

agente público.  

Melhor dizendo, a contratação direta por dispensa da licitação 

somente será possível nas hipóteses previstas pelo legislador ordinário. Não há 

hipótese, inclusive, para dispensa do procedimento administrativo, que se destina 

a assegurar a observância dos princípios norteadores da Administração Pública, 

especialmente o da legalidade e interesse público. No mais, ainda em casos de 

dispensa de licitação, deve o agente público realizar a melhor contratação para o 

ente, observando a impessoalidade e isonomia entre possíveis interessados em 

contratar com a Administração.  

Disso decorre que a dispensa de licitação não enseja a 

dispensa de processo administrativo licitatório, muito menos a dispensa de se 

respeitar os princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público. As 

contratações diretas, como formas de contratação de terceiros sem a realização 

de certame licitatório estão previstas nos arts. 24 e 25 da Lei de Licitações e 

Contratos, respectivamente. 

No caso do art. 24 os exemplos dados se exaurem em si 

mesmos, ou seja, não comportam outros casos, pois são taxativos. Todavia, a se 

considerar que para a Administração Pública a regra é licitar, em sede de 

dispensa de licitação estamos diante de uma exceção, portanto, o juízo de 

discricionariedade que pode efetuar o Administrador é exatamente o de realizar a 

licitação ou, dispensá-la dentro das hipóteses previstas na norma de regência.               

Não há espaço para a Administração Pública efetuar outra 

espécie de juízo discricionário senão aquele. O art. 24 da Lei de Licitações elenca 

hipóteses de dispensabilidade de licitação querendo indicar que as situações 

previstas pelo referido dispositivo normativo tornam a licitação facultativa à 

 
234 Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 7ª ed., São Paulo: 
Dialética, 2000, p.228. 



 

                                          

Administração. Não obstante, apenas pode ser dispensada a realização de 

licitação nas únicas situações previstas pelo legislador. Isto em decorrência de 

que, somente pode ser dispensada alguma coisa que se tem.  

No caso de dispensa do certame licitatório, o que a 

Administração tem é a possibilidade de realizar a licitação por haver pluralidade 

de eventuais fornecedores ou prestadores de serviços, que, no entanto, pode 

deixar de ser realizada, se verificada alguma das situações previstas 

expressamente pelo legislador infraconstitucional. Na conformidade do artigo 24 

da Lei de Licitações. 

As hipóteses previstas pelos incisos retro declinados são 

exaustivas. A única margem para aplicação da discricionariedade administrativa é 

entre realizar a licitação ou não realizar com fundamento em um daqueles incisos. 

Trata-se de atos administrativos vinculados, onde se faz mister, inclusive, para se 

aplicar os comandos normativos, que a escolha pela dispensa seja motivada e 

fundamentada.  

Todavia, não basta, para a legalidade e razoabilidade da 

decisão de dispensar a licitação, a simples fundamentação no dispositivo 

normativo elencado pela lei. Há que ter uma motivação, que somente se tornará 

válida se houver a existência de uma relação lógica entre a realização da 

contratação direta, sem licitação e a necessidade de atendimento imediato dos 

interesses ou necessidades da Administração. 

Neste sentido, o magistério da professora Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro235, para que se mostra “imprescindível a efetiva e expressa 

motivação factual do ato de dispensa, não sendo suficiente, para tanto, a simples 

indicação de artigo de lei em que se afirme”. 

Não obstante, a fundamentação e a motivação do ato de 

dispensa é requisito de validade do ato administrativo, até como forma de controle 

de legalidade e observação dos limites de discricionariedade da Autoridade 

Administrativa. Cabe, portanto, ao agente público responsável pela dispensa  do 

certame, demonstrar a presença dos requisitos que autorizam a sua prática, ou 

 
 
235 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; Ramos, Dora Maria de Oliveira; Santos, Márcia Walquíria Batista dos; 
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seja, os requisitos de validade do ato. Ademais, afigura-se necessário, ainda que 

a Administração em situações de dispensa possa contratar quem melhor lhe 

aprover, justificar os motivos que levaram à escolha daquele que foi ou será 

justificar os motivos que levaram à escolha daquele que foi ou será contratado por 

dispensa de licitação, como forma de privilegiar os princípios constitucionais 

norteadores da atividade estatal, dentre os quais, o da moralidade administrativa,  

da impessoalidade, da probidade e do interesse público. 

Assim, em situações de dispensa de licitação, a 

discricionariedade somente atinge quem será contratado, mas nunca a forma de 

contratar. Bem por isso,  é  que a Administração ao verificar  a necessidade de se 

contratar terceiros deve, antes de tudo verificar se a contratação enseja abertura 

de procedimento licitatório ou não, pois, poderá ocorrer que a contratação 

pretendida não admite a licitação, por exemplo, nos casos de inexigibilidade de 

licitação ou, ainda, o procedimento pode ser dispensado nas hipóteses previstas 

na lei.  

Neste sentido, o magistério de Celso Antonio Bandeira de 

Mello236,  para quem a realização ou não do certame licitatório dependerá da 

presença de pressupostos ensejadores do procedimento. Diz o renomado 

administrativista que a falta de qualquer um dos pressupostos da licitação, 

tornaria sem sentido a abertura do processo de competição, mormente porque 

não atenderia a finalidade do instituto "licitação". Para ele, a necessidade de 

licitação se torna obrigatória quando estiverem presentes os seguintes 

pressupostos: "o lógico, o jurídico e o fático".  

O primeiro traduzindo-se na existência de vários objetos e 

ofertantes, valendo dizer, somente será viável a realização de certame licitatório 

quando existir objetos que possam ser fornecidos por várias pessoas, sem o qual 

não há como se falar em licitação. A inviabilidade de realização de licitação por 

falta do pressuposto lógico se dá quando o objeto a ser contratado é, nos termos 

da lei, de natureza singular, portanto inexistente objeto equivalente, como 

também, quando mesmo existindo vários objetos equivalentes, apenas um único 

interessado reúne condições de atender ao chamamento da Administração.               

 
236 Bandeira de Mello, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 13. ed., São Paulo: Malheiros, 2000. 
p.482 ss. 



 

O segundo, ou seja, o pressuposto jurídico, traduz-se na 

aptidão da licitação para a satisfação do interesse e objetivo da Administração, 

valendo dizer, que somente poderá se cogitar do procedimento licitatório quando 

tal procedimento atender ao interesse público, posto que, a licitação não se 

esgota nela mesma, pois seu objetivo é servir de meio para atender ao interesse 

público. Vejamos os ensinamentos de Bandeira de Mello: 
 

(...) a licitação não é um fim em si mesmo; é um meio para 
chegar utilmente a um dado resultado: o travamento de uma 
certa relação jurídica. Quando nem mesmo em tese pode 
cumprir tal função, seria descabido realizá-la. Embora fosse 
logicamente possível realizá-la, seria ilógico fazê-lo em face 
do interesse jurídico a que se tem que atender. 

 

O terceiro e último pressuposto ao qual alude o professor 

paulista é o fático. Para o autor, esse pressuposto traduz-se na existência de 

interessados em contratar com a Administração, ou seja, na existência de 

pessoas interessadas em participar da licitação. Inexistindo pluralidade de 

eventuais interessados, inviável a realização de procedimento licitatório. 

O perfeito magistério de Bandeira de Mello, não merece 

retoque. De fato, se o que busca a licitação é realizar o melhor negócio e propiciar 

uma efetiva e concorrida participação de eventuais interessados em contratar com 

o ente, a ausência de pluralidade de licitantes e objetos, e a preemente 

possibilidade de engessar a atividade estatal na satisfação dos interesses 

públicos, devem mesmo servir para justificar a não realização do certame 

licitatório. Todavia, a utilização dessas justificativas deve sofrer temperamentos 

na sua aplicação.  

Assim, não basta a simples argüição de fatos ou situações 

que impede ou dispensem a realização de licitação, se faz necessário que se 

demonstre de maneira inequívoca a inocorrência dos pressupostos ensejadores 

do certame, bem como a presença do interesse público na contratação. Trata-se, 

aqui, da obrigatoriedade da motivação e fundamentação do ato de dispensa  § 2°. 

Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado 

superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda 

Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, 

sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 



 

Em sede de inexigibilidade, os casos previstos pelo art. 25 

são exemplificativos, valendo dizer, que a inexigibilidade de licitação sempre será 

o caminho obrigatório, e não facultativo, quando a Administração se deparar com 

uma situação que inviabilize a ocorrência de competição, ou seja, sempre que da 

análise lógica, de fato ou de direito, restar impossível a realização de disputa 

entre interessados. 

Neste sentido, apontamos novamente o magistério de 

Bandeira de Mello, que assevera que os casos de inexigibilidade previstos no art. 

25 são exemplificativos, pois, diz que: a licitação será inexigível quando houver 

inviabilidade de competição, não excluindo, portanto, outros casos não previstos 

em seus incisos. Para o referido autor, toda vez que a realização de licitação 

significar a inviabilidade do cumprimento da atividade fim da Administração 

estaremos diante de situações excludentes de certame licitatório. 

Segue que a licitação destina-se a contratar um particular que 

prestará serviços ou fornecerá bens, ou produtos ao ente. Nesse passo, a 

licitação não decorre somente da vontade da Administração, mas, sobretudo, da 

vontade de particulares interessados em contratar com o Poder Público. Não 

obstante, a finalidade da licitação, enquanto instituto jurídico é a de encontrar o 

melhor negócio para a Administração, dentre várias propostas apresentadas, bem 

como possibilitar tratamento isonômico entre os possíveis interessados.  

Destarte, seria impossível imaginar o alcance dos objetivos da 

licitação se não houver possibilidade de escolha entre propostas em decorrência 

de sua falta, ou ainda, impossível seria conceber a realização do certame 

licitatório quando não houver pluralidade de interessados, ou ainda, quando 

outros fatores contribuírem para a inviabilidade do procedimento licitatório.   

A licitação é procedimento destinado a fundamentar uma 

decisão de escolha e de exclusão. Para este autor, a licitação tem caráter dúplice, 

haja vista que o que a caracteriza além da escolha do melhor negócio é a 

exclusão das demais propostas apresentadas.  

Pode-se dizer que as razões que inviabilizam a ocorrência do 

certame se dividem em dois grupos. A primeira deriva de situações referentes ao 

sujeito a ser contratado. Já a segunda, decorre das características e natureza do 

objeto a ser contratado. Afirma o autor que no primeiro grupo encontram-se os 



 

casos de inviabilidade, decorrente de inexistência de pluralidade de sujeitos em 

condições de serem contratados. No segundo grupo, o que estaria a inviabilizar a 

competição seria as características do objeto a ser contratado, ou melhor, podem 

até existir vários interessados que desempenhem a mesma atividade de interesse 

da Administração, porém, o que inviabiliza o certame é a natureza da atividade a 

ser desenvolvida ou de peculiaridade quanto à profissão desempenhada.   

