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RESUMO 
 
MELO, William Ferreira de. Lançamento homologatório em vista da teoria da 
norma jurídica de Paulo de Barros Carvalho: o giro lingüístico rortyano e a critica 
ao realismo técnico-lingüistico. 2007. f. 131. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Programa de Pós Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de 
Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 
 
A presente dissertação estuda uma teoria da norma jurídica emanada de  Paulo de 
Barros Carvalho, este constrói seu pensamento com base na filosofia da consciência. O 
quadro epistemológico dos pilares da filosofia da consciência que traz consigo a 
dicotomia sujeito/objeto, onde a relação da linguagem com o conhecimento é de um 
instrumento, sendo um terceiro entre aqueles dois conceitos. O Pragmatismo para 
criticar este modelo com base no antifundacionalismo, no contextualismo, e o no 
consequencialismo. A partir disto, buscamos a base da crítica ao realismo técnico 
lingüístico com arrimo no pensamento de Richard Rorty. Propondo-se uma teoria da 
norma jurídica de perspectiva pragmática que vem através da construção do 
questionamento do realismo técnico-lingüístisco da norma jurídica. Com isso, ocorre a 
revisão dos postulados tradicionais da relação jurídica, que desembocam na relação 
jurídica tributária, ainda sob a égide de uma obrigação civil ex lege contrária à 
Constituição Federal de 1988, sendo o critério patrimonial o principal a ser observado 
na constituição da divida tributária sem a devida observância dos direitos fundamentais, 
consignando o controle tecnológico do lançamento homologatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Teoria da norma jurídica; lançamento homologatório; giro 
lingüistico. 



ABSTRACT 
 
MELO, William Ferreira de. The constitution of the tributary’s debt about the 
aspect of the juridic’s norm theory from Paulo de Barros Carvalho: Richard Rort’s 
linguistic turn  and the critic to the linguistics’ technicist realism. 2007. f. 132. Master 
Degree – Programa de Pós Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
This present dissertation studies a juridic’s norm theory from Paulo de Barros Carvalho, 
this thinking is growing with based on the conscience’s philosophy. The epistemologic 
frame of the conscience’s philosophy bring with him the dichotomy of the 
subject/object, where the relation of the language with the knowledge is a relation of the 
one instrument, where is a third between the subject/object. Pragmatism’s theory go to 
make the critic of the conscience’s philophy with based in the antifundacionalism, the 
contextualism, the consequencealism. Next moment, searching the critic to the 
linguistics’ technicist realism with support this thinking the Richard Rorty. Fecommend 
on juridic’s norm theory of pragmatic’s perspective as for through the construction of 
the questionable the linguistics’ technicist realism of the juridic’s norm. This, the idea 
of reviser of the postulates of the relation juridic to discharge a relation juridic tributary 
yet under an basis the one civil obligation ex lege opposed with Federal Constitution of 
the Brazil’s Republic Federative of 1988, consequently it criterion patrimony the 
essential for the observer in the Constitution tributary’s debt without correct observation 
the basis righteous, consignment the control  technologic of the tributary’s debt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Juridic’s norm theory; constitution of the tributary’s debt; linguistic 
turn. 
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INTRODUÇÃO 

 

Aspectos de ordem material e formal fazem com que seja necessário a 

delimitação de como vai se empreender um trabalho científico.  

A pesquisa jurídica perpassa, preliminarmente, por duas variáveis: a) a 

científica, que se responsabiliza pela descrição e crítica dos fenômenos estipulados 

como objeto; b) a dogmática, teleologicamente direcionada à argumentação e decisões a 

partir dos conflitos vistos pelo filtro de normas jurídicas1.  

Consoante ao acima exposto a presente dissertação que tem por título 

Lançamento homologatório em vista da teoria da norma jurídica de Paulo de 

Barros Carvalho: o giro lingüístico rortyano e a crítica ao realismo técnico-

lingüistico, descreve e critica o fenômeno jurídico tributário através da ótica de uma 

linguagem privada construída pelo citado autor, com base em uma abordagem 

pragmática.  

A inserção dogmática ocorre quando da análise do lançamento 

homologatório como discurso burocrático e meio de controle tecnológico do 

contribuinte em face dos representantes estatais, in casu, o agentes administrativo 

fazendário (autoridade competente). 

A delimitação dos temas, com os tópicos devidamente especificados, 

seguem-se à lição do objeto a ser estudado. 

Surge da milenar relação entre o indivíduo e os representantes do Estado, 

um dos aspectos que são bases dos conflitos, que é a necessidade de obtenção de 

                                                 
1 ADEODATO, João Maurício. Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. Anuário dos 
Cursos de Pós-Graduação em Direito, n. 8. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1997, pp. 
201 – 224. 



numerário suficiente para fazer face às despesas estatais a partir da propriedade privada 

do indivíduo. 

As relações que tem em seu bojo, a arrecadação, a administração e a 

execução dos recursos advindos da relação jurídica tributária (receitas derivadas) 

ganham diversos horizontes em campo de atuação (incidência do tributo) e formas de 

coleta (a constituição da divida tributária)2. 

A assertiva acima exposta, tem origem na delimitação do papel dos 

sujeitos envolvidos com o surgimento do Estado moderno e sua adaptação aos ditames 

da matriz constitucional liberal, onde as atividades dos agentes públicos (ou agentes 

políticos) devem obedecer um mínimo de preceitos previamente estabelecidos, e 

especificamente na atividade arrecadatória, qual seja o princípio da legalidade3. 

O Direito acompanha estes momentos de separação e maior 

especificidade do seu papel.  

Para haver a passagem de uma ordem jurídica baseada em um Direito 

Natural e a conseqüente instalação dos ditames de um direito moderno pautado na 

inegabilidade dos pontos de partida e a obrigação de decidir, - enquanto parâmetros 

norteadores da atividade de pensar o Direito, notadamente a introdução da Filosofia do 

Direito por Hegel - proporciona de um lado base científica para as questões jurídicas, 

bem como de outro lado uma maior previsibilidade dos efeitos das condutas 

intersubjetivas4. 

Os efeitos que a ruptura com o paradigma da filosofia da consciência 

trouxe são enormes, a linguagem antes tratada como instrumento-designativo, e não 

                                                 
2 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Manual de direito financeiro. 6. ed. rev. São Paulo: RT, 2003, pp. 19 
– 28. 
3 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 420 
– 430. 
4 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: na rastro do pensamento de Hannah Arendt. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 25 e ss. 



como própria formação do conhecimento, fez eclodir nas pesquisas, principalmente das 

ciências sociais, uma nova forma de abordar os problemas hermenêuticos na busca do 

sentido das sentenças.  

Os textos normativos são dotados de uma carga cultural riquíssima, 

representando os valores muitas vezes de um pequeno segmento ou de vários segmentos 

de uma dada sociedade, portanto, podem cristalizar-se sem mobilidade semântica e 

quanto mais no que tange ao aspecto pragmático. 

Vários foram os fatores que proporcionaram este giro lingüístico, 

enumeramos os estudos da semiologia realizados por Ferdinand Saussure e os de 

semiótica de Charles Sanders Peirce. 

A semiologia estuda o signo5, o significante e o significado. 

Charles Sandres Peirce após décadas de estudos efetua fortes críticas ao 

cartesianismo. 

Para Peirce, começar a conhecer algo com a dúvida total não resulta em 

frutífera tal atividade, tendo em vista a existência de conceitos que são previamente 

estabelecidos (pré-conceitos), que fazem parte do ambiente em que existimos.  

Em face da crítica das doze categorias de pensamento de Kant, Peirce 

elabora as três formas elementares de predicação ou significação6.  

Reconhecendo a fenomenologia como primeira instância do trabalho 

científico, e a partir das categorias de pensamentos nominadas como Primeiridade 

(presente imediato), Secundidade (dupla consciência = ação/reação) e a Terceiridade 

onde ocorre a ligação do primeiro absoluto com o último, sendo sua idéia mais simples 

o signo proporciona uma nova forma de tratar velhos problemas7. 

                                                 
5 ROCHA, Leonel Severo. Epistemologia jurídica e democracia. São Leopoldo: Unisinos, 2003, p.23. 
6 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica juridical em crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 130. 
7 SANTAELA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983, p.51. 



Este signo carregado de representação do objeto, comunicando a 

significação e, consequentemente, provocando a idéia no intérprete, compreende uma 

relação triádica, qual seja: a do signo com outro signo; a do signo com o objeto; e a do 

signo para com o intérprete, tidas respectivamente como sintática, semântica e 

pragmática. 

O signo, nessa empreitada corresponde à palavra, que se refere a um 

objeto, sendo este divido em objeto imediato (aquilo que o signo representa de 

existência concreta ou imaginária – idéia, conceito, entendimento) e o objeto dinâmico 

(objeto que fora do signo determina-o) e interpretá-lo cabe ao sujeito cognoscente8. 

Tal delimitação tem relevância, pois os enunciados prescritivos (normas 

jurídicas) são signos jurídicos, uma coisa que representa outra coisa, quer dizer: a 

conduta humana e as situações juridicizadas pelo Direito. 

Logo, os signos jurídicos, possuem três elementos: a) um objeto jurídico 

imediato (condutas humanas em intersubjetividade estipuladas nos textos normativos), 

b) um objeto jurídico dinâmico (valores jurídicos que preenchem estes enunciados), e 

c) uma significação advinda da atividade do intérprete. 

O aspecto pragmático tem relevância na medida em que o signo está 

relacionado com a atividade interpretativa, a fenomenologia semiótica de Peirce quebra 

o dualismo dos postulados da filosofia da consciência, pois os enunciados não encerram 

em si as possíveis compreensões do sujeito que interpreta. 

Estas são considerações de cunho semiótico que proporcionam a 

visualização de um método pragmático de estudo de um dado objeto9. 

                                                 
8 NETTO, J. Teixeira Coelho. Semiótica, informação e comunicação. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 
2003, p. 71. 
9 As delimitações semióticas realizadas no primeiro capítulo dão suporte ao estudo do discurso 
burocrático e ao controle tecnológico por meio do lançamento homologatório da relação jurídica tributária 
no terceiro capítulo. 



Vemos que por meio do Pragmatismo não se busca a verdade, mas 

apenas a precisão lógica de uma afirmativa, cuja comprovação exige análise.  

No primeiro capítulo, a partir destas análises lançamos os fundamentos 

epistemológicos e gnoseológicos10, com a delimitação da discussão da influência de um 

busca essencialista do sentido do mundo e das coisas.  

Pensamento este que via na linguagem um instrumento designativo, 

sendo, portanto, a linguagem um terceiro elemento entre o sujeito e o objeto.  

Nossa jornada começa com as discussões sobre as teses naturalista e 

convencionalista, sendo aquela determinante dos moldes do pensamento Ocidental por 

vários séculos, e como os textos normativos apresentam os resquícios deste embate.  

Para, em seguida, ainda no primeiro capítulo, observarmos como o 

Pragmatismo com seus autores clássicos discutiu os postulados essencialistas e como a 

experiência futura possibilita a discussão da verdade e da realidade em outros 

patamares.  

Ou seja, a partir dos fundamentos de Peirce sobre a necessidade de 

clarear nossas idéias, visualizarmos como estas tem sua confirmação prática, atualizadas 

por um constante mecanismo de auto-correção do procedimento investigatório.  

Sobre Peirce, com sua teoria da significação, somente será necessário 

traçar os moldes científicos que ele legou ao Pragmatismo11, pois William James 

vislumbrando uma teoria da verdade e John Dewey a partir de uma teoria do 

conhecimento que critica o idealismo e o realismo e ver na filosofia um instrumento de 

reinterpretação social e cultural, são a ponte com o pensamento de Richard Rorty. 

                                                 
10 As definições de epistemologia e gnoseologia, no presente trabalho, acompanham as estipulações do 
Professor Adeodato, vide: ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na 
ética e na ciência (em contraposição à ontologia de Nicolai Hartmann). 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2005, pp. 1 – 6; e pp. 135 – 147. 
11 Pragmatismo com o “p” maiúsculo determina o conjunto do pensamento de concepção estadunidense, 
para uma boa acepção do termo vide: LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. 2. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996, pp. 1284 – 1287.  



Para os autores clássicos do Pragmatismo, existem três postulados 

comuns: o antifundacionalismo, o consequencialismo e o contextualismo. 

No antinfundacionalismo observamos que as palavras e as situações por 

si só não trazem a verdade ao conhecimento de todos.  

No consequencialismo, as proposições científicas tendem a um fim 

prático, não necessariamente utilitarista, sendo esta a mais conhecida característica do 

Pragmatismo.   

Por fim, o contextualismo, onde as condutas e as estipulações dos 

enunciados a serem realizados não podem negar todo o ambiente, ou seja, as 

circunstâncias que estabelecem o quadro no qual estão inseridos os atores sociais. 

 Tais postulados compõem um quadro onde a dicotomia sujeito/objeto, 

não mais tem razão de ser, em vista da inadequação do uso da linguagem como um 

instrumento designativo. 

O papel de Richard Rorty é o de desenvolver as críticas à filosofia 

analítica, por meio do que ele chama de giro lingüístico, sobre as repetidas revoluções 

filosóficas, com apoio na teoria do conhecimento de John Dewey, onde a filosofia tem 

um papel de reinterpretação social e cultural com base no contextualismo.  

Aludindo ao papel preponderante da utilização da linguagem na 

construção do conhecimento, e já trilhados os caminhos do giro lingüístico, a critica ao 

realismo técnico-lingüístico eclode como reflexo da crítica da verdade como 

correspondência, trazendo a tona o embate do problema metafísico dos objetos reais.  

Apresentam-se neste momento os fundamentos do conhecimento 

norteado pelo conceito de mente de fundo cartesiano e dos processos mentais de Locke, 

visto que a representação ao que é exterior à mente demonstra o meio através do qual a 

mente constrói as representações.  



A filosofia tende a se tornar ciência, e em vez de buscar a possibilidade 

pelo conhecimento se transforma em epistemologia, embutindo em si a cientificidade e 

a rigorosidade do método.  

Tal paradigma vem a ser contornado, segundo Rorty, com três 

pensadores que, cada qual com sua peculiaridade, propõem uma nova teoria da 

representação, são eles: Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger e John Dewey.  

Ainda, segundo Rorty, os três pensadores fazem a crítica da concepção 

kantiana da filosofia como fundamento epistemológico.  

Além disso, incentivam um filosofar em vez de um novo paradigma 

filosófico, tais postulados (item 1.2), demonstram os elementos necessários à crítica da 

metafísica-essencialista Ocidental. 

Já no segundo capítulo, com arrimo nas elucidações do capítulo 

antecedente, vislumbrar-se-á como a teoria da norma jurídica de Paulo de Barros 

Carvalho não atende aos postulados do Pragmatismo. 

A regra matriz de incidência tributária é uma estipulação teórica, que por 

ainda está ligada a uma subsunção, denota uma atividade meramente sintática e 

semântica, sem a devida observância da perspectiva pragmática onde o sentido advêm 

de uma atividade hermenêutica plena do sujeito.  

Quer dizer, a estipulação do conteúdo desta regra não depende do sujeito 

passivo da relação jurídica tributária, apenas da observação dos requisitos legalmente 

estabelecidos por uma autoridade estatal devidamente constituída, que vem a ser um 

agente administrativo fazendário. 

O marco teórico desta teoria da norma jurídica de Paulo de Barros 

Carvalho é fenomenologia transcendental de Husserl. Tal perspectiva teórica utiliza-se 

dos conceitos de intencionalidade e de consciência não-proposicional. 



 Ainda apoiado por uma distinção de fato e evento, não acompanha o giro 

lingüístico, pois mesmo ao utilizar o aparato lógico deóntico em Lourival Vilanova, este 

enfatiza a necessidade de uma ligação entre ciência e experiência.  