Desse modo, é lícito concluir que a inexigibilidade será o 

caminho da Administração quando o interesse público não puder ser 

satisfatoriamente alcançado por uma contratação comum. Em suma, estaremos 

diante de situações de inexigibilidade de licitação sempre que o objeto da 

contratação tiver natureza singular.  Em outras palavras, sempre que a 

Administração não puder substituir determinado objeto por outro equivalente, em 

razão de que aquele será o único capaz de atender ao interesse público, 

estaremos diante de uma situação que inexige licitação.  

Veja, a exemplo, o caso de produtos onde existam outros 

similares, porém, de baixa qualidade que se utilizados acabariam por 

comprometer um serviço ou equipamento. A Administração poderia, desde que 

devidamente e tecnicamente justificado e motivado, adquirir diretamente do 

fornecedor-fabricante sem realizar licitação por manifesta inviabilidade de 

competição.  

De outro modo, é o caso também das situações onde se 

afigure necessário a reposição de peças originais de equipamentos. Não se 

olvidando que existem peças similares, a Administração sob o argumento de que 

a utilização de outras peças que não as originais acabariam por comprometer a 

vida útil e o próprio desempenho do equipamento, também poderia inexigir 

licitação por inviabilidade de competição.  

Todavia, em ambas as situações haveria a necessidade de se 

demonstrar motivada e justificadamente as razões da impossibilidade ou da 

inviabilidade de licitação. Devemos, porém, adotar muito cuidado no entendimento 

a ser desposado relativamente à aplicabilidade da inexigiblidade de licitação. Os 

fatos justificadores da inexigibilidade devem realmente estar presentes e restar 

cabalmente demonstrados, sob pena da declaração de sua invalidade pelos 

órgãos de fiscalização. 



 

    Afim, a inviabilidade de competição que embasa a inexigibilidade 

de licitação, prevista no caput do art. 25, deve ser suficiente e bem fundamentada, 

demonstrando-se a existência de uma real e efetiva inviabilidade de competição, o que 

porcerto é feito através da argumentação jurídica. 

 

 

4.6.2 Da Obrigatoriedade de Processo Administrativo para a Dispensa e para 
a Inexigibilidade 
 
 

Tanto em situações de dispensa como de inexigibilidade, 

deve a Administração Pública, como forma de observar os princípios norteadores 

da função administrativa, principalmente o princípio constitucional da licitação, 

abrir procedimento administrativo. Afirmo que este procedimento administrativo 

nada mais é do que o próprio procedimento administrativo licitatório que, 

desenrolando-se em seu natural caminho, culmina com a não abertura da sua 

fase externa por se deparar com umas das duas situações as quais nos referimos 

anteriormente, quais sejam, a dispensa ou inexigibilídade.  

Vale dizer, como a regra geral é a licitação, e sendo a 

dispensa e inexigibilidade exceções àquela regra, e sendo correta a assertiva de 

que a Administração somente poderá contratar de maneira direta quando restar 

inviabilizada a licitação, lícita é a conclusão de que, até que depare com essa 

situação de inviabilidade de abrir o certame, ou seja, sua fase externa, as 

providências a serem adotadas são absolutamente as mesmas que a 

Administração estaria obrigada a adotar se houvesse, de fato, a possibilidade de 

disputa. Veja que tal assertiva encontra respaldo no inciso VI, do art. 38 da Lei 

8.666/1993. Verbis: 

 
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado 
com a abertura de processo administrativo, 
devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação 
sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 
despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 
(...) 

 



 

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos 
sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; (...)  

 

Este artigo trata especificamente do procedimento licitatório 

enquanto materialização do processo, ou seja, "os autos do processo". 

Destarte, podemos verificar que o caput deste dispositivo 

determina a forma de autuação dos documentos da licitação, observando a 

necessidade de seu protocolo, sua numeração e quais os documentos que devem 

obrigatória e inicialmente constar do processo. São eles: a autorização para 

abertura do procedimento, o objeto da licitação, e a fonte dos recursos para a 

realização das despesas. Vejam, que a partir do seu inciso 1°, o dispositivo 

normativo elenca outros documentos que devem constar do processo, que 

deverão ser juntados a este, na medida do desenvolvimento das atividades 

licitatórias.  

Não obstante, temos em seu inciso 6°, a indicação de que os 

pareceres técnicos ou jurídicos que motivam a realização do certame, sua 

dispensa ou inexigibilidade, deverão, a par do conteúdo do seu caput, serem 

acostados oportunamente aos autos do processo de licitação. Também, 

encontramos a vontade do legislador, em tornar obrigatório a formação de 

processo administrativo para dispensa ou inexigibilidade de licitação, pela 

interpretação do conteúdo do parágrafo único, do art. 26, da Lei de Licitações e 

Contratos (8.666/1993), que insculpe a necessidade de instruir o processo de 

dispensa ou inexigibilidade de licitação pelos documentos que elenca. Verbis: 

 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade 
ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no 
que couber, com os seguintes elementos: (...) 

 

Mas não é só. Referido Diploma legal, ao tratar da 

formalização dos contratos dela derivados, em seu art. 61, impõe, por mais uma 

vez, a obrigatoriedade da formação de processo administrativo em situações de 

dispensa e inexigibilidade de licitação. Vejamos: 

 

Art. 61.Todo contrato deve mencionar os nomes das partes 
e os de seus representantes, a finalidade, o ato que 
autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, 



 

da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 
contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais. 
(grifamos). 

                                      

Por fim, o § 9°, do art. 7°, da mesma norma, estabelece a 

aplicabilidade, no que couber, do quanto disposto no referido artigo, às situações 

de dispensa e inexigibilidade de licitação. Desse modo, não será possível 

imaginar que se possa cumprir com tal comando se não se formar um processo. 

Amparados nessas razões, encontramos licitude na afirmação 

de que a dispensa ou inexigibilidade se dá no curso do procedimento 

administrativo da licitação e nunca sem ele, ou fora dele. Para se chegar à 

conclusão de que a contratação poderá ser efetuada de maneira direta, por 

dispensa ou inexigibilidade, deve a Administração percorrer todos os caminhos da 

própria licitação. 

Em outras palavras, deve a Administração cumprir 

integralmente com a fase interna do processo administrativo da licitação, sob 

pena de incorrer em ilegalidade e, assim, invalidade dos seus atos. Temos, por 

isso, que será a própria Comissão de Licitação quem se deparará com a situação 

de dispensa ou inexigibilidade. E assim o é, em razão de que, a nomeação da 

Comissão de Licitação se dá imediatamente -pós o cumprimento dos requisitos do 

caput do art. 38. Não obstante, a Comissão apenas detectará o fato excepcional, 

cabendo à Assessoria Jurídica expedir parecer sobre a hipótese encontrada. 

Havendo, de fato e de direito, situação excepcional, os autos deverão ser 

remetidos à autoridade administrativa.  

É a esta que caberá, nos casos de dispensa, determinar a 

continuidade do procedimento, ou optar pela contratação direta. Todavia, este 

juízo de discricionariedade não se aplica àquelas situações de inexigibilidade 

previstas no art. 25. Tal se dá em razão de que naquelas hipóteses, não 

exaustivas, mas sim exemplificativas, não há espaço para juízo de 

discricionariedade do gestor público.  

Nesses casos a situação de inexigibilidade se dá em razão da 

inviabilidade de competição, de sua impossibilidade. Portanto, o juízo de 

discricionariedade não se aplica nesse caso em razão de que a Autoridade 

Administrativa não detém uma segunda opção. Em outras palavras, ou a situação 



 

                                          

de fato está a ensejar a inexigibilidade de licitação porque a competição não é 

possível, ou não se está diante de licitação inexigível. 

Dissemos anteriormente, que a dispensa ou inexigibilidade se 

dará no curso do procedimento administrativo licitatório em sua fase interna. 

Como veremos, a fase interna do certame açambarca todos os atos 

administrativos praticados pela Administração Pública, inclusive aqueles que 

acabam por desagüar na abertura do próprio procedimento. Veja que, ao contrário 

do que se extraí do comando do caput do art. 38 da Lei n° 8.666/1993, o 

procedimento administrativo não inicia-se com a autorização para sua abertura, 

senão com a identificação da necessidade de contratar. 

É que a Administração, para contratar, antes de tudo, precisa 

identificar sua necessidade e verificar se o caso é mesmo de contratação de 

terceiro. Posteriormente, deve a autoridade administrativa ser provocada. Esta 

provocação nada mais é do que a comunicação de que a Administração necessita 

de determinado objeto para o desenvolvimento ou manutenção de suas atividades 

fins. 

Chamamos comumente esta provocação de requisição. 

Através deste documento é que a autoridade administrativa tomará conhecimento 

da "necessidade" da Administração e, portanto, determinará ou não a abertura do 

procedimento. 

Veja-se que todos estes atos que devem ser expressos, digo, 

formalizados, escritos, devem ser colacionados ao processo administrativo. Por 

fim, penso, inclusive, que o processo administrativo licitatório, em sua fase 

interna, inaugura-se com a requisição emanada do órgão ou setor que detém a 

necessidade de contratar, seguido das demais providências, dentre as quais a 

verificação de existência de recursos orçamentários, culminando com a 

autorização para abertura ou não do processo licitatório, como bem expressa 

Gasparinni237 ao explicar a matéria. 

Assim, demonstrado está que a Administração para licitar, 

primeiramente deve determinar o objeto da contratação e a sua necessidade. 

Depois de identificado o objeto e sua necessidade, a autoridade administrativa 

autorizará ou não a abertura do procedimento para contratação, sucedendo-se 

 
237 GASPARINNI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 147. 



 

vários atos internos até que se torne público o interesse da Administração em 

contratar com terceiros. Este tornar público nada mais é do que o início da fase 

externa da licitação, que se dá através da publicação do Edital ou da expedição 

dos Convites. 