E a atividade de subsunção da norma ao caso concreto, apenas reforça 

não uma ligação entre ciência e experiência, mas uma mera adequação do conteúdo de 

um texto normativo a uma situação fática. 

A proposta pragmática de uma teoria da norma jurídica, advêm dos 

postulados da crítica do realismo técnico-lingüístico, a partir do antifundacionalismo.  

O que Paulo de Barros Carvalho constrói é uma linguagem privada, não 

uma linguagem que se estende às contingências da dinamicidade da realidade pungente, 

com a base de uma releitura do realismo técnico-lingüístico. 

Como é um trabalho com fundamento pragmático, perguntar-se: como a 

representação normativa contida na teoria norma jurídica de Paulo de Barros Carvalho, 

permeada pela regra matriz de incidência tributária reflete-se no lançamento tributário 

homologatório enquanto discurso burocrático? 

Com apoio na lição de George Browne Rego tender-se-á ao 

estabelecimento de uma precisão lógica e não o estabelecimento de uma verdade, 

acompanhada de uma análise dos efeitos práticos que podem ser reproduzidos pelo 

objeto de nossa concepção, em uma perspectiva hipotético-experimentalista12. 

Dito de outra forma, analisar-se-á como a estipulação contida na regra 

matriz de incidência tributária gera efeitos no lançamento tributário homologatório 

enquanto discurso burocrático, e como uma teoria da norma jurídica de concepção 

pragmática, apoiada na crítica ao realismo técnico-lingüístico comprova que a 

                                                 
12 REGO, George Browne. O pragmatismo de Charles Sanders Peirce: conceitos e distinções. Anuário 
dos Cursos de Pós-Graduação em Direito, n. 13. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2003, 
pp. 237 – 241.  



interpretação subsuntiva realizada pelo agente administrativo fazendário, é uma forma 

de controle tecnológico do sujeito passivo na relação jurídica tributária. 

Chegando ao terceiro capítulo, vemos primeiramente, que os elementos 

que compõem as relações jurídicas contidos na Teoria Geral do Direito, como sujeito de 

direito, vínculo de atribituvidade, objeto da prestação, representação uma Teoria Geral 

do Direito Civil.  

Pois a análise destas características demonstra que a observância das 

categorias jurídicas são um mero exercício cognoscitivo tendente a estipulação de 

obrigações civis de cunho patrimonialista. 

Como a relação jurídica é uma categoria jurídica que se enquadra em 

todos os ramos do saber jurídico, a sua prévia estipulação proporciona toda a construção 

da relação jurídica tributária, entre o Fisco e o contribuinte, ou responsável tributário.  

A constituição da dívida tributária coloca em destaque o procedimento 

utilizado pelo Fisco para vir a cobrar este ou aquele tributo.  

Surge a necessidade de discutir a relação jurídica, enquanto categoria da 

Teoria Geral do Direito, vinculando-se sua natureza jurídica à uma obrigação civil de 

cunho patrimonial. 

A relação jurídica tributária sendo, na teoria tradicional, uma decorrência 

da relação jurídica também sofre suas influências no tocante à sua natureza jurídica, 

pois o próprio Código Tributário Nacional13, vinculando-se aos ditames políticos da 

época em foi constituído representa um estrito estabelecimento das relações sem 

descurar de uma natureza jurídica obrigacional civil. 

Ou seja, mesmo com a teoria da recepção constitucional de um texto 

normativo, ou de uma Lei, que no caso é a Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 que 
                                                 
13 Sobre os aspectos políticos e econômicos da formação do Código Tributário Nacional vide: FEITOSA, 
Raymundo Juliano. Política tributária no Brasil: 1966/1984. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo 
Fundo, 2006, pp. 35 – 48.  



dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário 

aplicável aos entes federativos, os direitos fundamentais esculpidos no Texto 

Constitucional de 1988 não são observados, por conseguinte, não estão na pauta dos 

agentes administrativos fazendários no que diz respeito às relações jurídicas tributárias. 

O lançamento homologatório14, além de ser a modalidade de constituição 

da dívida tributária mais utilizada tendo em vista que a delimitação das obrigações 

principal e acessórias ficam a cargo do contribuinte, é um procedimento por meio do 

qual existe o adiantamento da quantia do tributo devido antes mesmo da ocorrência do 

fato gerador. 

 Demonstra-se, pois, que: a) a relação jurídica tributária se efetua em 

disparidade material e processual entre o Fisco e o contribuinte; b) o estabelecimento do 

procedimento de constituição da dívida tributária é uma forma de “coisificar” o sujeito 

de direito nesta relação, como uma simples categoria abstrata, pois o mesmo somente é 

chamado a pagar a quantia estipulada; c) deve ocorrer a influência dos direitos 

fundamentais em uma relação jurídica tributária, pois ela não é mais pautada 

unicamente pela perspectiva patrimonialista15.  

Enfim, como podemos observar o sujeito de direito, no caso o sujeito 

passivo da relação jurídica tributária, que passa “desapercebido” através do uso 

burocrático da constituição da dívida tributária, instrumentalizada pelo lançamento 

homologatório, em vista da regra matriz de incidência tributária?  

A resposta a tal questão necessita de uma análise da natureza das 

obrigações tributárias constantes no ordenamento jurídico brasileiro.  

                                                 
14 OLIVEIRA, Gustavo Goiabeira de. A função do lançamento tributário e considerações sobre o 
lançamento por homologação. CAMPOS, Dejalma (Coord.). Revista tributária e de finanças públicas, 
n. 65. São Paulo: RT, 2005, p. 38. 
15 GUSMÃO, Omara Oliveira de. Direitos fundamentais e sistema tributário: a aplicação do princípio da 
proporcionalidade. CAMPOS, Dejalma (Coord.). Revista tributária e de finanças públicas, n. 67. São 
Paulo: RT, 2005, pp. 231 – 256. 



Questão de cunho político e econômico, que com base nas críticas de 

Rorty e de Dewey sobre a reinterpretação social e cultural, chocam-se com a linguagem 

privada empreendida por Paulo de Barros Carvalho em sua teoria da norma jurídica. 

As conclusões pautar-se-ão sobre como as estipulações dos postulados de 

Rorty a acerca do realismo técnico-lingüístico, em vista de um instrumental pragmático, 

podem saudar esta estimativa de um sentido do sujeito de direito, categoria jurídica cara 

a todo o desenrolar dos procedimentos administrativos tributários, notadamente o 

lançamento tributário homologatório e como este instituto tornou-se um instrumento de 

um discurso burocrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 – QUADRO EPISTEMOLÓGICO: O 

PRAGMATISMO DE RICHARD RORTY E A CRÍTICA AO 

REALISMO TÉCNICO-LINGÜÍSTICO 

1.1 - A linguagem enquanto instrumento designativo entre o sujeito e o objeto: 

apontamentos sobre a filosofia da consciência 

 

O ser humano por meio da utilização de símbolos consegue carregá-los 

de significados, sendo uma atividade milenar, sem esquecer seu aspecto cultural, esta 

produção de símbolos traz consigo aspectos importantíssimos, como a possibilidade de 

retratar o que ocorria, transpor para as gerações futuras usos, costumes e 

comportamentos em certos tempos e lugares. 

A forma como tal utilização simbólica se apresenta é variada em 

conformidade com os aspectos culturais vigentes, por exemplo, pinturas rupestres 

denotam que a imagem era um meio eficaz de informar os acontecimentos pretéritos. 

Como a linguagem é natural ao homem a sincronização entre a imagem 

representada e o objeto de sua representação começa a diferenciar o uso dos símbolos 

em seu conteúdo. 

Vemos que a comunicação está ligada aos fundamentos mais básicos de 

uma sociedade, quais sejam: agregar valores para as condutas intersubjetivas, formar no 

corpo social uma identidade organizacional, possibilitar o mínimo de coesão, fomentar a 

unidade das mensagens divulgadas conjuntamente com os seus significados, imprimir 

uma ritualística para todas as situações da vida. 

A relação entre o sujeito e objeto enquanto possibilidade de uma 

consciência entre minha mente e o conhecimento, por meio da linguagem, traz-nos um 

esforço interpretativo sobre a existência e representação do conhecimento. 



O processo de desenvolvimento das navegações marítimas, a invenção da 

moeda, do calendário, da política e da vida urbana proporcionaram choques culturais16, 

e a relatividade dos costumes, aqui o próprio mito começa a ser questionado, em virtude 

de não mais oferecer respostas satisfatórias para os novos questionamentos. 

Sendo, em uma acepção contemporânea, o texto normativo norteador de 

condutas intersubjetivas e, tendo como conseqüência, nos indivíduos que se encontram 

em dada sociedade, a realização ou não de condutas, - previamente estabelecidas em 

virtude do princípio da legalidade - , portanto busca sempre um sentido de identidade do 

corpo social ao qual estão submetidas a uma ordem jurídica nacional17. 

Quer dizer, a norma jurídica estabelece comportamentos que devem ou 

não serem observados, buscando uma referencial comum para as pessoas submetidas a 

tal ordenamento jurídico. 

Papel preponderante para um reforço em uma nova tecnologia foi a 

positivação da escrita. 

Da oralidade para a escrita, o uso tecnológico desta acarreta mudança em 

múltiplos ambientes da vida social, desde a compreensão de cada uma realidade 

subjetiva, passando pelos fatos e eventos que se apresentam aos órgãos do sentido sendo 

uma realidade objetiva, tem como conseqüência questões sobre a ordem do ser e suas 

implicações com o uso da linguagem.  

Mudam a percepção e a compreensão do tempo e do espaço no plano do 

ser. Palavras e coisas separavam-se dos objetos conhecidos, bem como o sujeito 

conhecedor e os meios através dos quais se dá o conhecimento18. 

                                                 
16 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003, pp. 37 – 38. 
17 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, pp. 299 
– 313.  
18 TOLEDO, Plínio Fernandes. Uma interpretação filosófica do direito a partir da análise de sua forma 
objetiva na transição da oralidade para a escritura. BOUCAULT, Carlos E. de Abreu; RODRIGUEZ, 



Reflexão e prática jurídicas, por meio de ação previamente regulada pela 

justificação e legitimação racionais, possibilitam ao Direito tornar-se categoria objetiva 

e intermediário das relações sociais, a objetivação da lei jurídica comporta a passagem 

da doxa para a episteme, ou seja de uma opinião para uma estipulação racionalizável. 

Esta passagem motivou debates de cunho político que perpassaram a 

Antiguidade Ocidental, notadamente o embate dos que advogavam, de um lado a 

compreensão de que a linguagem é um instrumento para o conhecimento de um objeto 

focado enquanto evento19, por conta da impossibilidade de representar a essência deste.  

E de outro, a convenção como ferramenta de estabelecimento de sentido 

e premissas do uso da linguagem.  

A filosofia em decorrência da subjetividade carrega consigo a 

consciência do sujeito que conhece, vindo a seguinte questão: como sair da minha 

consciência para passar a um conhecimento do mundo exterior? 

Kaufmann ao colocar tal questão informa-nos que não se está dando 

prioridade a coisa, ao objeto, ou ao ser, mas ao conhecimento, à consciência, ao 

caminho, ao método.  

Logo, não é a ontologia, é a teoria do conhecimento que ganha espaço20. 

Platão ao tratar sobre a essência da linguagem humana, discorrendo sobre 

as teses do naturalismo, teoria segundo a qual as coisas teriam nome por natureza, e do 

convencionalismo, quando as coisas possuem qualidade objetiva, com relações e 

diferenças entre si, sendo o pensamento uma visão intelectual (contemplação do ser 

verdadeiro), assim a linguagem se torna a expressão adequada da ordem objetiva das 

                                                                                                                                               
José Rodrigo. Hermenêutica plural: possibilidades jusfilosóficas em contextos imperfeitos. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002, p. 26. 
19 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 2001, pp. 17 e ss. 
20 KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito, teoria do direito, dogmática jurídica. KAUFMANN, A; 
HASSEMER, W. (Org.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Trad. 
Marcos Keel e Manuel Seca de Oliveira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p.39. 



coisas, existe, portanto, a correspondência entre ser e linguagem (estrutura ontológica e 

gramatical), assim quem conhece os nomes conhece as coisas. 

Em vista disto, se existe a possibilidade de decidirmos acerca da verdade 

ou falsidade dos nomes, deveria também existir algo que nos revela, sem a utilização 

dos nomes, que seriam verdadeiros ou não. 

Quer dizer, a tese fundamental de Platão acerca da qual, a filosofia 

ocidental teve sua fonte, é a de que a linguagem por si só não demonstra a verdadeira 

realidade (alétheia ton onton) e, portanto, somente poderíamos conhecer o real em si 

(aneu ton onomaton) sem a utilização das palavras, sem mediação lingüísitca21.  

A verdade não está na linguagem, aqui tem o começo do ciclo do 

posicionamento acerca do qual podemos conhecer a realidade última das coisas sem a 

linguagem. Ou seja, pensar os objetos sem o uso de signos. 

Assim a função designativa da linguagem, corrobora o seu uso 

secundário em relação ao pensamento. 

O mundo objetivo necessitaria de um sistema ideal de sinais, 

independentemente das contingências, imperfeições e limitações das línguas naturais. 

Aristóteles, confrontando-se com a filosofia sofista, coloca como marcos 

de sua empreitada intelectual: 1) a ruptura epistemológica, e a busca da verdade; 2) e 

ver na linguagem algo que não aponta mais para as coisas, mas tende a substituir a 

ordem das próprias coisas, existindo uma correspondência entre linguagem e objeto. 

O rompimento entre palavra e coisa, traz consigo a distinção entre 

linguagem e ser. Os sofistas não fazem esta distinção, eles falam de uma aderência entre 

palavra e ser.  

                                                 
21  OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 2001, p. 22. 



Essa conotação que os sofistas dão à linguagem tem um componente 

político importante, pois ao privar o mundo de uma realidade objetiva, ficando o 

discurso humano carente de um referencial e sendo sua finalidade o convencimento pura 

e simplesmente, sem se apegar à verdade, as disputas, principalmente as jurídicas teriam 

caráter meramente dominador dos conceitos que fossem argumentados da forma mais 

persuasiva22. 

Para Aristóteles existe uma diferença entre linguagem (algo secundário) 

e ser (teoria do juízo).  

Entra em cena o estado da alma enquanto formador do sentido das 

palavras23, a diferença entre semelhança e significação remete-nos à limitação dos 

nomes e a infinitude das coisas. 

A linguagem é símbolo do real, ligação entre distinção, pois a palavra 

não é um signo do real, tendo em vista que no símbolo ocorre a relação simbólica, vindo 

a se ligar à intervenção do estado do espírito determinando um sentido, e a convenção 

que é um sentido determinado de forma objetiva, que já este sedimentado pelo uso 

social ou na produção de um sentido não-visualizado anteriormente, obedecem aos 

padrões previamente estabelecidos. 

A linguagem não reproduz o real, ela o simboliza, logo, enquanto a 

linguagem era categorial, objetiva e ontológica, discutem-se os conceitos, nem de longe 

os temas e suas aplicabilidades. 

Aristóteles utiliza a proposição, pois esta tem um caráter científico, bem 

como em referência à existência (dizer algo sobre algo), tendo em vista que o discurso é 

geral e as coisas são individuais.  

                                                 
22 REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 
1999, p. 9. 
23 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 2001, p. 29. 



Neste ponto surge o que Adeodato denomina de abismo gnoseológico, 

que se dá por meio das incompatibilidades recíprocas, quais sejam: 1) o evento real 

ocorrido em virtude de um acontecimento único e que não se repete independentemente 

do sujeito cognoscente; 2) a idéia  advêm do confronto do sujeito com os eventos 

experienciados (conceito, pensamento); 3) expressão lingüística enquanto expressão 

simbólica comunicadora da idéia, colocando-a no mundo real de forma incompleta e 

generalizada, pois a comunicação tende a um universo de receptores inseridos em uma 

linguagem24. 

A influência de um pensamento que não tinha se apartado de seu aspecto 

cosmológico relutava e corroia as bases deste edifício epistemológico, com indagações 

de ordem essencialista, descartando o sujeito e o objeto do conhecimento, e em vez de 

resolver tal questão joga todo o plano lógico-demonstrativo para além da linguagem.  

Tais posicionamentos trazem consigo a crítica de Ockham com o seu 

nominalismo, erigindo os postulados da crítica ao pensamento de Aristóteles.  

Acerca da nominação de coisas diversas com os mesmos símbolos, de 

acordo com Aristóteles não existem universais-individuais e sim individuais-

particulares, é o que denomina de nominalismo. 

São os universais palavras sem necessariamente ter a devida 

correspondência, onde os termos são símbolos puros relacionados entre si sem se 

preocupar com a realidade subjacente25.  

Vemos que tal postura coloca a linguagem num patamar abaixo na busca 

do conhecimento, sendo no dizer de Streck, uma postura antimetafísica. 

                                                 
24 ADEODATO, João Maurício. Ética e direito: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 
Saraiva, 2002, pp. 282 – 292.  
25 FILHO, Ciro Marcondes. Até que ponto, de fato, nos comunicamos?: uma reflexão sobre o processo 
de individualização e formação. São Paulo: Paulus, 2004, p. 25. 



 Segue-se que Ockham está divido com um pé no nominalismo e outro 

no conceitualismo, tendo em vista que usa-se o universal como termo correspondente a 

um conceito através do qual refere-se a essas qualidades ou características. O conceito 

abarca o objeto.  

O universal não é uma entidade, é um termo, todavia não é somente uma 

palavra, em virtude da correlação mental do conceito, por meio da qual a referência é 

feita, não se alongando a existência dos entes além do necessário26.    

Os termos universais denotam uma instrumentalidade, tendo em vista que 

se referem aos objetos que tenham semelhança entre si, possuindo uma existência 

mental.  

Teleologicamente, por não se adequarem ao real, instrumentalizam as 

operações sobre as quais os fenômenos singularmente vistos, são simplesmente 

operatórios27. 

A, até então, clássica discussão da ciência aristotélica sobre a apreensão 

das qualidades universais, guiam-nos para outra direção quando a experiência e a 

singularidade dos fatos entram em cena, vindo preliminarmente a análise do objeto, 

para em seguida ocorrer o agrupamento das características singulares do objeto (sem 

terem a finalidade de dizer sobre a estrutura real do mundo), surgindo a teoria.  

Sendo a teoria a base da gnoseologia e possuindo estrutura específica não 

focalizando o real, possuem construção oriundas da lógica humana, e ao se utilizar das 

matemáticas, tornando-se esta uma ciência da linguagem humana e não mais são 

somente a ciência dos espaços e dos números28. 

                                                 
26 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica em crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do Direito. 5. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, pp. 128 – 129. 
27 VILLEY, Michel. Filosofia do direito: definições e fins do direito: os meios do direito. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 132. 
28 VILLEY, Michel. Filosofia do direito: definições e fins do direito: os meios do direito. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 133. 



Descartes muda tais procedimentos ao possibilitar um meio, um caminho 

para o empreendimento do correto saber; em seu Discurso do método29, onde a busca do 

conhecimento das coisas perpassa - sem descurar do Verdade e da existência de Deus - 

os postulados que dependem de uma previsibilidade do caminho.  

Ou seja, saber a diferença entre o verdadeiro e o falso para utilizando-se 

de um método vir a aumentar gradativamente o conhecimento de uma subjetividade 

metodológica cognitiva (cada pessoa pode determinar um caminho para a construção do 

conhecimento). 

Sua finalidade não era ensinar o caminho, mas, um caminho pois quando 

se torna ele próprio o objeto de seu estudo há uma “revolução” na expressão de Rorty, 

deixando de lado o exemplo e o hábito enquanto meios do conhecimento.  

Todavia, é necessário rever o que foi ensinado, começando pela crítica da 

Ciência que até então vigia. 

A reformulação metodológica cartesianda de caráter dedutivo, passava 

por quatro preceitos: a) revisar o que se estuda e ter como certo aquilo que passou por 

este procedimento; b) delimitar as dificuldades em partes possíveis e necessárias para 

uma melhor solução; c) condução dos objetos mais simples até o mais complexo e; d) 

relações metódicas completas.  

Vemos as implicações que a relação sujeito/objeto estão presentes em 

todas as outras Ciências30.  

O problema do conceito de mente e dos processos mentais dão a tônica 

da discussão, pois até então era vigente a estipulação das idéias inatas, que eram a base 

da ontologia que permeava a gnoseologia.  

                                                 
29 DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Abril Cultural, 1996, pp. 35 – 100. 
30 Ciência enquanto representação da realidade, vide: OMNÈS, Roland. Filosofia da ciência 
contemporânea. São Paulo: Unesp, 1996, pp. 255 – 270. 



O empirismo, com a publicação do livro Ensaio acerca do entendimento 

humano de John Locke traz uma questão crucial para a teoria do conhecimento.  

Qual o primeiro momento em que o conhecimento se estabelece?  

É com a experiência ou com a atividade cerebral?  

Mais do que uma simples questão, o que está em jogo é validade e a 

legitimidade das idéias inatas. 

 Locke demonstra que tal teoria cai por terra, pois para ele, aquilo que 

não está a nossa vista, ou nem na nossa memória, não deve estar de modo algum na 

mente, pois é igual a afirmação de que nunca esteve lá. 

Pois, se ao perceber uma idéia atual, dissociada da memória, e por 

conseguinte, não sendo recordada pela consciência nem oriunda da memória, não se 

deve afirmar que tal idéia estava na mente antes da manifestação da própria idéia31.  

Locke vislumbrando os problemas lingüísticos confirma que as palavras 

não podem exprimir as coisas, tendo em vista que as coisas somente são apreendidas 

por meio da construção das idéias complexas, com base na junção de idéias simples.  

Isso ocorre, segundo Streck, por conta da imediatez da ligação entre 

palavra e idéia advinda da ligação arbitrária entre palavras e coisas.  

O conceito não é mais uma reflexão ou uma imagem da coisa, por isso 

idéias abstratas não refletem a essência individual da coisa32.  

Por conseguinte, sendo a subjetividade humana o substrato da 

objetivação do mundo, que tem sua fonte na atividade do pensar, com arrimo em um 

procedimento cognitivo, onde se passa dos objetos para o espírito finito condicionado 

pelo processo de objetivação da realidade.  

                                                 
31 LOCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano. São Paulo: Abril Cultural, 1996, p. 53. 
32 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica em crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do Direito. 5. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, pp. 130. 



Este é o posicionamento de Edmund Husserl (1859 – 1938) criticando 

Kant no tocante à forma de erigir o conhecimento33.  

O positivismo no final do século XIX torna-se alvo nos seus 

fundamentos sobre a validade universal em vista da sua pretensa objetividade.  

Tanto com o sujeito puro34 dos kantianos, bem como dos neokantianos.  

Contrário a este posicionamento Husserl retira seus postulados do 

empirismo, bem como do método de conhecimento psíquico.  

Todavia, tal método, somente opera descrevendo os fenômenos e 

diferenciando-os dos motivos epistemológicos e psicológicos, tendo em vista, segundo 

Husserl, que a percepção externa é enganosa e a interna evidente, sendo esta a única 

correspondente ao ato de perceber35.  

Perquirindo sobre as operações mentais como simples descrição do 

psiquismo, Husserl observa que as mesmas tomaram os métodos das ciências da 

natureza e aplica tais métodos sem discernir que seu objetivo é diferente. 

Rejeitando o que ele chama de naturalismo de tais Ciências, pois em não 

se descolando para as especificidades de cada Ciência, tratam como se fosse um objeto 

físico, confundindo, portanto, a descoberta das causas exteriores ao um fenômeno com 

sua essência, disso decorre que a verdade da causa do fenômeno não decorre deste e sim 

da pessoa que fala, se assim o fosse a causa decorre da linguagem e não do 

acontecimento36. 

                                                 
33 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 2001, p. 36. 
34 LYOTARD, Jean-François. Fenomenologia. Trad. Mary Amazonas Leite de Barros. São Paulo: 
Difusão Européia do Livro, 1967, pp. 18 – 21. 
35 HUSSERL, Edmund. Investigações lógicas: sexta edição: elementos de uma elucidação 
fenomenológica do conhecimento. São Paulo: Nova Cultural, 1988, pp. 168 – 171. 
36 DARTIGUES, André. O que é a fenomenologia? Trad. Maria José J. G. de Almeida. Rio de Janeiro: 
Livraria Eldorado Tijuca, 1973, p. 19.   



Surge então, com Husserl o conceito da mediação necessária no processo 

do conhecimento, ou seja, da filosofia da consciência com uma nova perspectiva, a 

fenomenológica. 

Sua lógica situa-se em três problemas: 1) os conceitos primitivos; 2) as 

leis, enquanto verdades da formação destes conceitos primários; 3) a teoria e a distinção 

dos tipos essenciais possíveis da teoria. 

Com a fenomenologia a significação das palavras retrocede às próprias 

coisas, também denominadas de vivência, pois, a reflexão transcendental enquanto 

fenomenologia transcendental (e não psíquica) da consciência constitui o mundo 

objetivo.  

Neste caso o espírito volta-se sobre si mesmo, pois este é fonte de 

construção da experiência humana (epoché). 

A epoché não tenta substituir o homem de carne por um ego 

transcedental, ao praticar a reflexão fenomenológica, o sujeito cognoscente, vem a ter 

consciência da vida pré-reflexiva presente no mundo, tendo origem na atitude que tenta 

evitar excessos, erros e ilusões na construção do conhecimento, limitando o sujeito 

cognoscente à descrição do fenômeno37. 

Nestes procedimentos acima expostos surge a questão de como 

empreender tal caminho, quer dizer, existe a necessidade de tratar do método, enquanto 

regras práticas para garantir a correspondência entre representação científica e 

realidade38.  

Husserl critica o método construtivo-regressivo de Kant, pois, este não 

apresenta as condições de possibilidade do conhecimento objetivo; para Husserl a 

intuição é o princípio de todos os princípios. 
                                                 
37 AFTALIÓN, Enrique; RAFFO, Julio; VILANOVA, José. Introducción al derecho. 2. ed. Buenos 
Aires: Abeledo-Perrot, s/d, p. 144. 
38 OMNÈS, Roland. Filosofia da ciência contemporânea. São Paulo: Unesp, 1996, p. 272. 



Ela, a intuição, não se apresenta como uma recepção sensível imediata 

de um ente singular e real, mas traz o pensamento à automanifestação (realização de 

uma pura intenção). 

 Logo, a intencionalidade (vivência intencional) torna possível a relação 

consciente de algo39. 

Com a formalização do conhecimento uma perspectiva pura do 

conhecimento ganha vulto, e a reunião de um grupo de estudiosos de vários ramos do 

saber, intitulado de Círculo de Viena também ganha adeptos. 

O movimento filosófico criado pelo Círculo de Viena (Wiener Kreis) ou 

Escola de Viena, foi fundado por Moritz Schlick; seus principais membros são: Philipp 

Frank, Otto Neurath, depois  R. Carnap, H. Reichenbach, L. Wittgenstein.  

Teve sua positivação por meio da brochura Wissenschaftliche 

Weltanschauung: der Wiener Kreis (Visão cientifica do mundo: o Círculo de Viena, 

1928). Também é conhecido por positivismo lógico40.  

Ludwig Wittgenstein escreve o Tractatus Logico-Philosophicus, 

conhecido como o primeiro Wittgenstein, obra que serve de base lingüística para tal 

Escola, onde por meio de uma teoria da significação, o uso de uma linguagem formal e 

privada permeia a universalidade das funções da verdade. 

A linguagem torna-se, uma descrição do mundo, impossibilitando uma 

metalinguagem, incorrendo naquele velho postulado da semelhança entre linguagem e 

mundo. 

                                                 
39 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 2001, p. 42. 
40 LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996, 
pp. 1281 - 1282. 



Tentativa equivocada, que a partir da estrutura ontológica do real, traça 

uma correspondência da estrutura categorial das expressões à estrutura categorial da 

realidade41. 

Com o segundo Wittgenstein no seu livro, Investigações Filosóficas, 

eclode um posicionamento contrário à concepção individualista do conhecimento e da 

linguagem, bem como, contra o dualismo epistemológico e antropológico. 

Partindo da linguagem ordinária, trilha o modelo inical do significado 

das operações lingüísticas, sem reduzi-lo a uma concepção idealizada da significação, 

constituído de características lógicas específicas, pois não há uma reformulação da 

linguagem e sim a ordenação de seu interior 42. 

É ferrenha crítica à teoria objetivista da linguagem, pois não se pode 

erigir o conhecimento sem a linguagem, e toda linguagem está indissociavelmente 

ligada a um contexto socioprático.  

Ampliando-se o que antes se afirmou. 

O movimento que eclodiu da critica à linguagem enquanto instrumento, 

tem várias denominações, (viragem lingüística, giro lingüístico, guinada lingüística, 

reviravolta lingüística); tem no seu cerne em primeiro lugar a forma como a teoria do 

conhecimento tradicional trata a relação do sujeito do conhecimento com o objeto de 

seu estudo.  

Tal empreendimento ocorre no início do século XX, Streck com apoio 

em Habermas exprime quatro postulados sobre a crítica da filosofia da consciência, 

quais são: 1) a autoconsciência enquanto estância de auto-referência do sujeito 

cognoscente, pois sem ter a forma do objeto por meio do qual subsumido para ser 

                                                 
41 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 2001, p. 114. 
42 FABRIS, Adriano. El giro lingüístico: hermenéutica y análisis del lenguaje. Trad. Mercedes Sarabia. 
Madrid: Ediciones Akal, 2001, p. 15. 



compreendida quando o sujeito olha para si; 2) a estipulação da filosofia da consciência 

sobre a concepção da teoria do objeto, com os estudos de Frege, advindo da 

aproximação da lógica e da semântica, entrando em choque com a estrutura 

proposicional dos estados de coisas pensados e enunciados; 3) os dualismos típicos da 

cultura filosófica metafísica-essencialista ocidental discordam da possibilidade de ser a 

consciência a base incondicional e primeira da atividade cognitiva; 4) a metodologia 

empreendida pelo giro lingüístico onde a linguagem não mais subordina nomes a 

objetos, criticando implicitamente a instrumentalidade da linguagem enquanto terceiro 

na relação cognoscitiva43.    

Ainda consoante à estipulação dos postulados críticos da filosofia da 

consciência, o citado autor descreve sobre como três pressupostos possibilitam o 

caminho a ser erigido na construção de um modelo filosófico contrário à filosofia da 

consciência. 

Em primeiro lugar, o neopositivismo (empirismo lógico) tinha em seu 

bojo a construção de uma linguagem ideal, erigida num patamar de que o conhecimento 

podia ser obscurecido por certas perplexidades de natureza estritamente lingüística, com 

a filosofia reduzida a um caráter epistemológico, e mais ainda, esta reduzida à 

semiótica, especulações metafísicas saem de cena por conta de questões estritamente 

lingüísticas.  

A Ciência era um reflexo de um estrito rigor lingüístico, em 

contraposição à uma linguagem natural.  

Serve a linguagem como meio de comunicação, sem a observação do 

conteúdo comunicado.  
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do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 160. 



Tal comunicação, em acepção semiótica, passa pelo patamar da relação 

do signo com o signo (sintática), do signo com a designação dos objetos (semântica) e 

do signo na sua relação com o intérprete (pragmática). 