É exatamente no momento anterior à abertura da fase 

externa, que a Administração se deparará com as situações de dispensa e 

inexigibilidade. Decorre daí que houve todo um procedimento, ou seja, a prática 

sucessiva de atos administrativos vinculados ao fim perseguido pelo ente, ou 

melhor, a própria contratação e, portanto, nos casos legalmente possíveis, para 

não abrir a fase externa e, portanto, contratar diretamente, a Administração 

deverá justificar e motivar a não abertura da fase externa, indicando, inclusive, a 

situação de fato e direito que lhe autoriza a agir desse modo. Melhor dizendo, a 

Administração somente poderá dispensar ou inexigir a realização do certame 

depois de formado o processo administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 5 
O DEBATE ARGUMENTATIVO ATUAL E A POSSIBILIDADE DE ANÁLISE 
RACIONAL DO DISCURSO JURÍDICO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 
 
5.1 A aplicabilidade da argumentação jurídica em atos procedimentais da 
licitação pública 
 

 

   A importância da argumentação jurídica atual se revela, 

sobremodo, como um problema de aplicação de princípios racionais ao discurso 

jurídico que fundamenta a questão dos procedimentos desenvolvidos no âmbito 

do Direito. 

    Sendo, o Direito, formado a partir de uma construção 

conceitual racional, que se baseia numa metodologia jurídica racionalizada que 

fundamenta a caracterização das situações concretas no campo regulado pela 

normatividade, a compreensão da norma jurídica passa, necessariamente, pela 

sustentação de posicionamentos racionais e normativos  que integram e 

compõem os fatos a serem tutelados.  

   A  subjetividade da conduta individual passa pela  regulação 

da norma mediante um processo de reconstrução de conceitos a fim de 

interpretar as finalidades dos posicionamentos subjetivos, com o objetivo de 

perscrutar qual o sentido da vontade jurídica dos indivíduos. 

   A norma jurídica é um comando munido de sentido 

teleológico, e esse desvendamento do sentido da norma pode ser enquadrado 

como um fator suscetível de ser formado a partir da noção hermenêutica 

interagente com a teoria do discurso. 

   A teoria do discurso, por sua vez, é a concretização da norma 

jurídica a partir da racionalidade concreta, que perfaz a estruturação material 

(social) da mesma e possibilita a formação de uma padrão de  interpretação  

condizente com a realidade social.  

   A argumentação jurídica é ampla de possibilidades dentro da 

atual configuração dos posicionamentos retóricos de Perelman, Alexy, Viehweg, 



 

                                          

dentre outros. As posições dos referidos autores são tomadas como condizentes 

com a questão da racionalidade em diferentes parâmetros, e são modos de 

encarar a posição da argumentação jurídica - o primeiro, na visão do destinatário 

da norma jurídica e do discurso jurídico, que é a teoria do auditório; o segundo 

parte da racionalidade instrumental e retórica, e o terceiro da problematização do 

conceito de racionalidade, no sentido de estruturação do discurso como 

intermediação de racionalidade e o fundamento retórico do discurso. 

   Assim, no campo da Licitação Pública, a visão argumentativa 

se insere na procedimentalização da racionalidade, a partir da forma problemática 

de encarar os conceitos indeterminados e genéricos que compõem a legislação 

licitatória.  

   A forma de construção da racionalidade interpretativa deve 

partir do poder discricionário do Administrador Público, já que, por lei, lhe é 

facultado a decisão de  fornecer o sentido e o alcance das normas 

administrativas, inclusive as licitatórias.  

   O campo da licitação, que se faz mediante a construção 

discricionária, é, precisamente, o estudo dos casos de incidência da dispensa e 

da inexigibilidade de Licitação Pública. 

A função que parte da Administração é, pois, estruturar a 

conceituação da norma em conjugação com o interesse público, e refazer a noção 

do mesmo mediante o procedimento de sua concretização: somente a 

procedimentalização argumentativa legitima a concreção e o significado material 

do interesse público.  

   Como disse  Miguel Saavedra238:  

 
De manera singular, según Apel y Habermas, seria racional y 
legítima la decisión adoptada por el acuerdo al que se ilega tras 
un intercambio de razones en una situación ideal de diálogo 
caracterizada por la libertad e igualdad de los participantes. Seria 
una situación en la que todo el mundo podria opinar, en la que 
nadie estaria sometido a coacción, en la que cualquier acuerdo o 
decisión así sería racional y legítimo porque en ella sólo se 

 
238 SAAVEDRA, Miguel. Interpretación social del derecho y democracia.  Revista da AJURIS. Port Alegre,  
Ajuris, v. 68, p. 293-312, nov/1996.    
 
 



 

                                          

impondrían las mejores  razones y sólo lograrían reconocimiento 
intereses y necesidades generales. 

 

   Assim, a licitação, enquanto procedimento administrativo 

público, está aberta ao controle social via argumentação prática e racional, de 

modo que a ascendência dos conceitos nela existentes assumem uma colocação 

que se dá no âmbito da racionalidade concreta e universal, sem, 

necessariamente, se fundamentar na pragmaticidade e na elaboração social do 

discurso. 

   A verdadeira legitimação do discurso racional se dá no âmbito 

da racionalidade universal a ser aceita aos destinatários do discurso universal, os 

envolvidos no processo argumentativo jurídico, em suma, os que serão tutelados 

pela organização jurídica.  

   Essa legitimação e possibilidade de aceitabilidade do discurso 

racional pelos destinatários é calcada no princípio da universalização, enunciado 

por Alexy, e que se consagra dentro de uma visão retórica e analítica do discurso, 

empreendida por este mesmo pensador, e que é a base da exposição da 

presente monografia para a construção da possibilidade de um discurso racional a 

ser concretizado no âmbito da licitação pública. 

   Dessa forma, a argumentação jurídica se baseia na 

elaboração de um convencimento do auditório com o qual se quer comunicar, de 

um auditório no qual se desenvolverá o procedimento racional que se quer adotar. 

O auditório, entretanto, não é o fundamento do discurso, como apregoado por 

Perelman239, mas consiste no receptáculo ao qual é destinada a argumentação, 

consoante a teoria alexyana240. 

   Por isso é que, analogamente ao que ocorre no procedimento 

judicial, pode-se dizer que, no procedimento administrativo licitatório, se realiza, 

outrossim, uma conjugação entre os fundamentos do discurso prático-racional, 

em geral, e a subjetividade do destinatário do discurso, que pode ser convencido 

acerca da discursividade emitida pelo discursador. Diz Saavedra241 mais adiante:      

 
239 PERELMAN, Chaim e Olbrechts-Tyteca, Lucie. Teoria da Argumentação – a Nova de Retórica. p. 56. 
240 ALEXY, Robert. Teoria da la argumentación jurídica. Tradução de Manuel Atienza e Isabel Espejo.  
  Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997. p. 132-133.   
241 SAAVEDRA, Miguel. Interpretación social del derecho y democracia.  Revista da AJURIS. Port Alegre,  
Ajuris, v. 68, p. 293-312, nov/1996.    



 

                                          

 
Estos mismos querisitos y exigencias son  pertinentes también en 
el caso de la legitimidad judicial, en tanto en cuanto el juez está 
obligado a justificar moralmente sus decisiones. El alcance de 
esas decisiones no se ve limitado al círculo de los participantes en 
el proceso judicial, al menos el alcance de las decisiones en las 
que está normas. Por eso es la aceptabilidad social de la decisión 
el referente del razonamiento judicial, y no la aceptabilidad por 
parte de los implicados en la controversia. 

 

   O fundamento jurídico da discursividade aplicada ao 

procedimento licitatório é, portanto, do lado gnoseológico, o discurso prático 

racional, que, fundamentado no princípio da universalização242, pode ser colocado 

como procedimento lingüístico de construção de conceitos e posicionamentos 

dentro do referido processo administrativo.  

   A fundamentação do ponto de vista ontológico é a  realização 

da possibilidade de efetividade da discricionariedade jurídica, que possibilita o 

Estado concretizar normas de Direito.  

   Existe, também, a possibilidade concreta da sociedade, 

mediante o procedimento do controle social, limitar o uso do próprio poder 

discricionário conferido, legalmente, ao Administrador.  

   A tarefa da hermenêutica vem a ser, precisamente, o 

descortinar da aplicação prática desses planos de validação e de aplicação do 

poder discricionário do Administrador Público. 

   Pode-se fazer o corte metodológico no presente tema sob 

análise, que é a  influência da concepção da forma de controle racional da 

atividade discricionária mediante a verificação da racionalidade das opções da 

escolha empreendida pelo Administrador.  

   Ora, em todos os casos em que o Administrador não construa 

suas decisões a respeito da questão da dispensa e da inexigibilidade da licitação 

pública com base na interpretação racional da normatividade, interpretação essa 

que signifique a adoção de um posicionamento justificado racionalmente e 

 
242 ALEXY, Robert. Teoria da la argumentación jurídica. Tradução de Manuel Atienza e Isabel Espejo.  
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997. p. 132-133.  p. 79. Explicando que a principiologia da 
universalização é a formatação de uma construção racional que parte de expressões descritivas e de 
enunciados conceituais que tem um significado explicativo universal, Alexy propugna pela validez 
transcendental dos juízos racionais.     
 



 

                                          

discursivamente, pode-se dizer que tal decisão é passível de controle judicial, que 

analisará os fundamentos gnoseológicos e axiológicos expostos no decisório pelo 

Administrador.  

   Se a ação hermenêutica do juiz pode ser controlada mediante 

análise de seu discurso decisório, igualmente, a hermenêutica do Administrador, 

que realiza opções valorativas dentro da normatividade pressuposta para sua 

atuação, pode e deve ser controlada a fim se se saber se suas opções são 

calcadas em uma racionalidade que integre um sistema racional para a 

consecução concreta do interesse público. Nesse sentido, se expressam Carlos 

Boucault e José Rodrigo Rodriguez: 243

 
As propostas teóricas atuais procuram buscar maneiras de 
controlar a opção valorativa que o juiz pode fazer ao interpretar 
uma norma jurídica. É um pressuposto amplamente aceito que a 
interpretação é sempre necessária, não existe norma sem 
interpretação, e que interpretações possíveis de uma norma num 
ordenamento são variadas. Assim, para que se possa falar numa 
racionalidade da atividade jurisdicional contra Kelsen, a atividade 
do juiz passa a ser concebida como uma modalidade de razão 
prática sujeita a regras e, portanto, passível de controle. 

  

   Assim, como se verá, mais adiante, somente dentro de um 

processo de construção racional da argumentação, é que se pode vislumbrar a 

possibilidade hermenêutica da discricionariedade administrativa, dentro de 

esferas institucionais como a dispensa e a inexigibilidade de licitação pública.   

 

 

 

 

 

 

  

 
243 BOUCAULT, Carlos E.. de Abreu e RODRIGUEZ, José Rodrigo. Hermeneutica Plural. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. p. 290-291. 
 