Neste momento entra o Direito com sua linguagem e juridicamente 

falando, a sintaxe se concretiza quando um enunciado descritivo-prescritivo acerca de 

uma ação encontra-se deonticamente modalizado, sendo seu objeto referente à verdade 

dos enunciados. 

Os textos normativos são os enunciados descritivos-prescritivos, que 

podem ser denominados por signos jurídicos, ou seja, algo que representa algo, in casu, 

as situações juridicizadas pelo direito  

Logo, tem como característica, um objeto imediato (condutas humanas 

em intersubjetividade), um objeto jurídico dinâmico (princípios jurídicos – algo fora da 

materialidade, mas que está no imaginário da comunidade, ou seja, valores).  

E por fim, uma significação, quer dizer, as normas jurídicas que 

construímos a partir dos textos legais44.  

Englobando-se, numa perspectiva positivista de sentido dos critérios de 

organização das linguagens científicas que desqualificam os âmbitos ideológicos de 

significação, surgindo neste momento o mito do referente puro, também no âmbito 

jurídico. 

Ou seja, o texto normativo quando colocado em correspondência com a 

situação fática permite uma simples operação pautada em uma lógica dedutiva, de 

comprovação dos enunciados normativos.  

O normativismo kelseniano representa estes limites dessa Escola 

Neopositivista, onde deve ocorrer uma verificação45 de uma proposição jurídica com o 
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conteúdo da norma, que coisifica os conteúdos normativos, sendo uma forma operativa 

que reforça a fetichização46 da mesma. 

 Quer dizer, Kelsen entende por proposição jurídica neste patamar os 

juízos hipotéticos que enunciam ou traduzem, a partir de uma ordem jurídica – nacional 

ou internacional – dada ao conhecimento jurídico, sob certas conseqüências pelo mesmo 

ordenamento determinadas.  

Por norma jurídica entende que não são juízos, enunciados sobre um 

objeto dado ao conhecimento, e sim mandamentos, permissões e atribuições de poder 

ou competência 47. 

A validade de uma norma e a validade do enunciado se ligam no plano da 

descrição e da prescrição, mas aquela denota uma existência e esta é uma qualidade de 

ser-verdadeiro.  

Disso decorre que não se deve equiparar validade de norma e verdade de 

um enunciado sob o conceito genérico comum de validade de uma proposição, pois 

tem-se existência e a validade de uma norma como a verdade de um enunciado48.  

 Contrariamente, ao neopositivismo, dentro da perspectiva pragmática, 

tem-se o uso de como significar, por meio dos usos e das funções da linguagem.  

Quer dizer, a estrutura conceitual se alinha em conformidade com as 

circunstâncias fáticas, sem desconsiderar os elementos lingüísticos, e os valores entram 

em cena.  
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do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 162. 
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48 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Trad. José Florentino Duarte. Porto Alegre: Fabris, 1986, 
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Tal característica entra em confronto com o neopositivismo, que 

juridicamente falando, não observa os aspectos exteriores aos enunciados que 

influenciam a delimitação do sentido dos textos normativos em vista dos casos 

concretos.  

No Tratactus Logico-Philosophicus, conforme Struchiner, erige-se a 

teoria pictórica do significado onde se apresenta um modelo único para o 

estabelecimento de um sentido de um enunciado.  

E a partir deste modelo a proposição corresponde à estruturação 

ontológica do real. 

Os termos constitutivos das proposições, a partir da teoria pictórica, 

possuem  uma precisão absoluta, uma significação fixa, ou rígida.  

Os termos que utilizamos em uma proposição, além de corresponderem 

aos objetos do real, substituem os objetos na linguagem.  

Logo, todas às vezes em que um mesmo termo venha a ser utilizado, tal 

termo substituirá o objeto real49. 

 Em sendo a linguagem uma cópia do mundo, e em conformidade com os 

postulados do neopositivismo, a estrutura ontológica do real (mundo em si) é 

decorrência da linguagem.  

Demonstra-se com isso uma concepção instrumental, designativa e 

objetivista da linguagem, sendo uma imagem fiel do real, que em poucas palavras pode 

ser tido como uma linguagem ideal, privada.  

A linguagem ao formar a realidade, e em sendo a condição de 

possibilidade para a constituição do conhecimento, sem os elementos essencialistas e 
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metafísicos da tradição filosófica ocidental, segue que as sentenças seriam imagens, ao 

invés de meros instrumentos. 

Wittgenstein perguntava-se, a partir de dúvidas radicais, que quanto a 

filosofia ao prover o conhecimento, e aproximando-a de uma concepção 

destrancendentalizada e naturalizada, como uma terapia, que poderia ser utilizada como 

uma tecné contrariamente a uma theoria50. 

Nas Investigações os termos configuradores de uma proposição não mais 

substituem os objetos do real tornando-se ferramentas utilizadas. 

Pois, bem como se dá nos jogos, os fenômenos nomeados por linguagem 

não tem uma única característica universal, constitutiva e identificada em todas as suas 

instâncias51. 
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1.2 - Pragmatismo e seus percussores: Charles Sanders Peirce, William James e John 

Dewey 

 

O teste das conseqüências do que se afirma está na base do Pragmatismo, 

pois tal forma de pensar tem como preceito básico a função instrumental. 

Os embates metafísicos sobre idéias primeiras ou últimas, a eterna busca 

da definição perfeita de uma palavra e outras questões apriorísticas como a verdade e a 

realidade sofrem forte crítica do Pragmatismo, isso não quer dizer a negação dos 

conceitos acima expostos, mas uma tentativa de uma nova visualização. 

O Círculo Metafísico foi um grupo que no século XIX, levou intelectuais 

norte-americanos de vários ramos do saber a encontros que tinham por finalidade tratar 

de cada ramo específico e de como seus saberes tinham uma aplicação prática. 

Neste cenário Charles Sanders Peirce (1839 – 1914), no ano de 1878 

escreve um artigo intitulado de Como tornar claras nossas idéias.  

Com este artigo tem-se a base de uma nova metodologia na história do 

pensamento humano. 

Três postulados básicos dão a sustentação a estas críticas: o 

antifundacionalismo, o consequencialismo e o contextualismo. 

Charles Sanders Peirce foi quem primeiro denominou este movimento 

como pragmatismo, vindo depois a mudá-lo para pragmactismo, e partindo de uma 

crítica ao modo de pensar cartesiano promove o seguintes postulados: a) a introspecção 

não existe; b) não se pode pensar sem signos; c) é inexistente um poder da intuição; d) o 

absolutamente incognoscível não existe.  



E se filiando ao pensamento de Locke exposto no Ensaio, constata que os 

fatos externos, são resultante de inferências e influenciaram na estruturação e 

desenvolvimento do conhecimento. 

O Pragmatismo é um método de comparação de outras formas de 

pensamento, que se coaduna à uma teoria da significação, teleologicamente indicando 

uma mudança na ação do sujeito.  

Seu antifundacionalismo traz uma nova perspectiva no trato da verdade e 

da realidade.  

Opondo-se ao já realizado pela metafísica tradicional, a realidade é 

definida enquanto instância sobreposta às opiniões de cada indivíduo considerado, e a 

vontade de cada um por si só não determina seu conteúdo52.  

Seu antifundacionalismo é calcado em um falibilismo, pois enquanto 

processo investigatório vem sempre tangenciado por uma constate revisão do 

procedimento investigatório e de seus resultados. 

Por conseguinte, é legítimo descrever a teoria do conhecimento, cuja 

finalidade é a análise do método ou do procedimento característico da ciência empírica, 

como uma teoria do método empírico53, uma teoria denominada experiência. 

Uma concepção fechada de verdade ou de realidade não suporta uma 

constante revisão, pois os postulados de um conceito carregam consigo uma visão de 

mundo que vem determinada por questões epistemológicas, ontológicas, axiológicas e 

políticas. 

Este caminho traçado por Peirce se origina em vários anos de pesquisa, 

num inventário do saber humano.  
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Como tinha uma formação nas Ciências Naturais, começa por levantar os 

aspectos mais básicos do conhecimento: como o conhecimento pode ser estabelecido e 

medido?  

Começa com uma crítica ao modo de pensar cartesiano. 

Em vista disto, começou a elucidar que era inadequado a fundação do 

conhecimento humano na intuição, só que isso traria consigo o depósito do 

conhecimento na consciência individual.  

A intuição não deixa de ser uma forma de conhecer, entretanto, ela não é 

fonte segura desta atividade, em virtude de não comportar seguramente o conhecimento 

do eu privado e do mundo mental com vistas a ser posta em um lugar fora da 

consciência e refletindo-se na incognoscibilidade.  

Ou seja, a intuição por si só não é suficiente, pois mesmo Descartes 

estabelecendo a relação entre sujeito e objeto, carregava em sua teoria a concepção das 

idéias inatas. 

Os processos inferenciais coadunam-se às quatro estipulações 

estabelecidas por Peirce na sua crítica ao cartesianismo: 1) é por meio dos raciocínios 

hipotéticos experimentais que temos conhecimento do mundo exterior, não se 

observando na introspecção nada de seguro; 2) por meio de conclusões prévias 

logicamente coordenadas descarta-se a intuição como primeira forma de conhecimento; 

3) é impossível pensar se não for por meio de signos; 4) é impossível conceber o 

absolutamente incognoscível54.  

O começo de sua atividade em vista do conhecimento, como foi acima 

colocado, perpassa por uma nova perspectiva no trato da matéria. 
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O passo seguinte advêm do estudo da Crítica da Razão Pura de Kant, e 

estudando as suas categorias de entendimento: a) quantidade (universais, particulares e 

singulares); b) qualidade (afirmativos, negativos e indefinidos); c) relação (categóricos, 

hipotéticos e disjuntivos); d) modalidade (problemáticos, assertórios e apodíticos), suas 

categorias correspondentes seriam: unidade, pluralidade, totalidade, realidade, negação, 

limitação, substância, causa, comunidade (ou ação recíproca), possibilidade, existência e 

necessidade, partindo delas para a construção do pensamento55. 

A crítica de Peirce reside na concepção aristotélica de como estas 

categorias são erigidas, pois além de um cunho essencialista, tratam o conhecimento, e 

por conseguinte, a linguagem enquanto terceiro entre o sujeito e o objeto. 

Peirce então observa o que é mais simples em toda forma de conhecer, 

quer dizer, o fenômeno. 

Para ele a faneroscopia é a descrição do faneron (phaneron), sendo tudo 

que se apresente ao espírito, sem descuidar se corresponde a algo real ou não56. 

Começa sua jornada por definir seus conceitos, em 1867 ao denominar as 

categorias de pensamento como: a) Qualidade; b) Relação; c) Representação.  

Vindo depois a mudar o conceito de Relação para Reação, bem como o 

termo Representação como Mediação.  

Todavia, tais conceitos já foram utilizados por outros pensadores, e 

inventariar todos os conteúdos já utilizados para esses conceitos, traria grande trabalho. 

A estipulação conceitual de tais categorias proporciona novas formas de 

tratar velhos problemas, ao se utilizar de conceitos novos, devem estes ter a 

possibilidade de serem experienciáveis, ou seja, confirmados pela experiência. 
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As categorias de pensamento e natureza seriam a Primeiridade, a 

Secundidade, e a Terceiridade. 

Quando se tem um fenômeno têm-se uma consciência imediata tal qual 

ele é, onde nenhuma síntese é feita, é tudo que está imediatamente presente à 

consciência de alguém, é tudo aquilo que está na sua mente no instante presente57. 

O próprio Peirce assim se refere à Primeiridade, onde a idéia de 

novidade, vida e liberdade estão ligadas, estas advêm de não ter outro atrás de si 

determinando suas ações manifestando-se na multiplicidade e na variedade 

incontrolada. 

Logo, o primeiro predomina na sensação, distinto da percepção objetiva, 

vontade e pensamento58. 

A Secundidade se coaduna com a ação e a reação dos fatos externos em 

contraposição à nossa vontade.  

A própria sensação já denota a Secundidade, sendo pois um sentimento 

sobre nós e nossa reação específica, comoção do eu para com o estímulo.  

Segundo Santaella é um momento em que o elemento diádico da 

experiência assenta em cada instante do mundo interior.  

Logo, ao se estar acordado já se tem uma consciência de reação, que não 

deve se confundir com a cognição, pois sua apreensão ocorre por meio da percepção 

direta, anterior ao pensamento59. 

Nas palavras de Peirce, “o todo da consciência é composto de 

qualidades-de-sensação, como o espaço total é constituído de pontos e o do tempo de 

instantes”, tendo consciência sentimos.  
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Esta segunda categoria de pensamento é o elemento do conflito, e em 

imaginando um universo que consiste numa simples qualidade dissociada da mudança, 

mesmo assim tal imaginação deve ter alguma constância, pois de outra forma não se 

pode pensar ou se perguntar acerca de um dado objeto como tendo tal e qual 

característica60. 

A categoria denominada de Terceiridade denota, preliminarmente, a 

aproximação entre o primeiro e um segundo em síntese intelectual, equiparando-se à 

uma inteligibilidade, que tem no signo sua expressão, onde se representa e se interpreta 

o mundo61. 

O signo ou representação, conforme Santaella, é a idéia mais simples de 

Terceiridade, onde o medium, liga o primeiro a um fim que é um segundo62. 

A segunda característica do pensamento de Peirce é o conseqüencialismo 

(instrumentalismo), que representa o aspecto mais conhecido do Pragmatismo.  

É o devir, que faz um giro, pois em vez de observar a experiência 

pretérita vislumbra a experiência no devir, a confirmação de um conceito não se dá 

somente por meio da adequação sintática e semântica das palavras.  

Mas como confirmar as conseqüências dos conceitos e hipóteses em 

estudo nas suas experiencialidades.  

A Ciência, a partir de tal postulado, somente proporciona conclusões 

precárias, a cada nova experiência pode todo o empreendimento ser revisto, 

principalmente suas conclusões, logo, a auto-correção do método pragmatista 

proporciona constantes revisões. 
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Como Peirce trabalha com uma forma de esclarecimento de idéias de 

difícil delimitação, as suas conseqüências práticas são imprescindíveis. 

O Pragmatismo para Peirce, em sua conhecida máxima, tem função 

lógica e de verdade positiva equiparada à uma hipótese científica que necessita de 

inferências. 

O próprio Pragmatismo não pode descartar as pessoas e suas crenças. A 

crença é um outro conceito básico, pois a crença gera a segurança.  

O pensar não está desvinculado do meio que lhe serve de base, ou seja, 

do contexto em que se insere.  

As categorias de pensamento colocadas pelo Pragmatismo são as de 

crença, de experiência e de prática. 

Peirce, ao trabalhar com uma teoria da significação, a própria 

investigação remete-nos a um estabelecimento de um procedimento investigatório que 

reveja constantemente tanto o resultado quanto o procedimento do mesmo. 

A crença, enquanto objeto do pensamento, Peirce coloca ênfase na 

possibilidade de segurança daquilo que é hábito.  

A crença se define com três características: a) algo de que se tem ciência; 

b) é contrária a dúvida; c) está contida num hábito. Assim o é, em virtude de que as 

coisas reais podem causar a crença na consciência de cada um63. 

 Como o pensamento pragmático tem por finalidade a ação, a produção 

de hábitos não se descola deste, a dúvida é o contrário do hábito, portanto, a 

investigação vem a colocar meios de satisfação destas dúvidas. 

Para Peirce, a comunidade de investigadores, como meio de 

estabelecimento de resolução das dúvidas, traz consigo a identificação com a 
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comunidade, a concepção de realidade a partir disto não vislumbra limites, pois depende 

do contexto em que está inserida. 

 A comunidade de experimentação e interpretação, a partir do 

pensamento de Peirce, tem sua razão de ser, pois queria extirpar a era do apriorismo 

solipsista das evidências abstratas.  