 

                                          

5.2 O problema dos conceitos jurídicos indeterminados e a concretização 
dos mesmos a partir da teoria da argumentação como discurso jurídico 
racional  
 

 

  Um dos grandes problemas atuais do Direito Administrativo 

são os conceitos jurídicos indeterminados que existem em seu âmago, e que 

consistem em determinar o conteúdo concreto (material) dos, assim chamados, 

conceitos vagos no Direito Administrativo. 

   O tema dos conceitos indeterminados no Direito 

Administrativo ganha peculiar feição, se estrutura a partir do princípio da 

eficiência, previsto na Constituição Federal artigo 37, caput, e, de outro, a 

possibilidade de controle sobre a atividade do Estado, cerceando o poder 

discricionário da Administração. Antônio Francisco Souza faz um breve 

comentário acerca da doutrina específica que fundamenta a incidência atual dos 

conceitos jurídicos indeterminados.244

   É imprescindível uma parcela de poder discricionário para o 

exercício da função Administrativa, predominantemente exercida pelo Executivo, 

que deve lidar com a hipercomplexidade da sociedade contemporânea. Por conta 

dessas novas necessidades, sempre complexas e multifacetadas da sociedade 

globalizada, o Estado deve agir com mais e mais presteza na consecução do 

interesse público, e realizar mais e mais a função de tutela social.  

   Daí, a colocação quase que imponente que se fez do princípio 

do interesse público em seu aspecto de eficiência na sociedade atual, que 

reclama a consecução das políticas estatais com maior acuidade e presteza.  

 
244 SOUZA, Antônio Francisco. Conceitos indeterminados no Direito Administrativo. Coimbra, Portugal: 
Almedina, 1994. p.44: "...alterações jurídico-políticas e de natureza econômica, assim como a renúncia à 
competência limitada do tribunal administrativo através do método da enumeração - mais do que devido a 
novos acontecimentos científicos - estão na origem do reacender da questão dos conceitos indeterminados . 
Como escreveu M. Lendi, a doutrina dos conceitos legais indeterminados como conceitos jurídicos foi 
submeti da a uma apreciação crítica. Mas a primeira força motriz não foi o seu mero reconhecimento, mas a 
nova situação político-jurídica. Não se deve desconhecer que a viragem para estado social de direito e, com 
ela, o abandono da administração liberal de intervenção impuseram uma nova visão das relações do direito 
com a administração e, assim, a doutrina teve de colocar a questão de se os conceitos legais indeterminados 
não necessitavam de uma outra solução em face dos reconhecimentos do estado social de direito."  
 



 

  Se, do princípio do Estado Democrático, decorre uma série de 

preceitos, tais como o da eficiência dos atos dos Estados; o da maior integração 

entre o Estado e os cidadãos, leva-se a uma situação de maior cobrança do 

cidadão sobre o Estado na implementação do cumprimento do fim estatal, que é a 

realização efetiva e eficiente do bem comum.  

  Aos tradicionais princípios da moralidade, legalidade e 

publicidade, somou-se, definitivamente, o da eficiência, que, embora, em última 

análise, seja uma derivação e um aspecto do princípio do interesse público, 

porque nada mais é do que a exigência da presteza e da concreticidade do 

interesse público, ganhou um relevo particular e específico, que a moderna 

doutrina caracteriza como uma particularidade a ser seguida e concretizada pelo 

Estado.   

   Assim, a questão da eficiência fez emergir uma série de 

campos de atuação para o Administrador tratar, campos estes que, na 

hipercomplexidade atual, não podem ser precisa e completamente definidos, daí 

porque serem chamados de conceitos indeterminados, que  são expressões com 

conteúdo equívoco, assim como  interesse social, notório saber , dentre outras. 

   O debate acerca da concretização dos conceitos 

indeterminados, é norteado pela  característica própria dos mesmos de possuírem 

uma fluidez conceitual, um grau de indeterminação elevado, os quais, por 

necessitarem de mediações concretizadoras, são juridicamente vinculados à 

exigência de consecução do bem comum no campo administrativo.  

   Portanto, esses elementos são próprios do exame que se faz 

e, assim, realiza-se a concretização da indeterminabilidade desses conceitos não 

em si mesmos, cabendo ao processo prático do campo administrativo mediar sua 

aplicação. 

   Enfim, a função concretizadora dos conceitos vagos e 

indeterminados é ampla e complexa, exigindo que se façam uma série de 

observações no tocante à questão, que envolve juízo, tanto de legalidade formal, 

quanto de legitimidade, formulado com base na tábua de valores socialmente 

vigentes, ao que deve estar atento o agente administrativo no exercício de sua 

atividade. 



 

                                          

   Uma das grandes questões discutidas atualmente, e que faz 

parte do projeto de reforma administrativa do Estado, é a necessidade de tornar a 

administração pública mais eficiente. Faz-se necessária a adoção de novas 

formas de gestão da coisa pública, mais ágeis, descentralizadas, que priorizem o 

controle de resultados ao controle de procedimentos.  

   Em face da complexidade das funções estatais, a 

Administração Pública abandonou o seu modelo tradicional para se apresentar  

eficaz, transparente e democrática. E, para o alcance desses objetivos, é 

necessária a existência de um controle por parte dos cidadãos, enquanto 

participantes efetivos dos atos da Administração e a eliminação da corrupção. 

   Nesse sentido, o grande desafio da atuação do Estado é o 

controle direto do Estado e das entidades públicas não-estatais, o que passa, 

precipuamente, pela questão da licitação pública como função da eficiência na 

consecução dos fins da Administração.   

   A Emenda Constitucional nº 19, de 4-6-98, inseriu o princípio 

da eficiência entre os princípios constitucionais da Administração Pública, 

previstos no artigo 37, caput, da Magna Carta.  

   O princípio da eficiência impõe que o agente público atue de 

forma a produzir resultados favoráveis à consecução dos fins que cabem ao 

Estado alcançar. Hely Lopes Meirelles245 define este princípio como: 

 
 o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições 
com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais 
moderno princípio da função administrativa, que já não se 
contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo 
resultados positivos para o serviço público e satisfatório 
atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros. 

 

   Ocorre a vedação a esse princípio quando se constata vícios 

na escolha dos meios ou dos parâmetros voltados para o alcance de 

determinados fins administrativos. Não se verifica nenhuma invasão da 

discricionariedade do poder administrativo, mas se pede a vigilância quanto a 

compatibilização plena do ato administrativo com o ordenamento. 

 
245 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 90. 
 



 

   O presente princípio visa combater o tão latente sistema de 

corrupções e privilégios que permeia as práticas da administração pública, onde 

o objetivo prioritário não é o alcance do bem comum, mas a realização de 

interesses particulares, conforme a profunda inversão de valores que 

atualmente campeia em nossa sociedade.  

   Assim,  a Administração Pública, ao concretizar e interpretar 

esses conceitos indeterminados, utiliza-se do, já estudado, poder discricionário, o 

que importa um leque de abertura gnoseológica e hermenêutica na construção 

dos mesmos pelo Administrador, e co-implica, também, o controle de legalidade 

pelo Judiciário dessa atuação administrativa. 

   A possibilidade de uso da argumentação na confecção desses 

conceitos não é difícil de ser de ampla utilização, mesmo porque a argumentação 

jurídica é que possibilita a operacionalização dos referidos conceitos 

indeterminados para facilitar a administração do Estado. 

   Aí entra o papel do poder discricionário do Estado para a ação 

de justificabilidade racional e normativa e de ampliação de possibilidade de sua 

atuação em um nível sempre maior a fim de bem atender aos cidadãos, o que não 

poderia ser realizado sem se valer dos conceitos indeterminados, ainda que os 

limites de atuação estejam insertos nas leis previamente estabelecidas do Direito 

Estatal e Administrativo. 

   Alguns destes conceitos indeterminados, na realidade, 

constituem um fundo de expressão de anseios sociais ainda não totalmente 

objetivados pelo Estado, e um exercício de realizar a concreção de fins 

específicos que realizem possíveis encaminhamentos dos  problemas enfrentados 

pelo Administrador. 

   Se o Direito Administrativo é concreção de regulação 

normativa da sociedade, também sua efetivação se dá pela interpretação da 

realidade social e dos valores nela existentes, os quais nortearam a atuação do 

Administrador.  

   Se, pois, o Direito pode ser compreendido com tendo uma 

estrutura formal conjugada aos fatos sociais, ou seja, de uma estrutura básica que 

se desenvolve em função de concretização que acaba por abarcar a realidade 

cognoscível da cada vez maior complexidade social, ele deve ser concretizado a 



 

                                          

partir de um processo hermenêutico da realidade da sociedade na qual se insere 

e foi erigido, conforme doutrina Juarez Freitas. 246

   Um dos instrumentos mais ativos da cidadania para exercer 

essa sua função fiscalizatória é a racionalização do procedimento de criação e de 

aplicação do Direito. A partir da função estatal de controle da individualidade pelo 

poder inquestionável de validade das normas do Estado, o cidadão passou a ter, 

cada vez menos, possibilidade de questionar as normas postas ou a interpretação 

das mesmas pelo Estado.  

   A teoria da argumentação vem a ser uma ampla 

instrumentalizção dessa possibilidade, na medida em que fundamenta uma 

metodologia de controle racional dos atos administrativos, o que revigora, de 

modo profundo, a garantia prática do Estado Democrático de Direito, de respeito à 

lei e de interpretação condizente com a legalidade calcada na objetivação 

concreta do interesse público.  

   A idéia do controle da Administração pela adoção de uma 

sistemática de atuação calcada na procedimentalização e na racionalidade vem 

atender, também, e de maneira direta, o princípio da moralidade administrativa, 

apontando para um novo aspecto de organização e exercício do poder no Estado. 

   A racionalidade argumentativa, como meio de construção e 

colmatação dos conceitos administrativos, é absolutamente necessária e 

imprescindível para a conjugação entre discricionariedade e controle social da 

mesma.  

   Os conceitos indeterminados são estabelecidos, previamente, 

através da lei que, assim, se insere no ordenamento jurídico. Disso decorre um 

primeiro e razoável entendimento de que, se a lei deixou o conceito vago, é 

porque pretendia conferir poder discricionário ao seu aplicar, que é a 

Administração, não podendo sofrer, por conseguinte, controle judicial de mérito, 

acerca das decisões adotadas. 

   A estrutura instrumental conceitual dos conceitos genéricos 

ou vagos preenche, precisamente, essa função de construção de conceitos, e 

realiza a sistemática introduzida pelo Estado Democrático de Direito de conduzir a 

 
246 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do Direito. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.p, 23. 
 