Construindo um consenso em vista da verdade que o método da 

autoridade implantou.  

Na época que precedeu ao método apriorístico dos grandes pensadores 

individuais64.  

William James (1842 – 1910) primeiro divulgador desta forma de 

pensamento, trabalha com um Pragmatismo embasado em uma teoria da verdade; idéias 

não são simples abstrações generalizadas da experiência, sendo a verdade um processo 

relacional.  

Quando não se observa uma diferença prática nos conceitos 

estabelecidos, qualquer disputa é inócua. 

James vem a mexer com as teorias já existentes, fazendo com que elas 

sejam relativizadas, e em confronto com as concepções racionalistas, a experiência no 

procedimento investigativo sempre será revista nos seus fundamentos e na sua 

aplicabilidade65. 

Como o Pragmatismo trata de velhas questões com novos enfoques, o 

ponto de partida de James é a teoria da verdade, ao afastar-se do abstracionismo e das 
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soluções meramente teóricas, volta-se para o concreto e o adequado, para os fatos, para 

a ação e para o poder66. 

As teorias se tornaram instrumentos, não são mais as respostas únicas, 

com isso observamos, o estabelecimento de um caminho a não seguir postulações 

primeiras e últimas fechadas em suas concepções e refratarias às outras formas de 

possibilidades de conhecer algo. 

Tal posicionamento rompe com a dicotomia da filosofia da consciência 

da estipulação de um objeto distintamente de seu sujeito cognoscente, estabelecido 

aquele em sua solitária atitude epistemológica. 

O conceito de empirismo radical elaborado por James, em contraposição 

ao empirismo clássico inglês que visualizava a experiência no passado resulta ser causa 

do conhecimento preconizando que a experiência não é a do passado e sim a experiência 

futura. 

As relações são experienciadas quando se estreitarem com o empirismo 

radical, e que qualquer relação experienciada deve ser concebida de modo tão real 

quanto qualquer outra que participe do sistema. 

Assim, o que se denomina de empirismo radical, vem a ser um postulado 

metodológico, bem como a afirmação de um fato, pois se insere entre as coisas, tanto no 

seu aspecto conjuntivo quanto disjuntivo67. 

A experiência é torna-se o repositório comprobatório verificacionista do 

próprio conhecimento 

A crítica à teoria da verdade perpassa todo o conhecimento humano, pois 

a verdade no seu aspecto clássico é um elemento que basta a si mesmo, onde a 
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interferência de outros elementos não é capaz de alterar nem seu conteúdo, nem mesmo 

sua aplicação. 

Colocar em xeque alguma concepção de verdade corrobora a tese 

pragmática de que algumas idéias novas surgem, as quais podem enxertar no estoque 

velho, com o mínimo de distúrbio para este último68. 

A nova verdade traz sempre a possibilidade de ser revista, o conteúdo 

desta nova verdade sofre influência de novos acontecimentos que contrariam ou 

complementam as assertivas antes delimitadas. 

Tanto assim o é, que na Física, na Química o estabelecimento de um 

conceito demora a ser aceito, tanto pelo resultado que tal procedimento proporciona, 

assim como das conseqüências práticas de suas estipulações. 

As verdades mais antigas não ficam de lado, pelo contrário, somam-se ao 

repertório proeminente. 

As crenças conforme colocadas por Peirce estabelecem hábitos e a 

mudança acarreta efeitos nas concepções e, como não poderia deixar de ser, na própria 

conduta que a crença enfatiza. 

Segundo James, um pragmatista ao falar da verdade o faz no plural, 

contrariamente ao intelectualista que subjetivamente contempla o mesmo objeto, in 

casu, a verdade estipulando seu conceito como se estivesse em uma meta-realidade. 

Na Sexta Conferência, de seu Pragmatismo, a concepção de verdade 

ganha um ponto em destaque. 

Começa dizendo que a verdade é uma propriedade de certas idéias 

nossas, sendo a verdade ponto pacífico entre pragmatistas e intelectualistas, que 
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somente ocorrem discordâncias quando começa a se estipular o significado de acordo e 

de realidade. 

Nossas idéias não representam o objeto em si, e isso acarreta uma 

questão crucial para o pragmatista: como uma estipulação teórica carregada de 

subjetividade, como a verdade pode ter uma delimitação aceitável? 

Sendo seguida de outra: quais as implicações práticas da estipulação 

deste conceito de verdade? 

James responde de forma salutar, que para o pragmatista a noção de 

verdade está associada ao meio pelo qual nossa experiência pode nos proporcionar 

outros momentos de compreensão do conceito, ampliando-lhe o sentido69. 

Ainda tratando da verdade no seu livro O significado da verdade, 

argumenta que as idéias verdadeiras são assimiladas, corroboradas e verificadas, idéias 

falsas são contrárias aos postulados acima estabelecidos. 

Continua afirmando que o verdadeiro é meio no trajeto do pensamento, 

assim como no trajeto de nosso comportamento, vislumbra-se com isso a ligação tanto 

das concepções quanto de suas conseqüências práticas. 

As contendas entre os pragmatistas e os contrários a esta concepção, ao 

se pautarem sobre o significado da palavra verdade, os pragmatista falam de sua 

operacionalidade e os contrários sobre os objetos.  

O pragmatista ao concordar com uma idéia verdadeira infere a 

concordância com os objetos sobre o qual a idéia diz respeito, vindo a prevalecer seus 

critérios para o empirismo radical, que deve consistir em um postulado, a seguir em um 

enunciado de fato e, finalmente, numa conclusão generalizada70. 
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Exprime, portanto, que o que é objeto de discussão entre os filósofos são 

as coisas definíveis em termos da experiência.  

Ou seja, coisas de uma natureza que não é experienciável que podem 

existir no plano das idéias, mas não fazem parte do material de debate filosófico, 

redundando em uma atividade metafísica, onde os enunciados não são a verdade. 

Segundo James, a dificuldade do empirismo radical, repousa na opinião 

do racionalismo sobre a qual, em virtude deste ver a experiência apreendida de forma 

somente disjuntiva sem observar pela conjunção, dando uma salto metafísico-

essencialista onde uma ação unificadora superior deve ai existir71. 

No conseqüencialismo de James, com base numa teoria da verdade, não 

se descarta qualquer concepção, mas jamais adota sentenças de caráter último, tendo tal 

concepção de verdade uma perspectiva instrumental. 

Para James o contextualismo evoca que as crenças antigas das pessoas 

sempre entram em choque com experiências novas, pois desvinculam-se de nossos 

posicionamentos antigos, e com isso, o conceito de verdade sempre vai estar em 

constante apreciação e melhoramento. 

Pois, para Peirce, verdade e realidade somente são tangíveis quando, 

através do processo investigatório, as estipulações dos investigadores são convergentes; 

no tocante ao posicionamento de James verdade e realidade são configuradas a qualquer 

tempo todas as vezes que se coloca um novo fato à experiência72. 

John Dewey (1859 – 1950) contrariamente aos postulados do idealismo, 

comenta que a idéia de certeza traz uma segurança tanto filosófica assim como 

psicológica.  
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Em seu livro Experiência e natureza, diz no primeiro capítulo que trata 

da experiência e método, e começa falando de um naturalismo empírico, em virtude da 

dicotomia que assola a suposta diferença entre experiência e natureza.  

Referindo-se à questão do significado de ambas, pois nas Ciências da 

Natureza, Dewey expõe que existe uma conjunção entre experiência e natureza, e que o 

sujeito do conhecimento pesquisador não pode deixar de utilizar o método empírico, 

para legitimar os resultados e que estes sejam considerados científicos73. 

Dewey explica que a existência da Ciência é uma comprovação de que a 

experiência é devida e não traz consigo limitações, muito pelo contrário, eleva os 

postulados teóricos ao patamar de observações comprováveis. 

Tem como objeto de Experiência e natureza a delimitação das coisas que 

podem ser experienciadas e por conseguinte interpretadas, constituindo suas 

significações em uma teoria filosófica vivencial. 

O caráter do método empírico se insere na filosofia como esteio 

comprobatório das postulações categoriais dos objetos estudados. 

Tal crítica tem origem na constatação de que os tipos clássicos de 

filosofia fizeram a distinção entre dois reinos de existência, um religioso e um 

sobrenatural que acompanhado de uma interpretação metafísica reporta-se sempre a 

uma realidade última. 

A segunda distinção ocorre quando a filosofia propicia uma segurança na 

garantia da verdade, no que tange aos problemas empíricos, sendo um guia racional das 

instituições e do comportamento dos indivíduos em sociedade. 
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Por fim, tal concepção deveria proporcionar um elevado grau de 

conhecimento utilizado para a ciência positiva e a experiência prática vulgar74. 

A partir disto, em se adotando o método empírico no filosofar, não 

haveria necessidade de referência à experiência, com tal colocação vislumbramos o 

caráter puramente teórico que cobre boa parte da história do pensamento humano, onde 

o pensamento cartesiano, principalmente este, insere a experiência como acidental e 

secundária, e somente com Galileu e Newton a experiência adentra no pensamento75.  

Dewey denominou tal método de denotativo, e a filosofia sendo uma 

forma reflexiva e crítica sobre seu objeto.  

A sua objeção, conforme vem sendo dito, recai sobre a não utilização das 

estipulações teóricas sobre o objeto, pois sem verificação, a sua própria significação 

recebe os malefícios das concepções estáticas. 

Ocorre que, problemas ligados ao método empírico configuram de início 

outras possibilidades investigatórias, tanto no que diz respeito ao objeto e ao 

procedimento eleito, bem como no caminho da atividade do conhecimento76. 

Portanto, os enunciados gerais congregam em si uma melhor definição, 

onde o desenrolar do procedimento investigativo, por meio de uma metodologia 

empírica, reflete-se no contraste resultante de investigações não-empíricas. 

Entra em cena neste momento o questionamento da desvinculação entre o 

sujeito e o objeto. Tal situação ocorre por conta da dicotomia reinante, no que diz 

respeito a uma ainda predominante filosofia da consciência. 
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Isto é de tal magnitude em seu pensamento que perpassa o caminho da 

equivocada distinção entre experiência e natureza, pois em sendo um método não-

empírico esta separação existe enquanto corte epistemológico e não enquanto 

procedimento investigatório. 

Separando-se os objetos da experiência, por meio unicamente de seus 

postulados, coloca-se a experiência em um patamar abaixo dos enunciados77.  

O procedimento de afastar a experiência das confirmações das teorias, 

conforme Dewey, ocorre desde o século XVII, sendo da consciência particular subjetiva 

contrária à natureza, constituída de objetos físicos. 

Neste ponto suscita até a questão, cara aos Direitos Reais, relativa à 

posse, onde cada um separa dos ambientes e, por conseguinte, do grupo, como sendo 

peculiarmente ele próprio. 

Vê nisso o estabelecimento de uma crença que, habitualmente reiterada, 

em determinado contexto social permeia desde as mais simples relações sociais, até o 

âmbito do questionamento científico, decorrido do argumento da autoridade e não da 

autoridade do argumento78. 

Em vista disto, o dualismo resulta em deixar a experiência bruta ao largo, 

trazendo uma realidade superior à da matéria que é a estipulação da diferença. 

Com o intelectualismo reinando por séculos a fio, a experiência primária 

fica a margem por conta do método não-empírico, tido como onipresente, inexplicável. 

A aceitabilidade da metodologia empírica na filosofia tem na distinção 

do sujeito-objeto e na oni-inclusividade da experiência cognitiva seu maior trunfo.  
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Pois quando os objetos reais identificam-se aos objetos do conhecimento, 

os objetos afetivos e valorativos estão fora do mundo “real”, e encontram guarida na 

mente do sujeito do conhecimento79.  

O método empírico implica em um ato de seleção que o torna compatível 

com uma futura repetição, e conseqüente comprovação ou não da veracidade dos 

postulados colocados em questão, tornado a escolha significativa e não arbitrária.  

Não que suma o elemento valorativo da persecução do objeto a ser 

estudado, mas ao estipular o modo do conhecimento e sua possibilidade de ser 

empreendido por qualquer outra pessoa, com o fito de se estabelecer segurança no 

caminho e no resultado.  

O método empírico puxa da filosofia a sua ligação com a experiência 

primária, em toda a sua heterogeneidade e plenitude satisfazendo necessidades e 

problemas de onde vieram, e em seguida trazer conclusões secundárias, bem como 

métodos secundários para a experiência ordinária. 

A filosofia empírica não possui uma atitude unicamente intelectual.  

Com isso, nossos hábitos e crenças não nos deixam, pois estamos 

inseridos em um contexto maior, todavia, a filosofia enquanto possibilidade do 

pensamento, e não sendo um sistema fechado de representar a realidade, faz com que, 

no mínimo, examinemos hábitos, instituições, práticas, enfim, os fenômenos que fazem 

parte de nossa existência80. 

A filosofia idealista, não tinha como finalidade a mudança da vida dos 

indivíduos, pois as realidades constituintes de um objeto, ainda estavam ligadas a um 
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dualismo filosófico, com aquela velha discussão sobre a linguagem enquanto terceiro 

entre o sujeito e o objeto. 

Os valores não são absolutos em si, nem possuem uma hierarquia 

determinada.  

Logo, buscar uma teoria geral da realidade, do conhecimento e do valor 

sem verificar as crenças autênticas acerca da existência, redunda numa atitude 

metafísica essencialista, carro chefe da pensamento da filosofia da consciência.  

O antifundacionalismo de Dewey se apresenta em contrariedade à certeza 

e à segurança da crença, tanto em uma perspectiva filosófica quanto em um nível 

prático, não aceitando dogmas. 

Dewey, concomitante com James, tenta vislumbrar um outro meio que 

não seja feito na necessidade do acordo (idealismo) e a outra vertente estipulada pelo 

realismo como correspondência. 

Para Dewey, o que liga os idealistas e os realistas é que um enunciado 

implica uma assertiva de sua própria verdade.  

Contrariamente o pragmatista observa que em uma afirmação ou 

proposição, existe a possibilidade da dúvida no que diz respeito a sua própria verdade, 

concomitante com a busca da verdade por meio de uma investigação81.  

Sobre o contexto, Dewey nos fala que sua evidência é tão latente que 

muitas vezes sabemos de sua existência, dos objetos que demonstram tal existência, mas 

não sabemos nomeá-los.  

Outro conceito importante é o de pano de fundo, onde uma situação 

implícita do contexto social é colocada como necessária, mas os interesses seletivos de 
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alguém ou de um grupo, ou o subjetivismo traz a tona uma forma de seleção do objeto, 

não o próprio objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 - O giro lingüístico e as influências do Pragmatismo: Richard Rorty e a crítica ao 

realismo técnico-lingüístico 

 

Por giro lingüístico entendemos em primeiro lugar a quebra do modelo 

adotado pelos partidários da filosofia da consciência, que além de se utilizarem de uma 

forma dicotômica, dualista, dos elementos da realidade, e do próprio conhecimento, 

consagrando a linguagem como um terceiro entre o sujeito e o objeto. 

Neste diapasão a questão social e prática da linguagem, enquanto 

refutação de uma perspectiva de forma última e acabada da mesma, insere o postulado 

de uma atividade hermenêutica voltada para a busca do sentido das expressões.  

Ou seja, a palavra por si só não é o objeto referido, sendo o sujeito do 

conhecimento o construtor do sentido das expressões que denotam o objeto.  

O Pragmatismo como corrente de pensamento que não se atém aos 

dualismos da filosofia da consciência, e com arrimo no antifundacionalismo, 

contextualismo e consequencialismo, ganha impulso contemporaneamente com Richard 

Rorty que analisa a filosofia pós-analítica e em seu livro El giro lingüístico, começa 

tratando das dificuldades da metafísica em tratar com a filosofia da linguagem. 

Gabriel Bello na introdução do livro acima referido, fala da estipulação 

de identidade e diferença, sendo esta a figuração cultural que perpetua a singularidade82, 

já identidade é um encontro algo comum a todas as pessoas em qualquer época. 

 Redundado num efeito pragmático da construção de um modelo 

axiológico de identidade, coadunando-se à universalidade da contingência, pois é 

necessário critérios objetivos para a aferição dos problemas e: como pode Rorty tratar 

do problema da diferença e da identidade de sua própria proposta metodológica? 
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Segue-se o seguinte: fala-se de um pensador de linguagem ordinária ou 

de linguagem ideal, Rorty critica não os posicionamentos epistemológicos de ambos e 

sim os já referidos critérios objetivos que deveriam vir da filosofia lingüística. 

O método é o aspecto essencial no estabelecimento do conhecimento, em 

virtude da necessidade de substituir a opinião pelo conhecimento, a realização prática 

do que se propõe não deixa de ser levantada e consequentemente cobrada pelos 

partidários do Pragmatismo. 

Como se observa, a história do pensamento representa a constante 

ruptura de modelos antigos por novas concepções que trazem consigo postulados sobre 

questões tratadas antes, que agora vestem nova roupagem. 

É o que Rorty denomina por revoluções, e os revolucionários no tocante 

às questões metafísicas e epistemológicas, não podem escapar da fundamentação 

metodológica de suas pesquisas. 

Sendo o método filosófico um problema filosófico, as opiniões são 

sempre mais fáceis e mais constantes do que a tentativa de se permear o caminho para 

conhecer algo.   

A adoção de critérios para a solução de um problema filosófico, além do 

dever de se debruçar sobre os temas tratados pelas escolas filosóficas, apresenta a 

circularidade e o prejulgamento83.    

Tendo em vista a impossibilidade de se erigir o conhecimento sobre as 

bases fracas, quer dizer, meros posicionamentos sem compromisso epistemológicos, 

bem como norteados por uma axiologia do senso comum, não logram em justeza do que 

se afirma e a possibilidade de refutação, em virtude de questões mínimas com a 

teleologia do que se estuda e da forma como se estipula os efeitos dos resultados. 
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Não existe fracasso, conforme preceitua Rorty, nas revoluções filosóficas 

e sim, mais um ou vários passos, e se utilizando de uma linguagem metafórica recorda 

que após a batalha os combatentes devem consertar as armaduras e tal atividade é 

transformada em uma total permuta da armadura.  

Tal colocação vai ao encontro da filosofia, no caso do pensador  vir a 

estabelecer uma meta para sua atividade, e sempre que consegue andar, é necessário, no 

mínimo rever toda a construção de sua atividade. 

Rorty vê nessa necessidade um objetivo da impulsão para o progresso. 

Seu objetivo, é o de proporcionar material para a reflexão acerca da 

revolução filosófica mais recente, denominada por filosofia lingüística, pois esta tende a 

reformular a concepção idealista e a delimitação da última fronteira da linguagem. 

Ele estabelece como condições: 1) os filósofos lingüísticos se posicionam 

contra os métodos não-lingüisticos de resolução dos problemas filosóficos; 2) tanto 

filósofos lingüísticos quanto filósofos não-lingüísticos são contrários ao posicionamento 

anterior; 3) os filósofos lingüísticos reportam-se às suas reformulações; 4) os críticos 

refutam o posicionamento acerca do qual os problemas podem ser resolvidos com 

sutilezas auto enganadoras. 

Com isso a análise lingüística e fenomenológica, ganham no que se 

refere à uma elucidação da perspectiva metodológica, e sobre uma questão 

aparentemente simples que enseja a labuta de muitos pensadores, que é um acordo sobre 

os modos de como vai se erigir o conhecimento84.  

Todavia, com os filósofos lingüísticos tal empreitada entra em xeque, 

tendo em vista suas formas de estipular seus caminhos e problemas, sua percepção 

destes e os seus resultados pretendidos, bem como os resultados alcançados. 
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Tudo isto, que acima foi dito, cingi-se ao que Rorty chama de ponto de 

partida neutro.  

Pois ao falar de uma revolução metodológica empreendida pelos 

filósofos lingüísticos, refere-se a duas perguntas: a) os enunciados dos filósofos 

lingüísticos acerca da natureza e dos métodos da filosofia, são ou não incondicionados 

num sentido de que sua verdade não depende de qualquer tese filosófica substantiva?; 

b) os filósofos lingüístas possuem critérios suficientemente claros sobre os critérios da 

eficácia filosófica no tocante ao acordo racional?85 

O próprio Rorty propõe tais questões e mostra os argumentos a favor e 

contra a estes posicionamentos. 

Com base em uma crítica antimetafísica, no que se refere à primeira 

questão, afirma que não é procedente uma concepção metafísica ser comprovada, tendo 

em conta uma teoria rival própria.  

As definições são os primeiros encalços de um pensador, nelas a 

metodologia e a teleologia do que se estuda permite saber do que experiencialmente 

pode ser comprovado. 

O perigo não reside nas suas próprias definições, mas na forma como 

elas são construídas, e nisso a não-autoconsciência do senso comum adentra enquanto 

esteio investigatório86. 

Portanto, o que se afirma como procedimentos de verificação, somente 

podem ser realizados pela matemática, na lógica e na ciência empírica.  
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Neste momento o Pragmatismo pode vir a entrar em cena, em virtude da 

proeminência da verificabilidade dos procedimentos investigatórios, seus resultados e 

suas conseqüências, conforme já estudado no item 1.2. 

Crítica a metafísica que não se utiliza desse procedimento comprobatório 

no caminho do conhecimento.  

Disso resulta a estamentalidade dos enunciados, em vista de sua não-

comprovação, daquilo que pode ser entendido como acordo racional, cingindo-se a um 

acordo sintático-semântico87. 

A pretensa neutralidade cai por terra, a escolha traz consigo a valoração 

destes postulados.  

Logo, falar de uma lógica filosoficamente neutra, que pode vir a emitir 

juízos certos e fechados em seus significados e alcance prático, sobre teses filosóficas, é 

uma atividade fadada ao fracasso88. 

Em se contrapondo a uma linguagem ideal, os enunciados, nos filósofos 

antigos formavam-se com o intuito de não possibilitar uma pergunta filosófica, a 

comprovação de qualquer coisa alegada não fazia parte do repertório dos enunciados 

estabelecidos. 

Isto que se colocou acima pode ser circunscrito à filosofia metafísica, 

mas como pode a filosofia lingüística fazer propostas quando se tem uma linguagem 

ideal em questão? 

A própria linguagem pode dar cabo de tal situação, sendo realizada de 

forma apropriada; as considerações sobre esta linguagem são de aspecto prático, não 

teoréticos. 
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Os jogos de linguagem, vistos do seu aspecto social-prático, na acepção 

de Wittgenstein, proporcionam a forma contextualizada da insuficiência da metafísica89. 

Do combate entre os filósofos de linguagem ordinária e os filósofos de 

linguagem ideal, resulta, conforme Rorty, no seguinte: a) em não existindo provas de 

caráter verossímil em vista de uma estipulação de uma linguagem ideal, isso acarreta a 

impossibilidade da resolução de alguns problemas filosóficos tradicionais (a verdade 

não vista de uma perspectiva pragmática pode ser inserida neste quadro); b) mesmo em 

não se comprovando o anteriormente dito, isto não resulta na inexistência desse 

problema, ou de sua irrealidade (atitude típica de um modelo investigativo não pautado 

na empiricidade de seus enunciados); c) os significados das palavras em se tratando de 

opiniões ou posicionamento epistemológicos diferem quanto ao conteúdo, pois as 

construções semânticas subordinam-se a estes dois postulados; d) a verificação da 

dissolução dos problemas, não acarreta a delimitação de um mal uso da linguagem por 

parte de um filósofo90. 

Seguindo o itinerário, Richard Rorty em seu Consecuencias del 

pragmatismo, tem por objeto a extração das conseqüências de uma teoria pragmática 

sobre a verdade.  

Entendendo verdade como uma propriedade que todos os enunciados 

verdadeiros comportam, asseverando que a justificação das ações se observam em certas 

circunstâncias. 
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Entram em cena as críticas sobre o que o platonismo tem em sua 

natureza, que é a idealidade dos postulados, pensamento e conhecimento das coisas sem 

a utilização dos signos.  

Não que isso acarrete conclusões não-platônicas às perguntas platônicas, 

mas supor que ao se estipular perguntas sobre a Verdade e a Bondade, e não se utilizar 

de uma teoria da natureza da realidade, ou do conhecimento que negam tais conceitos, 

vemos, que os pragmatistas tencionam formular observações antifilosóicas em uma 

linguagem não filosófica91. 

Estabelece a partir disto o seguinte: a) filósofos transmundanos, estando 

nesse elenco Platão, inebriados de postulados últimos, sobre a Verdade e a Natureza; b) 

todavia, com a aplicação matemática das questões tidas por tangíveis apenas fora do 

pensamento (o velho postulado da idéia em si, desvinculado do pensamento e dos 

signos), vendo que tempo e espaço são a Realidade por excelência, vindo a eclodir a 

distinção entre filosofia transcendental e filosofia empírica, ou seja, platônicos e 

positivistas92. 

Em se filiando ao transcendentalismo, implicava que existia uma 

Verdade que não era a ciência natural.  

Sendo utilizado o empirismo, a Verdade era plural, que incidia na 

funcionalidade, no tempo e no espaço em que as coisas estão inseridas. 

Fica latente que conforme o dizer de Marx, os filósofos já interpretaram 

o mundo agora era o momento de modificá-lo; epistemologicamente o pragmatista 

descarta a separação entre filosofias empíricas e transcendentais. 
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Com isso, é devido para o pragmatista que orações verdadeiras, não 

dependem de sua correspondência com a realidade, entrando em cena a primeira crítica 

ao realismo que busca uma fiel correspondência, com o mundo. 

E para o pragmatista a linguagem não representa o real, apenas o faz 

exprimir como a realidade se apresenta, nesse certame ocorre a estipulação de uma 

essência que pode ser representada pela linguagem. 

Não existe diferença entre inferior e superior, entre essencial e acidental, 

mas sim um eu que constituídos de e para contingências, não para um sistema fechado 

em suas concepções e enunciados93.  

As críticas surgem tanto do transcendentalistas, bem como dos 

positivistas.  

Para os transcentalistas, os pragmatistas são positivistas de idéias vagas. 

Para os positivistas, o pragmatista é uma pessoa que presta serviços aos 

primeiros, pois minimizam a distinção entre verdade objetiva (enunciado verdadeiro 

oriundo de um método científico) e as orações que não correspondem à realidade94. 

Segundo Rorty, a defesa do pragmatista advêm de sua retirada das 

contendas de ambos, por meio de uma pequena colocação de imenso impacto 

epistemológico, que é relegar ao transcendentalista o caráter de não-filósofo. 

E, em conformidade com Rorty, ao pragmatista incumbe o papel de 

antiplatônico, acarretando crítica à noção de verdade como correspondência com a 

realidade, idéia cara ao realismo. 

Totalmente desconcertante é a perspectiva de uma filosofia empírica, ao 

primar pela verificação de seus postulados ver que a concepção de correspondência dos 

conceitos com a realidade começa a sofrer a primeira baixa95. 
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Isto se dá em virtude de que o positivismo lógico disfere seus ataques 

contra os pragmatistas, por conta de uma pretensa análise acurada dos conceitos de 

verdade e de significado. 

A divisão da noção de verdade em superior e inferior contradiz outra vez 

um dos postulados do giro lingüístico, que é separação dos fenômenos, pois a relação 

entre conceito e objeto não possui caráter disjuntivo96. 

Portanto, ver a linguagem como um terceiro entre o sujeito e o objeto é 

um retorno ao cartesianismo, bem como à filosofia da consciência, entrando em 

contradição com o enunciado de John Dewey, que tem a linguagem como uma 

ferramenta de revisão social e cultural. 

Vem à tona a classificação do realismo em: a) realismo ingênuo; b) 

realismo natural; c) realismo crítico97. 

O primeiro concebe que epistemologicamente existem coisas reais 

independentes da consciência, não distinguindo a percepção que é o conteúdo da 

consciência do objeto percebido, ocorrendo uma identificação dos conteúdos da 

consciência aos objetos como são percebidos. 

O realismo natural, base do pensamento de Aristóteles, vem com uma 

concepção acerca da qual as propriedades percebidas convêm às coisas e não dependem 

da consciência perceptiva. Suas reflexões críticas e epistemológicas não identificam o 

conteúdo perceptivo e o objeto do conhecimento, mas os objetos correspondem aos 

objetos percebidos. 

No realismo crítico, as propriedades encontradas nos conteúdos 

percebidos não correspondem às coisas, tendo em vista que existe na consciência de 
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cada um estímulos externos que incidem sobre nossos órgãos sensíveis, sendo formas de 

reação de nossa consciência (interindividualidade dos objetos da percepção).  

As críticas ao realismo técnico-lingüístico, que conforme o 

posicionamento de Rorty, advêm de três partes: a) as sofisticadas referências técnicas da 

filosofia da linguagem colocam em dúvida a crítica pragmatista sobre a verdade como 

correspondência; b) a aglomeração indevida de problemas reais e falsos problemas 

conduzem a uma desilusão; c) o desaparecimento da Filosofia, enquanto ramo do saber 

autônomo, tem equiparação com o que ocorreu com a teologia98.  

Os realistas técnicos-lingüísticos vislumbram no pragmatista, o uso de 

uma filosofia da linguagem falsa, quer dizer, verificacionista, o que os leva a tal 

posicionamento é uma má compreensão da relação entre mundo e linguagem. 

Rorty assevera que o pragmatista investiga, vislumbrando fatores ao 

acaso, pois ele não possui uma enunciação de verdade como algo que permitisse 

veicular um sentido a consideração de que, os enunciados não concretizam os 

propósitos para os quais foram formulados, sendo falsas e não correspondente a coisa 

alguma. 

Logo, o problema do realismo técnico-lingüístico conjuga as tidas razões 

técnicas de uma filosofia da linguagem, na tentativa de não se referir à uma noção 

extrateórica. 

Um esclarecimento preliminar seria sobre quais os procedimentos 

técnicos e sua intuição. 

Esta, a intuição, já foi criticada por Peirce, principalmente no que diz 

respeito ao seu processo enquanto fase do conhecimento, principalmente no tocante ao 

cartesianismo. 
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Sem descurar da estipulação de quais são os dados a serem tratados, o 

pragmatista já estipulou sua teoria da verdade em James e vislumbra a possibilidade 

deste conceito sofrer influência de outras concepções sobre o seu significado.  

Todavia, suplantar tal enunciado, somente com questões colocadas de 

maneira quase tópica sobre o tecnicismo da filosofia da linguagem, seguida de uma 

intuição, deixa vago o aspecto de método pragmatista, que além de sua conhecida 

revisão no procedimento, mede também o resultado. 

Em conformidade com o questionamento de Rorty, é procedente que os 

enunciados científicos sejam não-correspondentes ao modo ser e como em si são as 

coisas?99 

A noção de verdade, neste caso, com arrimo no pensamento de James, e 

para todo pragmatista, tem sua origem na confusão feita em duas questões: a primeira 

ligada a como pensamos o mundo concomitante com a eficácia limitada de nossas 

crenças, e a segunda sobre a verdade acerca do mundo100. 

Para Rorty, o pragmatista se apaixona pela primeira e não dar razão a 

segunda; o realista explica a segunda com um posicionamento sobre o qual a verdade 

sobre o mundo advêm da correspondência de certas orações101. 