 

                                          

um maior controle da Administração. Assim, a relação entre racionalidade e o 

princípio da moralidade administrativa fica definitivamente estatuída, e isso para 

controlar  o poder discricionário da Administração  

   A atuação do poder estatal deve conter possibilidade de 

decisão e de preenchimento de conteúdo dos conceitos vagos e/ou 

indeterminados, pois que essa é a meta básica sobre a atividade do poder do 

Estado: decidir para concretizar o bem comum, como observou Antônio Sousa247. 

   O Executivo, por seu turno, possui a função de governar, de 

aplicar a lei em prol do bem comunitário. Por isso, existe o poder discricionário, 

que é a função administrativa dotada de um poder-dever de agir que é conferido 

ao Administrador Público. Este deve atuar conforme a lei para, havendo 

necessidade de instaurar certo ato de interesse público que depende de escolha e 

oportunidade, a Administração o faça de conformidade ao interesse comunitário e 

sempre nos limites traçados pela lei. 

   Essa faculdade de regulamentar os conceitos indeterminados 

é a faceta característica do poder de decidir de acordo com as normas que possui 

a Administração. Este poder decorre das imprecisões e espaços não preenchidos 

materialmente, deixados pela legalidade, sendo que a Administração é quem tem 

a função de aplicar a lei ao cotidiano, e terá, então, de interpretar a norma 

administrativa, exercendo, assim, o seu poder discricionário, devendo, este, 

limitar-se à esfera de competência conferida pela lei, pois, ao contrário, será 

ilegal.  

   O poder discricionário deve observar seus limites de 

competência, posto que seu campo de incidência é residual, e o procedimento de 

colmatação da lacuna ou do conceito indeterminado a ser preenchido pela 

Administração deve obedecer a determinadas condições que, se ocorressem, 

exigiriam, de sua atuação, uma determinada maneira procedimental.  

   A faculdade de escolher entre fazer e não fazer um ato, em 

função de um objetivo administrativo, deve ser efetivada sob a observação dos 

critérios de oportunidade, de conveniência, e de menor onerosidade, competência 

e estrutura técnica e razoabilidade. 

 
247 SOUSA, Antônio Francisco. Conceitos indeterminados no Direito Administrativo. Coimbra, Portugal: 
Almedina, 1994. p. 78. 



 

                                          

   O ato administrativo que fundamenta a decisão de 

preenchimento de um conceito indeterminado pode ser vinculado ou 

discricionário. Será vinculado, quando obedecer aos requisitos detalhados e 

especificados na lei, enquanto que, no ato discricionário, o Administrador terá um 

campo de manobra maior para atuar com liberdade de escolher a melhor 

oportunidade e a melhor conveniência no ato concretizador do conceito vago. 

  Assim, como norteamento para o Administrador Público 

concretizar a determinação dos conceitos administrativos vagos, podemos 

identificar o seguinte instrumento primacial da interpretação da lei, que busca 

conferir a interpretação que a norma deve possuir para se adequar ao interesse 

público, norteando a atividade de aplicação da lei quando o Administrador atua no 

caso concreto. 

   Visto que os conceitos indeterminados podem ser 

considerados como lacunas do Direito, pode-se dizer que a interpretação legal 

vem seguir a  sistemática do ordenamento jurídico, objetivando associar-se a 

elementos externos ao sistema jurídico (valores, fatos sociais).  

   E, conformemente à doutrina dominante, esses conceitos 

possuem um conteúdo variável, que, mesmo com relação aos tipos fechados, há 

sempre espaço para a interpretação, o que podemos dizer, em outras palavras, 

há sempre indeterminação material de conteúdo.  

   Há, mesmo, quem associe conceitos indeterminados e 

princípios de Direito, posto que os mesmos não são tipos fechados, mas que se 

diferenciariam dos tipos com determinação flexível, tal como os princípios 

jurídicos, sendo, esta, tese de Misabel Machado Derzi248, que assevera: 

 
Os conceitos indeterminados , que não são princípios jurídicos, 
entendidos esses como direções, tendências inspiradoras e 
informadoras da ordem jurídica, mas atuam no campo normativo 
restrito, submetem-se aos mesmos critérios. 

 

   A grande dificuldade de interpretação dos conceitos 

indeterminados está em que o grau de indeterminação será maior com relação 

 
248 DERZI, Misabel M.. Direito Tributário, Direito penal e tipo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. 
p.78 



 

                                          

aos tipos abertos e/ou quanto maior for o grau intrínseco de indeterminação dos 

tipos, dos seus conceitos e termos.  

   Ernst Forsthoff249 distingue entre conceitos indeterminados de 

várias e complexas espécies, doutrina que não cabe, aqui, expor, mas que, 

sinteticamente, pode dizer que se referem a fatos, situações, circunstâncias 

empíricas e conceitos de valor. E indica250  que a forma de se discutir sobre a 

validade da discricionariedade do ato é que o mesmo seja construído, 

racionalmente, dentro de um processo de argumentação jurídica. 

   Analisando a Lei de Licitações, pode-se  verificar que a 

presença de alguns conceitos indeterminados serve de substrato para a 

incidência do poder discricionário, e de análise da aplicação da função de 

conceituação crítica da tipologia legal dos conceitos indeterminados e a 

possibilidade de compreendê-la dentro de uma esfera de esclarecimento 

argumentativa.  

  Primeiramente, os próprios conceitos de noção de 

necessidade administrativa, de grave perturbação da ordem, de calamidade 

pública, de escassez temporal, "comprovada urgência", amplamente relacionados 

aos institutos da dispensa e da inexigibilidade de licitação pública,  podem ser 

demonstrados como altamente equívocos, dentro da esfera de conceituação e de 

estruturação da possibilidade concretizaste do interesse público e da visão 

concretizante da obrigatoriedade da Administração Pública de realizar o bem 

comum.  

   E, talvez, seja em função desse último conceito - bem comum 

e o resguardo da melhor forma de concretizá-lo num caso particular - que a 

concretização do interesse público, através dos conceitos indeterminados, adquira 

sua expressão. 

   Um esclarecimento dos conceitos indeterminados, à luz da 

concreção do bem comum, in specie, dentro de um instrumental justificador do 

mesmo, que siga parâmetros de racionalidade, estruturada lógica e retoricamente, 

 
 
249 FORSTHOFF, Ernest.Tratado de Derecho Administrativo. Madrid : Instituto de Estudios Políticos, 1958. 
p.123. 
250 FORSTHOFF,Ernest. Idem ibidem. p.123. 



 

                                          

e consectânea ao ordenamento jurídico em seus fundamentos internos 

(normativos) e exteriores (fatos e valores sociais). 

   Raul Armando Mendes251 considera que é o poder 

discricionário da Administração definir os conceitos indeterminados conjugando-

os ao interesse público nos casos concretos. O que se propõe na presente 

monografia é que o procedimento da argumentação racional sirva de meio para a 

instrumentalização da consecução de um juízo de razoabilidade para 

complementar a interpretação da norma, sem o que não lograremos sua 

aplicabilidade e a conseqüente consecução material do interesse público. 

   Em concreto, pode-se analisar decisões administrativas nas 

quais o descortinamento do interesse público se deu em função da interpretação 

dos conceitos jurídicos indeterminados e da legalidade inserida em contextos 

concretos, revelada em seu sentido e alcance mediante o processo da 

argumentação racional atuante.  

   A opção realizada no presente trabalho, pela teoria de Alexy, 

é a escolha por um procedimento argumentativo que possibilite a construção 

racional de um discurso fundamentador do Direito, que se faça presente como a 

estruturação de um conjunto de conceitos que ajudem na formulação das 

nuances retóricas do campo jurídico, especificamente, da licitação pública. 

   Particularmente, a teoria de Alexy fornece um instrumental, 

como se verá no item 5.3, que possibilita a consecução justificatória dos fins da 

licitação pública, que é a possibilidade de maximização do princípio do interesse 

público, que se torna a principal principiologia da estrutura administrativa do 

Estado.  

   A consecução desse princípio pode ser feita, em sede de 

dispensa e inexigibilidade, pela caracterização das situações onde a própria 

necessidade do interesse público se faz necessária de celeridade e prestezas 

incompatíveis com a procedimentalização minuciosa da licitação. A justificação, 

todavia, da ausência de licitação, é que pode ser invocada como o fundamento da 

inexigibilidade ou da dispensa, sendo que tal justificação é uma construção 

eminentemente racional e argumentativa.   

 
251 MENDES, Raul Armando. Comentário ao estatuto das licitações e contratos administrativos. São Paulo, 
1988. p. 63 



 

                                          

   A ponderação dos conceitos indeterminados, com base no 

instrumental da argumentação, se faz devido ao alcance que, pela forma de 

metodologia, pode vir a colocar os problemas que se apresentam no âmbito do 

Direito Positivo. Assim, um discurso argumentativo pode lidar com valores e 

princípios realizando uma síntese mediadora entre os mesmos.  

   A tarefa de construção dos fundamentos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação pública passa, exatamente, por essa mediação 

argumentativa entre fatos, valores e normas, crivando os mesmos com os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, centrais no processo 

interpretativo do Direito Administrativo. Nesse sentido, assevera Ricardo Aziz 

Creton252 :  
“(...) poderíamos ver historicamente, na razoabilidade, um 
princípio de características hermenêuticas, convergindo 
ultimamente para a ponderação de outros princípios. E, na 
proporcionalidade, um principio de vocação objetiva, material, 
substancial, precipuamente destinado, ab ovo, ao balanceamento 
de valores (e de outros princípios decorrentes), como os de 
justiça, segurança, igualdade, liberdade, propriedade e outros. 
Confluem ambos, pois, rumo ao (super)princípio da ponderação 
de valores e bens jurídicos, fundante do próprio Estado de Direito 
Democrático contemporâneo (pluralista, cooperativo, 
publicamente razoável e tendente ao justo).” 

 

   Os próprios conceitos indeterminados são preenchidos a 

partir dessa vinculação com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 

que servem de parâmetros de interpretação e construção da concreção daqueles: 

 
De outro lado, nesse progressivo vórtice de fatos  e relações 
cambiantes de mais a mais complexo  em que vivemos, a 
inevitabilidade da existência de cláusulas gerais, conceitos 
indeterminados e tipos abertos no Direito Positivo e o 
reconhecimento da raridade de conceitos absolutamente 
determinados e de tipos inteiramente fechados vêm exigindo do 
intérprete a invocação de valores, princípios gerais de direito e 
métodos inortodoxos, que, com usualidade, perpassam critérios 
de razoabilidade e proporcionalidade. 

 

 
252 CRETON, Ricardo Aziz. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e sua aplicação no 
direito tributário. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2001. p. 75. 
 