Nesta questão sobre a correspondência das idéias com o mundo, como é 

colocado pelos realistas, uma explanação da superação da tradição feita por Dewey 

concomitante com os seus estudos de metafísicas, vem a colocar em xeque, o 

famigerado aspecto técnico da filosofia da linguagem, vagamente tratado pelos 

realistas102. 
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Dewey ao tratar da distinção entre teoria e prática, o faz não por 

convicção, mas por ser uma questão da dicotomia ocidental da filosofia da consciência 

ao separar em dualismos as partes que compõem o mundo. 

Sujeito-objeto, mente-matéria, entre outros, são dualismos, que conforme 

Rorty com base em Dewey, fazem com que seja inútil a tentativa de transcender a 

experiência, isto se dá em virtude da idéia de objeto de contemplação e de 

representação, refletindo no subjetivismo103.  

Concebe, portanto, que a problemática epistemológica da filosofia 

moderna, carrega problemas metafísicos de outros tempos para novas condições, sem 

deixar para traz sua forma de estipular os caminhos a serem seguidos104. 

Com o fato de a modernidade buscar certeza e segurança, a idealidade e 

racionalidade dos enunciados ganham vulto.  

Com os antigos, o refúgio era a possibilidade de fora do pensamento e da 

linguagem conhecer as coisas. 

Na modernidade a própria racionalidade constrói seus paradigmas, e 

mesmo não se utilizando do que conhecemos como idéias inatas, seu próprio sistema dá 

as respostas, em vista de uma perspectiva realista enceradora dos conteúdos dos 

enunciados.  

Como a filosofia arrogou-se conhecer a realidade, tal preceito além de 

coloca-la em combate com a ciência, possibilita uma correta compreensão, não 

representação da realidade105.  
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A critica ao modelo tradicional da teoria do conhecimento, oriunda da 

estipulação kantiana da filosofia como epistemologia, ganhando terreno com a proposta 

hegeliana, demonstra os problemas das representações internas no tocante à exatidão106.  

Rorty segue nas suas críticas sobre a transformação da filosofia em 

epistemologia, ainda no modelo kantiano ao falar da mixórdia entre predicação (dizer 

algo acerca de um objeto) e síntese (juntar representações no espaço interno). 

Estas são considerações sobre a noção dos fundamentos do 

conhecimento.  

Quer dizer, das verdades que são certas mais em virtude das suas causas 

do que devido aos argumentos que são apresentados para elas, resultam, segundo Rorty 

da ligação entre perceber e conhecer, ao qual ele denomina de analogia grega 

(platônica). 

A utilização de um conceito de analogia ocorre, por conta de que a 

proposição é imposição da verdade acerca do objeto, tem como meio um abraço 

inelutável do objeto em nós, trazendo-nos uma verdade necessária107. 

A pretensa objetividade do conhecimento já foi desmistificada com 

Heidegger, segundo Rorty, em virtude de a ontologia ter tomado o lugar da 

epistemologia, com base naquilo que Descartes chamava de idéias claras e distintas e na 

linguagem kantiana intitulada de verdades sintéticas a priori108.  

                                                 
106 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1988, p. 
119.   
107 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1988, p. 
128. 
108 RORTY, Richard. Verdade e progresso. Tradução de Denise R. Sales. Barueri: Manole, 2005, pp. 
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Portanto, Dewey demonstra a irrealidade das soluções e problemas 

epistemológicos tradicionais da verdade como correspondência, e o conhecimento como 

exatidão das representações109. 

Com isso, o modelo de teoria do conhecimento adotado pelo Círculo de 

Viena, da distinção entre verdade em virtude da significação e a verdade em virtude da 

experiência cai por terra.  

Tendo em vista a necessidade de não mais tratam-se a filosofia como 

epistemologia, ou ontologia e a partir disto não vislumbrar a representação do 

conhecimento. 

Rorty, inspirado sobre o que Sellars denomina de todo o quadro dado e 

o que Quine exprime como necessário-contigente (conhecimento = representação exata) 

que é o espelho da natureza.  

Logo, uma justificação não é necessariamente uma relação especial entre 

idéias (palavras) e objetos, mas uma questão de conversação, de prática social110. 

Ao holismo rortyano segue-se o behaviorismo epistemológico, ou 

pragmatismo, onde a verdade é mais do que assertabilidade garantida, conforme se 

pronunciou Dewey. 

 Sendo questões ontológicas, revestem habitualmente a forma de modo a 

transpor o fosso entre ele e o sujeito do conhecimento111.  

Portanto, a escolha de aproximações é a distinção entre a verdade como 

aquilo que nos importa acreditar e a verdade como contacto com a realidade112; isso nos 

                                                 
109 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1988, p. 
136.  
110 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1988, p. 
139.     
111 RORTY, Richard. Filosofia analítica e filosofia transformadora. RORTY, Richard; GHIRALDELLI 
JÚNIOR, Paulo. Ensaios pragmáticos: sobre a subjetividade e verdade. Rio de Janeiro: DPeA, 2006, p. 
51. 
112 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1988, p. 
142. 



leva a uma compreensão dos jogos de linguagem seguida de uma visão pragmática da 

verdade.  

Quer dizer, as concepções oriundas das crenças e hábitos, bem dos 

enunciados fundamentados no modelo de filosofia da consciência, representam 

assertivas prontas e acabadas da relação entre o sujeito do conhecimento e o objeto 

conhecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 – A TEORIA DA NORMA JURÍDICA DE PAULO DE 

BARROS CARVALHO E A NÃO-OBSERVÂNCIA DO GIRO 

LINGÜÍSTICO  

 

2.1 - A teoria da norma jurídica de Paulo de Barros Carvalho: pressupostos e critica ao 

realismo técnico-lingüístico 

 

A estipulação de uma conduta pode ser objeto de estudo de vários ramos 

do conhecimento, a Ciência por ter uma linguagem específica, o faz na necessidade de 

melhor delimitar o objeto de seu estudo. 

Com o Direito acontece o mesmo, todavia, em uma linguagem 

idealizada, onde os componentes de sua estrutura já são previamente estipulados no seu 

manejo e na sua significação acarretam muitos problemas sociais, em virtude de que as 

estipulações teóricas dos enunciados, principalmente do Direito, trazem consigo um 

componente de vinculação das condutas a serem observadas ou pelo sujeito de direito. 

Com este intuito, Paulo de Barros Carvalho, trata de bem isolar a 

fenomenologia da incidência tributária113. 

Utiliza-se de um esforço analítico para a apreensão do estabelecimento 

das condutas interpessoais (normas jurídicas), no qual observa a incidência jurídica, 

sendo formado por dois pressupostos: a) a subsunção de ocorrência concreta fatos 

previstos no suposto da norma geral e abstrata; b) e na observância de um fato concreto 

em vista de uma relação jurídica.  

A partir disto, somente a linguagem do Direito constitui a realidade, e 

principalmente a realidade jurídica.  
                                                 
113 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos da incidência jurídica. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 5. 



Tal afirmação seria procedente, se o mundo fosse formado unicamente de 

comandos normativos, mas existem vários fatores que compõem o contexto de uma 

sociedade tais como: a) a institucionalização dos interesses dos vários segmentos 

sociais, por meio os textos normativos; b) a forma como a Ciência e a técnica se 

apresentam; c) como as discussões precedentes, de outros ramos do saber, influenciam 

as questões jurídicas. 

Quando uma pretensa sobrelinguagem do direito positivo separa no 

domínio do real-social, o setor juridicizado do não-juridicizado, a própria realidade no 

seu conceito mais amplo, sofre uma restrição.  

A de que, somente o direito positivo cria a realidade e os outros 

elementos não-juridicizados precisam de um aval jurídico para se fazerem reais.  

Neste patamar a utilização da linguagem jurídica possui vida própria e 

constate-se a perspectiva de que o procedimento de juridicização da realidade é o único 

a ratificar a efetividade dos fatos. 

Ao se utilizar da fenomenologia de Husserl, e estipulando no estudo do 

direito positivo o substrato material, a dimensão ideal na representação e os objetos nos 

signos e suas relações semânticas, delimita bem seu objeto de estudo. 

Mas ao eleger também o Pragmatismo como esteio de sua elaboração 

doutrinária, ele não se refere com estrita observância ao antifundacionalismo, ao 

consequencialismo e ao contextualismo, críticas que serão realizadas no item 2.3. 

Refere-se a um texto em sentido estrito (aspecto físico), permeados por 

fatores lingüísticos e extralingüísticos, somente observando a estrutura interna e externa.  



Neste momento Paulo de Barros Carvalho estabelece o caminho a seguir 

na desenvoltura de seu trabalho114, todavia não atendendo aos postulados do 

Pragmatismo. 

Os enunciados prescritivos, produto da unidade psicofísica de 

enunciação, enquanto subsidiados pela linguagem do direito posto, constituem as 

normas em seu aspecto sintático, enquanto proposição-hipótese (antecedente) e de 

proposição-tese (conseqüente).  

Somente a norma jurídica, vista sob a ótica constitutiva, poderá 

disponibilizar o meio de expressar o sentido exato dos mandamentos do agente político 

que legisla.  

Existe, portanto, o reducionismo da produção do sentido da norma, quer 

dizer, a atividade interpretativa do jurista é o resultado unicamente dos comandos 

normativos contidos no texto legal.  

Uma operação lógico-dedutiva do antecedente e do conseqüente, 

demonstra, uma operação ligada a uma interpretação ainda nos moldes da Escola da 

Exegese115. 

O método interpretativo da Escola de Exegese preconiza a análise dos 

textos jurídicos de per si, isolando o Código do meio social ao qual ele deveria ser 

aplicado, decidindo as questões de forma dedutiva, enfim, legalista. 

Tal forma de pensar e aplicar o Direito tem como nascedouro o estatismo 

e o racionalismo francês do século XVIII, sendo também denominada de positivismo 

legal116. 
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Mais a frente faz a distinção entre enunciados prescritivos (conteúdo da 

norma jurídica constante de um texto de lei) e as normas jurídicas.  

As norma jurídicas, por sua vez, são as significações que advêm dos 

textos positivados, e construídas em conformidade com a forma lógica dos juízos 

condicionais a partir da junção de duas ou mais proposições prescritivas117. 

 Com isso, a proposição antecedente torna-se a descrição de uma possível 

ocorrência no campo da experiência social, sem necessariamente submeter-se a uma 

verificação empírica. 

E aí chega um dos pontos principais, a sua concepção de norma, chamada 

de hilética, onde as unidades normativas possuem um significado prescritivo, seguindo 

o mesmo procedimento das proposições118.  

Ele afirma ainda que somente depois da experiência é possível verificar a 

verdade ou falsidade dos enunciados, excluindo os juízos tautológicos e contraditórios. 

O operador deôntico e o conseqüente normativo, de base kelseniana, 

proporcionam as estipulações materiais da apuração da relação jurídica, sendo a norma, 

na visão de Paulo de Barros Carvalho, geral e abstrata.  

Aplicando aos sujeitos indeterminados e situações legalmente previstas, 

torna-se individual e concreta na medida em que  estipula os sujeitos da relação jurídica, 

bem como os direitos e as obrigações recíprocas. 

As características tradicionalmente observadas na norma jurídica não 

demonstram, por meio de uma análise dos elementos constitutivos e de sua finalidade, a 
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incoerência dos postulados da generalidade, da abstratividade, da imperatividade, da 

coatividade e da permanência119. 

Por generalidade entende-se a indiscriminação dos seres humanos 

regidos por uma determinada ordem jurídica, sendo as normas jurídicas especiais e 

individualizadas tendo em vista o âmbito de validade da norma e a própria norma 

Tal afirmação decorre de uma solidariedade na questão política e social 

dos representantes do Estado, e o efeito disto, é que a atividade condicionada dos atos 

administrativos de relações jurídicas individuais, decorrem de obrigação legal de 

fiscalização e da declaração da autoridade administrativa, que deve relatar a verdade dos 

fatos, pois possui o dever-poder de aplicar de ofício120. 

Assim, estipula a separação entre normas primárias e secundárias.  

Paulo de Barros Carvalho relata a existência, em uma acepção utilizada 

por Cossio, da endonorma, onde se prescreve um dever, se e quando acontecer o fato 

previsto no suposto e da perinorma, a que prescreve uma providência sancionatória, 

aplicada pelo Estado-Juiz, no caso de descumprimento da conduta estatuída na norma 

primária121. 

Outra característica da norma refere-se às normas gerais e individuais, 

abstratas e concretas.  

A geral destina-se a um grupo de sujeitos indeterminados, torna-se 

individual quando um sujeito ou um grupo de sujeitos estão inseridos de alguma forma, 

em dada relação jurídica. 

Abstratividade e concretude ligam-se ao modo como se toma o fato 

descrito no antecedente.  
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Quer dizer, tipifica-se uma série de acontecimentos na norma jurídica, 

onde as condutas temporal e espacialmente realizadas dão concretude a esta norma 

geral.  

Surge então o posicionamento acerca do qual, na hierarquização do 

direito posto, normas gerais e abstratas situam-se nos altos escalões, declinando-se para 

as gerais e concretas, perpassando pelas individuais e abstratas e por fim, nas 

individuais e concretas122. 

Dois conceitos chaves são os de regras de conduta e de regras de 

estrutura, o primeiro se referindo às normas jurídicas e o segundo relativo aos 

procedimentos judicial e administrativo. 

Com isso, podemos compreender que as normas jurídicas existem num 

universo de discurso que é o sistema de direito posto.  

Sistema de direito, tanto significa Ciência do Direito, bem como 

território do direito positivo.  

Ainda, segundo, Paulo de Barros Carvalho, a Ciência do Direito, 

organiza descritivamente os dados da experiência jurídica, e é a partir disto que atinge o 

patamar de sistema.  

Por conseguinte, o conjunto dos enunciados descritivos-prescritivos se 

localizam na campo da intersubjetividade, necessitando de uma estruturação para a 

devida efetivação dos comandos no mundo fático123.  

Ou seja, além de confirmar a utilização da linguagem como instrumento 

técnico e realístico do mundo, e de uma auto-referência da linguagem, bem como da 

auto-sustentabilidade do discurso.  
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Proclama que, note-se bem, dispensando os elementos exteriores ao 

discurso para legitimar-se, a construção categorial e proposicional de um sistema, e no 

caso do sistema jurídico, perpassa pela própria linguagem que constrói tanto a Ciência 

do Direito e o sistema de direito positivo.  

A partir desta delimitação de sistema, que engloba tanto a Ciência do 

Direito, bem como o sistema de direito positivo, ele estipula, os seguintes aspectos do 

saber científico: a) estrato da linguagem; b) artificialidade do saber científico; c) função 

teorética ou descritiva; d) feixe unitário de proposições; e) vistas com finalidade 

veritiva; f) proposições que desembocam em campo objetal uniforme; g) devida 

delimitação do objeto avençado124.  

A partir do acima exposto, a norma jurídica dentro de um sistema 

normativo deve, para possuir pertinência, ter quatro esteios, sendo eles os de: a) 

extencionalidade para as normas soberanas; b) legalidade em virtude das normas 

constituídas; c) meio dedutivo para as normas que se derivam; d) seguida, por fim de 

uma estabilidade para as normas formuladas e as normas derivadas125.  

Novamente, Paulo de Barros Carvalho parece fiel ao seu propósito, pois 

evoca os postulados da rigidez de um sistema para observar a pertinência do mesmo, 

quer dizer, mesmo que a rigidez seja apenas da estipulação teórica da forma de se 

observar um dado objeto. 

Todavia, observando-se os quatro postulados, vemos que: primeiro, a 

dedutividade, como foi afirmado anteriormente, restringe a atividade interpretativa a um 

patamar da subsunção de um texto normativo a uma situação da realidade fática, em 
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seguida, não que negue os postulados da legalidade, pois esta teve e ainda tem as suas 

contribuições políticas, econômicas e jurídicas para a sociedade contemporânea.  