 
 



 

   A demonstração dessa possibilidade de aplicação prática da 

argumentação jurídica será explicitada no item seguinte, onde se exporão os 

delineamentos da construção racional da justificação de dispensa e inexigibilidade 

da licitação pública através do comentário e da análise de alguns pareceres 

administrativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          

5.3 Análise pontual de pareceres e atos licitatórios de dispensa e 
inexigibilidade com base nas teorias do discurso contemporâneas 
 

 

O problema da aplicação da argumentação aos casos 

concretos de decisões administrativas, em sede de dispensa e inexigibilidade de 

licitação pública, se faz notar a partir da incidência da argumentação como 

procedimento linguístco de elaboração de razões linguísticas de construção de 

uma metodologia de justificação aplicativa de normas jurídicas. Isso implica a 

adoção de certos parâmetros linguísticos, em detrimento de outros. 

   Ora, a objetivação da argumentação é um processo de 

aplicação de certos topos (lugares) lingüísticos e de espécies de argumentação, e 

a não utilização de outros parâmetros - a estrita legalidade do positivismo, por 

exemplo.  

Assim, se pode perceber que a adequação à linguagem 

corrente de certos parâmetros da argumentação racional formal depende, em boa 

parte, de certos conceitos básicos utilizáveis para a manipulação da linguagem - 

conceitos estes que se colocam à disposição do operador do Direito, dentro de 

um rol previamente existente, e que podem ser manipuláveis, de acordo com a 

situação em que se encontra o argumentante em determinado contexto.  

   Assim, pode-se dizer que o contexto de interpretação é que 

pré-selecionará as possibilidades argumentativas que possam ser manipuláveis 

pelo agente argumentador, conforme explica A. Castanheira Neves253. No caso 

da procedimentalização da dispensa e inexigibilidade de licitação pública, é o 

Administrador, conforme se pode depreender, facilmente, o sujeito ativo da 

argumentação jurídica.  

   Assim, a incidência normativa sobre a dispensa e a 

inexigibilidade de licitação pública se insere na adequação e na consequenciação 

triádica enunciada por Atahualpa Fernandez254: primeiro, deve-se interpretar a 

norma em seu contexto de significação para, depois, justificando racionalmente, 

 
253 CASTANHEIRA NEVES,  A. Metodologia Jurídica- problemas fundamentais. In: Boletim da Faculdade 
de Direito. Coimbra, Portugal: Coimbra,  1993.p. 243.   
254FERNANDEZ, Atahualpa. Direito, evolução, racionalidade e discurso jurídico-  a realização do direito 
sob perspectivas das dinâmicas evolucionárias. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2002. p. 263. 



 

                                          

mediante a argumentação jurídca, realizar, de acordo com o contexto, a linha 

hermenêutica adotada (e aqui mais uma vez se diz que a hermenêutica depende 

da contextualidade). 

   Por fim, é que se realizaria a aplicação de norma, mediante 

uma decisão de vontade do Administrador, que exercitaria seu papel de decidir 

acerca do bem comum e do interesse público, dentro da faculdade de 

discricionariedade a ele constitucional e legalmente concedida. 

O posicionamento de Fernandez é, também, sugerido, em 

linhas gerais, e como maior profundidade filsófica, por Palombella255, que se 

destaca por apresentar a noção de racionalidade concreta como possibilitação da 

normatividade, aproximando-se, assim, da posição de Alexy. 

   Assim, analisando um caso específico de aplicabilidade do 

Direito Administrativo, é que se pode instaurar a possibilidade de verificação 

concreta da incidência da argumentação jurídica no âmbito das decisões 

administrativas de dispensa e inexigibilidade de licitação na contratação 

administrativa.  

   Tomando um dos mais famosos casos de declaração de 

dispensa e inexigibilidade de licitação pública fundamentada a partir de parecer 

jurídico emitido para a questão, pode-se verificar, a partir da estrutura dos 

argumentos desenvolvidos por Celso Antônio Bandeira de Mello256, na confecção 

do parecer acerca da contratação de empresa para execução, mediante 

contratatação administrativa, do projeto SIVAM,  a razoablidade, a racionalidade, 

a teleologia e a adequação lógica entre as afirmativas e justificações jurídicas 

utilizadas com a legalidade necessária para o direcionamento da contratação 

pública.  

   A possibilidade objetiva da presença da racionalidade jurídica 

no âmbito da referida declaração de dispensa e inexigibilidade de licitação pública 

se faz notar quando se observa que os argumentos utilizados se valem da 

racionalidade contextual da legalidade específica que rege o procedimento 

licitatório.  

 
255 PALOMBELLA, Gianluigi. Filosofia Del Derecho- moderna y contemporánea. Trradução de José Calvo 
González.Madrid, Espanha: Tecnos, 1999. p. 210 ss. 
256 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Parecer do Projeto SIVAM. Revista de Direito Administrativo. 
Rio de Janeiro, Renovar,  n. 203, p.371-386, jan/mar 1996. 



 

                                          

   Em outro caso de declaração de dispensa e inexigibilidade de 

licitação, o parecer da lavra do professor e advogado Arnaldo Wald257 serve para 

justificar, juridicamente, decisão no sentido de aplicação dos referidos institutos 

administrativos.  

   A ticipidade da argumentação e suas diversificadas nuances 

expostas por Bergel, no item 3.5.2.1, é importante para a caracterização jurídica 

da argumentação desenvolvida pelos dois juristas susoreferidos. Em ambos os 

pareceres, após explanarem a fundamentação jurídica doutrinária de 

interpretação da legalidade, citando vários doutrinadores que tratam da questão, 

os autores dos pareceres se mostram dispostos a centralizarem suas conclusões 

com base na interpretação sistemática das razões desenvolvidas dentro do 

contexto dominante da jurisprudência e da visualização racional da legalidade 

adequada aos respectivos casos concretos. 

   Esse argumento contextual é previsível por Bergel como 

sendo um argumento jurídico sistemático, de adequação do caso concreto ao 

todo contextual da principiologia que rege o  Direito Administrativo258. 

A racionalidade jurídica é, por eles, articulada como uma 

adequação de sentido entre a norma e sua configuração lógica específica para o 

caso concreto, sem olvidar, concomitantemente, a contextualização 

jurisprudencial e a própria prática que rege a incidência da dispensa e da 

inexigibilidade nas decisões administrativas para as questões em que se 

apresentam. 

   Assim, o argumento central utilizado por Wald259, na 

conclusão do parecer, é a constatação de que a empresa vem prestando, 

eficazmente, os serviços por ela contratados com o Poder Público, e que 

alteração contratual que abalasse essa regularidade na prestação de serviços ao 

 
257 WALD, Arnoldo. Da desnecessidade de licitação para aquisição pela União de equipamentos e serviços 
estratégicos, acessórios em relação aos já existentes, para fins de modernização quando fornecidos pelo 
mesmo fabricante utilizando-se de idêntico sistema de controle. Revista dos Tribunais, vol. 771, p. 107-117, 
jan/2000. 
258BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001.p. 368. 
259 WALD, Arnaldo. Da desnecessidade de licitação para aquisição pela União de equipamentos e serviços 
estratégicos, acessórios em relação aos já existentes, para fins de modernização quando fornecidos pelo 
mesmo fabricante utilizando-se de idêntico sistema de controle. Revista dos Tribunais, vol. 771, p. 107-117, 
jan/2000. 
 
 



 

administrado seria, em todo caso, um ferimento ao princípio da moralidade 

administrativa, ao desperdiçar dinheiro público para realizar um serviço de menor 

qualidade, dái porque a inviabilidade da  licitação no caso de aquisição de 

equipamentos estratégicos acessórios para a modernização da prestação de 

serviço no caso específico analisado pelo douto jurista.  

Ora, tal manejo argumentativo correlaciona princípios 

estruturais da licitação - eficiência e moralidade, como visto no Capítulo 4, com o 

caso concreto de necessária adequação do interesse público à continuidade do 

serviço desenvolvido. 

Assim, o contexto no qual o princípio da racionalidade da 

argumentação aplica-se é o da principiologia administrativa basilar e o da 

consecução prioritária do interesse público, este, interpretado à luz da 

racionalidade argumentativa, que analisa o contexto da situação concreta em que 

se podem aplicar os institutos da dispensa e da inexigibilidade de licitação 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 
 
 

 

 

   Após empreendermos o roteiro de análise da estrutura da 

dogmática e da ciência jurídica atual, que é o grande pano de fundo do presente 

trabalho, pode-se vislumbrar que a configuração dessa nova visão do Direito se 

formou, gradualmente, em virtude da concepção indeterminista da cientificidade 

que impera atualmente, aliada à conseqüente remodelação da filosofia pelas 

teorias pragmáticas, lingüísticas e neo-racionalistas pós-modernas. 

   Ora, se a repercussão gnoseológica para a estrutura do 

Direito, devido ao impacto dessas novas correntes de pensamento ocasionou não 

fosse realmente forte, não se estaria, atualmente, cogitando de vários aspectos 

de como elas influíram na caracterização do fenômeno jurídico contemporâneo. 

   No entanto,  a especificação do tema, aqui, proposto deu-se 

em função da colocação de um dos aspectos da moderna teoria pragmático-

linguistica contemporânea: a teoria da argumentação, e a incidência dessa, por 

seu turno, em um aspecto, também, particular da estrutura jurídica, como a 

setorização da dispensa e da inexigibilidade do procedimento administrativo 

licitatório. 

   Essa concepção da ampla incidência e aplicabilidade da 

argumentação para a processualística licitatória não seria, entretanto, tão 

completa, se não fosse a prolongada processualística evolutiva pela qual passou 

o próprio Direito Administrativo e a Ciência do Direito, em um contexto de 

transformação. 

   Objetivamente, à guisa de conclusão, é possível condensar 

algumas de suas proposições mais importantes, o que é feito sem a pretensão de 

reproduzir todas as teses defendidas ao longo do trabalho, o que seria 

excessivamente enfadonho. 

   Como primeira conclusão pode-se afirmar que a motivação 

das decisões administrativas, tomadas nos procedimentos ralacionadas à 

dispensa e inexigibildiade de licitação, enquanto decisão jurídica, é um corolário 



 

inafastável do Estado de Direito. Nos despachos administrativos prolatados com 

vistas ao atingimento da dispensa e/ou inexigibilidade de licitação, é, justamente, 

por intermédio da argumentação jurídica, que a racionalidade penetra no 

ordenamento jurídico, justificando, assim, o afastamento da licitação, que é uma 

exigência de ordem constitucional.  

   Enfim, pode-se dizer que é através da argumentação que a 

racionalidade penetra no ordenamento jurídico, procedendo ao controle da 

aplicabilidade do direito. Esta a grande função da argumentação jurídica nos 

procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Com efeito, torna-se fundamental que os administradores 

públicos, no desempenho de suas atividades afeitas a procedimentos 

relacionados à exclusão da regra da licitação, empreendam a devida motivação 

aos referidos despachos, a fim de que essa, a ser formatada pela argumentação 

jurídica, reflita, com  fidelidade, os princípios e objetivos do Estado de Direito, eis 

que as razões que inspiram suas decisões devem ser razoáveis e respeitantes 

aos valores consagrados pelo Estado. 

   A esta altura, é bom relembrar que a tese da presente 

monografia, conquanto seja “a função da argumentação jurídica na justificação 

das decisões de dispensa e inexigibilidade no procedimento licitatório”, 

comportou, ainda, algumas subteses específicas, quais sejam:                 

1- a argumentação jurídica como subsistema da racionalidade geral controladora 

da estrutura jurídica; 2- a licitação como caso particular do sistema genérico da 

racionalidade jurídica formatado pela argumentação; 3- a argumentação jurídica 

como meio lingüístico de construção dos conceitos jurídicos aplicáveis aos 

procedimentos licitatórios; 4- a argumentação jurídica como instrumento de 

controle racional dos atos administrativos decisórios em sede de administração 

pública; 5- a racionalidade argumentativa aplicada ao procedimento licitatório 

como instrumento de confecção lingüística das decisões de dispensa e 

inexigibilidade de licitação. 

   A função da argumentação jurídica, dentro da uma teoria da 

aplicabilidade dos institutos de dispensa e inexigibilidade de licitação, se pauta, 

portanto, na possibilidade de interpretação lingüística da norma licitatória, 

indicando o sentido mais condizente com o interesse público que a normatividade 



 

pode apresentar, o sentido mais adequado dentro das possibilidades 

hermenêuticas que circundam a legislação e a fazem concretizar a eficiência na 

prestação dos serviços públicos, que, caso, necessário, devem ser contratados 

como particulares, sem o procedimento da licitação pública. 

A definição das características da Administração Pública e de 

seu aparato jurídico, denominado Direito Administrativo são, não raro, objeto de 

considerações as mais complexas por parte da doutrina. Entretanto, pode-se 

dizer, resumidamente, que a Administração Pública é a função estritamente 

executiva do Estado; é quando o Estado assume a sua natureza peculiarmente 

governativa e atua visando a consecução de seu fim último - a concretização do 

interesse público. 

   O estabelecimento de objetivos para a Administração tem 

servido para contornar as funções do Estado quando este atua governativamente. 

Os objetivos da Administração são dados no próprio contexto de legalidade que o 

cria - o ordenamento jurídico nacional. Esses fins e centros teóricos de 

direcionamento da atividade estatal são os princípios, que são as diretrizes 

maiores da ação governativa. 

   Estabelecer uma atuação com fulcro na matéria 

principiológica e na ordenação jurídica é a forma específica de atuação da 

atividade estatal; a ação estrita conforme a legalidade e o conjunto de princípios 

que regulam de atuação do Administrador Público.  

   Toda a ação do Estado na Democracia visa a implementação 

da principiologia constitucional que determina os fins e a função básica do Estado, 

os quais estão traçados, no caso da vida jurídica brasileira, nos artigos 5o e 37 e 

seguintes da Carta da República.   

   No caso brasileiro, um país que possui uma dívida social tão 

grande a ser resgatada, a concretização, pela Administração Pública, do artigo 5o 

da Constituição Federal, que estatui os direitos e garantias fundamentais, é a 

maior forma de se fazer manifestar o princípio da isonomia material entre os 

cidadãos, previsto na própria contextualidade do artigo quinto da Constituição 

Federal. 



 

   Os meios empregados pelo Administrador Público para gerir a 

res publica devem, portanto, se adequar, plenamente, ao legalismo e ao 

direcionamento principiológico  que norteiam a Administração Pública.   

   Daí a importância crucial que assume a gerência dos recursos 

públicos e a consecução dos serviços públicos no sentido de se concretizarem as 

funções máximas da Administração - a promoção do próprio valor político do bem-

estar social dos cidadãos.  

   A justificação da função da licitação, enquanto meio 

procedimental legal para a consecução da finalidade pública e do interesse social, 

é, em todo caso, uma conquista de proteção da legalidade e da moralidade no 

Estado Democrático de Direito. 

   O controle legal da atuação administrativa é a forma 

encontrada pela sociedade atual a fim de coibir os tradicionais desmandos dos 

governantes contra o patrimônio público - é a forma de consecução da finalidade 

social e da respeitabilidade ao patrimônio público.   

   O custeio das contratações administrativas com os recursos 

do Erário, sem atender aos princípios vetores do artigo 37, que determina a 

funcionalidade, segurança e economia, devem ser inibidos, através de um 

controle racional da Administração Pública. 

   A fim de evitar-se a violação dos mais elementares princípios 

da Constituição Federal, promovendo-se a contratação de serviços de terceiros, 

obriga-se ao Administrador que qualquer contratação deve proceder-se conforme 

a legalidade licitatória (Lei 8.666/93). 

   As novas dimensões dadas aos órgãos de controle pela 

Constituição Federal permitem que se questionem decisões em toda sua 

amplitude, inclusive, de mérito, sob o aspecto da economicidade e legitimidade, e 

tais órgãos não podem deixar de fazê-lo, sob pena de obstruírem um meio de 

expressão social, reconhecido pelo Constituinte. 

Assim, deve-se realizar a processualística integral ao 

ordenamento para este ser considerado válido, assim, também para as normas 

singulares serem tidas como válidas, é exigida uma conformidade plena entre o 

que ela estatui e o comportamento concreto dos destinatários. 



 

Dispensa, juntamente com inexigibilidade, são formas 

diferenciadas de contratação de serviços por parte da Administração. Por isso, 

devem ser tidas como exceções a serem utilizadas somente nos casos 

imprescindíveis, previstos pela própria lei. 

Pode-se observar que os institutos da dispensa e da 

inexigibilidade de licitação são formas de se fazer concretizar, num dos casos 

mais marcantes, o poder discricionário do Administrador. Essa discricionariedade 

ampla é que pode vir a gerar, possivelmente, interpretações diversificadas do 

interesse da Administração. 

Levando em conta esse motivo, a dispensabilidade do 

procedimento licitatório somente deve acontecer em estrita observância aos 

casos nomeados nos incisos do art. 24 da Lei de Licitação. Mesmo quando 

houver dúvida a respeito da exigência, ou não, da licitação, deve-se realizar o 

certame.  

A par disso, há três situações relevantes em que a lei atribui 

dispensa ao processo licitatório: quando o objeto da licitação é de pequeno valor, 

em situações de emergência por calamidade pública, guerra e/ou grave 

perturbação da ordem, ou, ainda, para compra ou locação de imóvel que, por 

motivos relevantes, quanto à sua seleção - por exemplo, a localização geográfica 

do imóvel - afastariam a necessidade de licitação; razões essas elencadas, 

taxativamente, no artigo 24 da Lei 8.666/93.  

   A inexigibilidade difere da dispensa, visto que, nesta, a 

licitação é possível, e apenas não se realiza por conveniência administrativa; 

naquela, o certame queda-se impossível por impedimento relativo ao bem que se 

deseja adquirir, à pessoa que se quer contratar ou com quem se quer contratar. 

Torna-se inviável a contenda, tendo em vista que um dos competidores reúne 

qualidades exclusivas, tolhendo os demais pretensos participantes. 

   Uma outra distinção reside no fato de, no caso de dispensa, o 

legislador estabeleceu um rol taxativo de situações em que seria possível 

contratar, enquanto que, na inexigibilidade, o rol é meramente exemplificativo, 

bastando que reste configurada a inviabilidade de competição, verificada no caso 

concreto, mas sempre com o amparo na lei. Não caracteriza um ato de mera 



 

discricionariedade, mas vinculado e motivado, o que torna o poder do 

Administrador, por demais, limitado.  

   Admitindo-se a função legitimadora da norma administrativa, 

se apercebe a  questão da necessidade da vinculação das formas procedimentais 

ao interesse público, comando normativo que faz valer, materialmente, o 

conteúdo do Direito Administrativo. 

A função da argumentação, como controle de racionalidade, 

tratada especificamente no Capítulo 4, denota a possibilidade de a racionalidade 

da lingüística jurídica influir de modo especifico na interpretação e na 

intermediação racionalmente construidora da possibilidade de aplicação dos 

institutos da dispensa e da inexigibilidade do procedimento licitatório. 

A racionalidade argumentativa atua em vários sentidos 

específicos para a configuração da aplicabilidade aos casos concretos dos 

institutos da dispensa e da inexigibilidade do procedimento licitatório:  

1- Atua como critério esclarecedor de sentido da legislação 

licitatória como um todo, possibilitando sua interpretação sistêmica, teleológica e, 

se for o caso, literal de legalidade; atua como previsão das possibilidades 

concretas da incidência dos institutos da dispensa e da inexigibilidade;  

2- Atua como controle lingüístico da contextualidade na qual a 

norma de licitação se aplica, e revela, in concreto, as possibilidades de análise 

das hipóteses sobre as quais ela incidirá, esclarecendo se a dispensa e/ou a 

inexigibilidade podem ser aplicadas em determinado caso concreto; 

    3- A racionalidade argumentativa atua, ainda, como fator de 

análise da adequação lógica da norma dos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93 

(previsão legal de dispensa e inexigibilidade de licitação)  aos casos concretos, 

pois, nesse ponto, estar-se a cogitar da aplicação  da norma licitatória em função 

de sua adequabilidade interna (pertinência específica) ao contexto ao qual ela 

pretende ser aplicada pelo Administrador Público, revelando se os pressupostos 

constituidores do caso concreto podem vir a assumir o direcionamento que a 

norma licitatória pode lhe conferir.   

   A argumentação racional também se coloca como fator de 

controlabilidade genérica dos atos administrativos do Poder Público, que, 

utilizando-se do poder discricionário que lhe é facultado legal e 



 

constitucionalmente, pode vir a escolher meios e modos de realizar a 

concretização do interesse público e, assim fazendo, deve fundamentar suas 

decisões e se pautar dentro da legalidade, agindo com discricionarismo dentro 

dos limites estatuídos e permitidos por lei. 

   O preenchimento, no sentido concreto, que o princípio da 

legalidade recebe do sistema de permissibilidade de concretização do interesse 

público, que se denomina discricionariedade administrativa, é que possibilita e 

permite a configuração e a escolha concreta, pelo Administrador Público, das 

hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação pública. 

    A escolha de tais institutos de Direito Público depende, 

todavia, da devida motivação e, conforme a já consagrada doutrina da motivação 

dos atos administrativos, uma vez que o Administrador elege e especifica as 

razões de sua escolha e a fundamenta juridicamente, ele se vincula a essa 

motivação jurídica efetivada.  

   Ora, essa motivação jurídica há de ser, predominantemente, 

um processo racional de escolha e de efetivação da legalidade licitatória, que se 

deve conformar, dentro dos pressupostos e características do caso concreto, ao 

que se entende por racionalidade jurídica, e, mais especificamente, por 

argumentação racional, que realiza a integração da norma de Direito Público 

Administrativo ao caso concreto. 

Essa racionalidade inerente ao sistema de motivação dos atos 

administrativos e de sua escolha dentro das possibilidades interpretativas mais 

condizentes ao caso concreto é, precisamente, um processo de configuração 

racional e de sua estruturação dentro dos meandros os mais controláveis 

possíveis, visto que, quanto mais a racionalidade jurídica se adequa à 

concretização racional da normatividade, mais ela se torna passível de ser, 

publicamente, questionada. 

   Toda vez que o Administrador se adequa ao legalmente 

permitido e o faz com a construção argumentativa pertinente de revelação de 

sentido, os meios de questioná-lo de eventual falha de sua motivação se tornam 

objetivamente atacáveis, e surge a possibilidade da construção de uma contra-

argumentacão que indique os pontos falhos de sua motivação jurídica.  



 

   Essa contra-argumentação oposta à da motivação 

administrativa operada in concreto é que consiste no processo público de controle 

racional dos atos administrativos e que pode vir a fundamentar a desconstituição 

dos atos administrativos erigidos com base na mesma.  

   O questionamento, pela sociedade civil ou por outros órgãos 

estatais da motivação jurídica exarada pelo Administrador, em determinado caso 

concreto, se torna, assim, um processo racional e argumentativo, porque o 

entrechoque de idéias de como se apresenta a forma de consecução do interesse 

público e, especificamente, dos institutos da dispensa e da inexigibilidade da 

licitação pública, se torna uma questão de operacionalização de normas 

racionalmente interpretadas via procedimento racional e lingüístico de 

fundamentação jurídica, e assim passível de ser analisado em seu contexto de 

incidência e em seus pressupostos lógicos de configuração. 

   A racionalidade e a retoricidade que caracteriza a teoria da 

argumentação jurídica dentro das correntes de pensamento precipuamente 

abordada - a de Robert Alexy – foi, de todo, importante para o manejo da tese de 

que a construção das justificativas em pareceres e decisões de fundamentação 

de dispensa e de inexigibilidade na licitação pública, e na caracterização das 

mesmas, enquanto expressões da racionalidade jurídica concreta, moldada caso 

a caso. 

   A visão da argumentação jurídica do Direito Positivo se  

integra dentro das exigências de modulação da linguagem jurídica para 

compreender melhor as atuais necessidades do processo jurídico, se aferrando 

ao paradigma da racionalidade pós-dogmática, mais particularmente, ainda, do 

posicionamento de argumentação como elemento justificador de aplicação dos 

institutos da dispensa  e da inexigibilidade de licitação, no sentido de conferir 

conteúdo racional concreto aos conceitos jurídicos indeterminados, utilizados em 

sede de licitação. 

   A possibilidade de transformação de um conceito como 

interesse público lato senso, em uma construção concreta inserida num processo 

licitatório de dispensa e inexigibilidade, passa pela construção racional do 

conceito de interesse público unindo-se ao de decisão eficaz com esse interesse, 

e, ainda por cima, condizente ao ordenamento jurídico em vigor. 



 

   A possibilidade de concretização da norma licitatória dos 

artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93 é a intermediação de um processo de 

argumentação racional que realize uma ligação entre a racionalidade concreta e a 

apreciação da matéria fática, interpretando esses fatores dentro da conveniência 

administrativa passível de enquadrar-se nos institutos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação. 

    A visão da argumentação jurídica atual é uma visão 

concretizante de re-organização e valorização fática que implemente e justifique a 

utilização desses institutos de não incidência do procedimento licitante previsto 

em lei.  

   A dispensa e a inexigibilidade de licitação são configuradas, 

tão-somente, quando se provar, no caso concreto, que há necessidade, em 

função do interesse público, da presença das mesmas. A visão concreta da 

argumentação jurídica é a possibilidade de uma construção racional que 

implemente e possibilite a tomada de decisões fundamentadas e postas a 

disposição do Administrador para sua atuação prática.  

   Sendo, a argumentação jurídica, um processo de construção 

organizacional da racionalidade jurídica, pode-se, também, asseverar que a 

argumentação se torna um meio eficaz de construção do conteúdo da norma que 

prevê as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação pública.  

   O conteúdo jurídico do princípio do interesse público é tomado 

como concreto somente dentro de uma interpretação racional  de sua 

aplicabilidade.  

   Por isso, se torna imprescindível, para a compreensão da 

tese, aqui, proposta -  a construção da racionalidade argumentativa como 

justificadora dos posicionamentos de concreção de casos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação pública – o desenrolar do processo construtivo da 

argumentação dentro do procedimento constitutivo de determinada licitação 

existente, para, no âmbito da análise do referido caso, se verificar a possibilidade 

da concretização argumentativa racional, de como essa construção de 

racionalidade jurídico-administrativa se especifica. 

   A visualização desse processo pode ser bem clara no caso do 

comentário dos pareceres, no qual se aplicou a teoria de racionalidade concreta 



 

para conjugá-la aos fatos dados a fim de, interpretando-os à luz do interesse 

público possivelmente emanado da questão sob exame, realizar a colocação 

específica da racionalidade que veio preencher a justificativa de dispensa e 

inexigibilidade de licitação pública. 

   No caso da análise dos pareceres, houve a concretização de 

regras  licitatórias explicitadas nos incisos dos artigos 24 e 25, da Lei 8.666/1993, 

que possibilitam a incidência da dispensa e inexigibilidade de licitação. 

   No caso dos pareceres, fez-se a aplicabilidade da 

principiologia licitatória a fim de implementar a concreção da norma licitatória para 

justificar o posicionamento discricionário  adotado pelo Administrador Público. 

   Pode-se vislumbrar a visão racional da construção de 

posicionamentos jurídicos que fundamentaram a justificativa concreta e específica 

de construção da dispensa e da inexigibilidade de licitação pública. 

   Assim, é possível a verificabilidade concreta da racionalidade 

da argumentação jurídica e seu papel de construção de conceitos jurídicos 

indeterminados no procedimento da licitação.  

   Esse preenchimento de  sentido da normatividade jurídica da 

licitação com base na incidência de um processus argumentativo de natureza 

retórica e racional é a própria evolução da dogmática jurídica operando in 

concreto, transformado o modo de proceder da consecução dos atos 

administrativos, fazendo com que a racionalidade na operacionalização do Direito 

repercuta com maior força e especificidade.  

   O controle e a construção racional do fazer procedimental do 

Direito é uma conquista gradual da moderna legitimação do fazer jurídico, que se 

realiza, cada vez mais, mediante um processo de construção conceitual retórica e 

argumentativa, e com maior incidência da preocupação com o aspecto social da 

estrutura jurídica.  

   A tendência da construção dos conceitos jurídicos, com fulcro 

na racionalidade dos mesmos, foi desencadeada, ainda, no século XIX, com 

Heck, e fortalecida com o aparato teleológico que lhe forneceu Ihering. Ocorre 

que a complexificação do fenômeno jurídico no século XX não mais pôde se 

suster o modelo da jurisprudência dos interesses que se centrava na 

argumentação lógica formal e abstrata. 



 

   A dogmática jurídica foi-se direcionando pari passu a um 

aparato racional e retórico, e a uma modelação valorativa da configuração do 

Direito, que revelasse, gradualmente, os valores socialmente dominantes.  

   Assim, a licitação pública, enquanto um dos principais meios 

de instrumentalização do Direito Administrativo contemporâneo, foi-se 

desenvolvendo como um sistema de procedimentalização com peculiaridades 

definidas em função das exigências pós-modernas de maior racionalidade no 

controle dos procedimentos administrativos, e de colocação de responsabilidade 

da sociedade civil na consecução do interesse público, como controladora da 

consecução do mesmo.  

   A estrutura da dogmática tradicional e seu aparato linguístico-

construtivo não puderam mais, dessa forma, fornecer, ao processo da licitação, a 

forma de uma racionalidade especificamente adequada. 

A racionalidade, atualmente, necessária para enfrentar a 

indeterminação dos conceitos da dispensa e da inexigibilidade e suas hipóteses 

de incidência específicas legais, deve ser centrada numa lógica da razoabilidade, 

de cunho a um tempo retórico e analítico e dentro de um procedimento cujo 

substrato seja o tratamento problemático das questões envolvidas. 

   O jusfilósofo em que a presente tese foi primordialmente 

desenvolvida, Robert Alexy, apregoa, exatamente, as noções, acima, citadas, e o 

envolvimento de suas respectivas teorias se dá em consonância com a 

necessária construção de uma nova dogmática que una eticidade e racionalidade 

argumentativa. 

   Esperamos ter conseguido estabelecer a ligação entre 

racionalidade argumentativa e a procedimentalização dos conceitos de dispensa e 

inexigibilidade na licitação pública, ponto central que se buscou realçar no 

presente trabalho monográfico.  

   A síntese das visões argumentativas e retóricas da dogmática 

e da analítica do Direito em sua incidência prática sobre o Direito Positivo é, 

ainda, um campo aberto a análises de amplos aspectos, e que se torna, cada vez 

mais, relevante na sociedade hiper-complexa da pós-modernidade.  

   A avaliação da visão argumentativa como metodologia da 

Ciência do Direito somente será completa quando se aprofundar, com toda a 



 

disposição de energia intelectual possível, conceitos como os tratados no 

presente trabalho - problemática tópica, conceitos indeterminados, racionalidade 

argumentativa etc, que constituem verdadeiros mares, ainda, inexplorados pela 

doutrina contemporânea, que continua dando passos acanhados na 

descortinação dos mesmos, salvo as honrosas exceções dos autores nacionais e 

estrangeiros que já enveredaram por essa senda. 

   A modesta contribuição que, aqui, empreendemos espera ser 

proveitosa para o desenvolvimento da Ciência dogmática e da metodologia do 

Direito construídos, argumentativamente, em suas aplicações práticas voltadas 

para o tema da dispensa e da inexigibilidade de licitação pública e de outros 

ramos do Direito Positivo em que possam vir a ser aplicadas.   
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