Mas, a estabilidade das normas formuladas e das normas derivadas 

advêm e tem como conseqüência um rechaço ao contextualismo não do sistema em sua 

face rígida, mas da influência dos elementos exteriores nas construções cientificas 

jurídicas.  

Outra perspectiva da norma jurídica, em vista da teoria da norma jurídica 

de Paulo de Barros Carvalho está relacionado com vigência, eficácia técnica, eficácia 

jurídica, e eficácia social. 

Começando, pela divergência conteudística das palavras acima expostas, 

expressa que metodologicamente a delimitação do objeto exprime o grau de coerência 

conclusiva dos seus conteúdos.  

Primeiro, estabelece que validade não possui a qualidade adjetivante de 

regra jurídica, em vista do esquema cognoscitivo adotado, pois está contido em um 

sistema, é a condição mesma de sua existência enquanto norma126.  

Para o conceito de vigência explora a possibilidade disciplinadora, 

regedora, e regulatória das condutas inter-humanas sobre as quais a norma incide.  

Ele cita mais a frente o exemplo da vacatio legis, onde a norma jurídica é 

válida sem ser vigente, delimitando o que chama de vigência plena referente ao passado 

e ao futuro e a vigência parcial127.  

Logo, normas vigentes, eventos do mundo social nelas descritos se 

concretizam, mas não possuem esses eventos a peculiaridade de juridicização por meio 

da norma vigente, não possuindo as normas jurídicas, neste caso uma eficácia técnica.  
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Ele entende a eficácia jurídica como mecanismo de incidência, ou seja, 

ao se efetivar o fato estipulado no antecedente, os efeitos prescritos no conseqüente são 

realizados.  

Por eficácia social, entende-se a produção concreta de efeitos entre os 

indivíduos da sociedade.  

Com vistas a uma construção semiótica dos textos jurídicos-positivos, em 

virtude da interpretação jurídica, reporta-se à junção do plano do conteúdo ao plano de 

expressão.  

Dito de outra forma, quando se manifestar um sentido firmado no suporte 

empírico objetivado, que é o plano expressional128.  

Em seguida coloca como primordial a diferenciação entre enuciados e 

normas jurídicas.  

Enunciados tendem a ser plenos de sentido, tendo em vista que a 

expressão sem sentido não pode aspirar à dignidade de enunciado, este tem “em si” um 

significado.  

Mas um enunciado não pode sozinho construir toda a estipulação 

semântica de uma oração, logo, é necessário reunir os enunciados em estrutura lógico-

molecular, para formar normas jurídicas, estas possuindo significação deôntico-

jurídica129. 

Ainda, dentro do que o autor se refere como unicidade do texto jurídico-

positivo correlaciona com três subsistemas, divididos em: 1) conjunto de enunciados 
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(plano de expressão); 2) conjunto de conteúdos de significação dos enunciados 

prescritivos; 3) domínio articulado de significações normativas. 

 O plano da expressão cinge-se à literalidade textual em vista do plano 

dos significantes, ou seja, estrutura morfológicas e gramaticais.  

O segundo advêm do primeiro no seguinte: além da expressão das 

palavras, observa-se o que aqueles símbolos trazem como mensagem.  

Por fim, a articulação dos significados traduz como os sentidos destes 

enunciados podem sem construídos em virtude da junção dos vários elementos que 

compõem, por conta de ser a norma jurídica uma construção epistemológica do 

jurista130.  

 A crítica ao realismo lingüístico de Paulo Barros Carvalho elaborada por 

Adriano Soares da Costa tem como início a crítica da conceituação de incidência da 

norma jurídica, onde tal delimitação conceitual proporciona transformar em fato 

jurídico o suporte fático que o direito considerou relevante para ingressar no mundo 

jurídico131.  

Ou seja, quando um acontecimento se dá no mundo não das idéias e sim 

da faticidade, tendo uma prévia estipulação em um texto normativo de tal situação, os 

efeitos que tal acontecimento produz são apenas jurídicos. Adriano Soares Costa 

remonta tal estipulação legal a Pontes de Miranda.  

Criticando Paulo de Barros Carvalho, afirma que a norma incide por 

meio da subsunção e que sem a devida corroboração de uma autoridade competente não 

existe nem fato nem obrigação.  
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Tal colocação, conforme relata Adriano Soares da Costa, contraria o que 

afirma Pontes de Miranda em seu Sistema de ciência positiva do direito quando trata da 

Lei e dado científico, pois quando o pensamento reproduz o dado psíquico, e ao não se 

observar a sua correspondência com o dado físico, incorre-se na incompatibilidade entre 

dado psíquico primitivo e dado físico132.  

Existe, conforme o autor, um embate entre o entendimento de que a 

incidência é um dado natural da norma jurídica (fato da natureza), e de que  norma é 

resultado da interpretação no processo de aplicação dos enunciados prescritivos. 

 Salienta Adriano Soares da Costa que Pontes de Miranda relaciona 

incidência com o mundo do pensamento.  

É uma realidade que ultrapassa a subjetividade tendo como fim a 

dimensão simbólica do homem.  

O conceito de mundo do pensamento, não se desvincula da adaptação 

constate que o Direito deve fazer de um texto jurídico, e aquele conceito vincula a 

atividade psíquica ao que se refere aos acontecimentos fáticos133. 

Existe uma contradição nas afirmações de Adriano Soares da Costa, no 

que diz respeito ao conceito de mundo do pensamento de Pontes de Mirando, que é a 

seguinte: Pontes de Miranda, não por desconhecimento, está vinculado ao pensamento 

dos componentes do Círculo de Viena, pois, as suas estipulações teóricas, como 

podemos observar, ainda estão sob a égide do primeiro Wittegenstein, portanto 

adequadas a uma forma de pensar permeada pela linguagem privada de um sistema 

epistemológico encerrado em si. 
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2.2 - A regra matriz de incidência tributária enquanto instrumento investigatório de 

cunho essencialista 

Ao falar de norma tributária em sentido estrito, é aquela que prescreve a 

incidência, com esta colocação dispõe ao interprete a busca do sentido, sem deixar de 

descurar do texto normativo.  

Tal atividade observa objetivamente, as condutas de um ponto de vista 

econômico, vinculando-se obrigacionalmente o sujeito passivo (contribuinte ou 

responsável) ao sujeito ativo da relação jurídica.  

Assim, a obtenção da regra-matriz de incidência, isola as proposições em 

si (atividade ontológica) em vista de estruturas sintáticas, com a suspensão do vector 

semântico da norma para as situações objetivas a partir do evento no mundo. 

Para Paulo de Barros Carvalho, a regra-matriz de incidência é uma norma 

geral e abstrata, com natureza condicional, havendo nela um critério material 

(comportamento das pessoas), temporalmente determinado assim como espacialmente, 

constando no conseqüente (prescritor) os sujeitos ativo e passivo e o critério 

quantitativo (base de cálculo e alíquota), vindo a definir a situação por inteiro, 

contrariamente aos postulados do Pragmatismo, deonticamente qualificadas em virtude 

de ações ou não-ações humanas134. 

Tal regra-matriz de incidência tributária, em sendo geral e abstrata, não 

traz consigo a descrição de um evento especificamente determinado, traço peculiar às 

normas individuais e concretas, alude a infinitos acontecimentos. 

Ao se constituir, por meio de um ato administrativo, uma norma 

individual e concreta, nasce com ela a obrigação tributária.  

                                                 
134 “A conjunção desses dados indicativos nos oferece a possibilidade de exibir, na plenitude, o núcleo 
lógico-estrutural da norma-padrão, preenchido com os requisitos significativos necessários e suficientes 
para o impacto jurídico da exação”. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos 
jurídicas da incidência. São Paulo: Saraiva, 1999,  p. 81. 



A fenomenologia da incidência da norma tributária135 preconiza a 

substância patrimonial da relação jurídica tributária, a subsunção de uma conduta típica 

de um fato jurídico tributário construído pela linguagem prescrita pelo direito positivo, 

traz em si absoluta identidade com o desenho normativo da hipótese tributária136. 

A regra matriz de incidência tributária, em sendo norma jurídica 

tributária em sentido estrito, pode ser analisada por meio de um método analítico-

normativo, onde a norma jurídica ao ser um veículo de mensagem prescritiva e 

descritiva.  

Tal forma de medir a atividade do agente administrativo fazendário, no 

tocante à uma atividade subsuntiva da construção da regra matriz de incidência 

tributária, tem como pressupostos de sua construção: a) identificação de sua estrutura 

lógica; b) determinação de seu conteúdo137.  

A fórmula lógica condicional da estrutura da norma jurídica, se divide no 

antecedente que possui uma proposição implicante (descrição de uma situação) e do 

conseqüente que é uma proposição implicada. 

A partir dos quatros elementos de unidade deôntica, quais sejam: a) 

functor deôntico (dever ser = prescrição); b) antecedente; c) functor implicacional (une 

o antecedente e o conseqüente); d) conseqüente; vemos que a regra matriz de incidência 

tributária por ser a norma individual e concreta que prescreve a obrigação tributária de 

pagamento de um tributo, ou do dever de prestar informações para um agente 

administrativo fazendário, vinculando juridicamente um antecendente, descrito em uma 

norma geral e abstrata (fato gerador) que pode ser dá no mundo fático. 

                                                 
135 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 250. 
136 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. 4. tiragem. São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 68. 
137 QUEIROZ, Luiz César Souza. Regra matriz de incidência tributária. SANTI, Eurico Marcos Diniz de. 
Curso de especialização em direito tributário: estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros 
Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2005, pp. 223 – 260. 



Portanto, por ser uma afirmação teórica universal, de caráter dedutivo e 

ligado a uma interpretação subsuntiva nos moldes da Escola de Exegese, vemos que a 

perspectiva instrumental da linguagem é diluída, pois o arcabouço de uma linguagem 

privada confirma seus postulados, por meio da adequação dos conceitos aos elementos 

subjetivos e objetivos do fato gerador, não ocorrendo uma revisão do próprio postulado. 

Não se propõe uma nova regra matriz de incidência tributária, mas uma 

sugestão imaginativa para uma redescrição de uma situação humana138, quer dizer, 

novos modos de falar.  

A sugestão imaginativa, in casu, vem a ser a possibilidade que os 

conteúdos estipulados no antecedente, sejam um ponto de partida, não ponto de partida 

e ponto de chegada da observação de um fato gerador. 

Quer dizer, a verdade de um enunciado descritivo-prescritivo não se 

coaduna somente aos termos em sua composição, pois um vocabulário privado nos 

desvia de um âmbito concreto para uma perspectiva universal, tendo como finalidade a 

descoberta de verdades necessárias e crenças inabaláveis em vista das “contingências 

idiossincráticas”139. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 RORTY, Richard. Uma visão pragmática da filosofia analítica contemporânea. RORTY, Richard; 
GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. Ensaios pragmáticos: sobre a subjetividade e verdade. Rio de Janeiro: 
DPeA, 2006, pp. 105 - 125. 
139 RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. Tradução de Nuno Ferreira da Fonseca. 
Lisboa: Editorial Presença, 1994, p. 60. 



2.3 - Crítica sobre a não-observância do giro lingüístico na teoria da norma jurídica de 

Paulo de Barros Carvalho e uma proposta pragmática para a teoria da norma jurídica 

 

Observa-se que Paulo de Barros Carvalho utiliza-se de uma linguagem 

ideal, onde o estabelecimento das situações concretas são suportes para a definição 

legal, todavia, o giro lingüístico opera em muitas vertentes. Vamos à elas. 

Em primeiro, a derrocada do dualismo na investigação filosófica coloca 

em xeque o patamar de uma linguagem ideal, posicionamento utilizado pelo positivismo 

lógico dos componentes do Círculo de Viena. 

Pois já não mais se utiliza a descoberta da essência das coisas, 

principalmente não âmbito do Direito onde as condutas intersubjetivas mesmo estando 

norteadas pelo princípio da legalidade, corolário de Administração Pública do Estado 

brasileiro, por si só não delimita todos os acontecimentos. 

Ou seja, a linguagem já não é mais um instrumento de aferição da 

realidade e sim a própria construção da mesma. 

De acordo com o Pragmatismo, a contextualização e o 

consequencialismo não destoam das circunstâncias concretas de cada sociedade. 

Todavia utilizar-se da regra-matriz de incidência como esteio da 

atividade interpretativa, possibilita um pequeno recurso que é o de delimitar os 

elementos que qualquer análise por mais literal que seja apresenta: a) sujeitos ativos e 

passivo; b) vínculos de atributividade; c) elementos espaciais, temporais e econômicos. 

A realidade, e a linguagem vistas enquanto ação social e prática, não se 

reduzem às formulas previamente estabelecidas por um texto normativo. 



A disparidade do pensamento de Paulo de Barros Carvalho começa pelo 

pressupostos mais básicos do Pragmatismo, quais sejam: o antifundacionalismo, o 

contextualismo e o consequencialismo. 

Com o antifundacionalismo vislumbramos que as questões jurídicas não 

são mais suscitadas nos moldes de uma subsunção, procedimento em muito já afastado 

da metodologia contemporânea, tendo em vista à necessidade de confirmação dos 

postulados consubstanciados. 

Crenças enquanto enunciados que fundamentam os hábitos de uma 

comunidade, fomentam a certeza e a continuidade dos ritos. 

Entretanto, como pode um objeto cultural tão carregado de valores 

sociais, e hoje principalmente por conta de uma subjetividade exterma, em vista de um 

sujeito de direito vir a ter crenças e verdade não-mutáveis, como é o patamar da regra-

matriz de incidência. 

Tal discurso permeia a burocracia, enquanto forma de distanciar o 

cidadão de sua função ativa, mesmo que em um democracia representativa, não lhe 

proporcionando a constante revisão dos postulados jurídicos. 

A disjunção da verificabilidade dos conceitos de regra-matriz de 

incidência no tocante a sua constante reformulação, ocasionam uma frustrada tentativa 

de colocar todas as relações jurídicas tributárias no encalço desta estipulação abstrata 

dependente de situações formalizadas.  

Onde as contingências e as peculiaridades ficam a mercê do que as 

autoridades estatais entendem por devido entre o Fisco e o contribuinte. 

Pois em conformidade com o posicionamento de Peirce, os caprichos e as 

vontades de cada um não podem ser pretexto ou justificativas de uma atividade 

subsuntiva, permeada por conceitos com um aspecto semântico previamente 



determinado, que em nada é influenciado pelo modelo de constante revisão do 

pragmatismo. 

O contextualismo não se liga somente a como se dá a produção dos 

textos normativos. 

A linguagem do direito positivo é histórica e temporalmente 

determinada, disso já sabemos.  

Entretanto, ela não representa um contexto fechado, uma das 

importâncias do giro lingüístico é como o sentido pode ser medido, tendo em vista uma 

metodologia racionalmente acessível e que possibilita a repetição do que tinha sido 

proposto. 

Uma proposta pragmática para uma teoria da norma jurídica, perpassa 

pela delimitação epistemológica, bem como gnoseológica da mesma, tal instrumental 

tem uma segura fundamentação em alguns pressupostos elencados por Tercio Sampaio 

Ferraz Júnior.  

Por meio da análise dos aspectos comportamentais da relação discursiva, 

permeada pelo princípio da interação, onde o ato de fala denota uma relação entre 

emissor e receptor na medida em que é mediada por signos lingüísticos140. 

A partir da análise de uma teoria da norma jurídica, Tercio Sampaio 

Ferraz Júnior, estipula uma questão metodológica, que ao nível da teoria geral do direito 

exige o exame dos aspectos de manifestação, de observar o direito no sem âmbito 

normativo, o direito não está reduzido à norma; tendo a norma jurídica da perspectiva 

                                                 
140 Um corte epistemológico se faz necessário; não se trata de uma estipulação de teleologia retórica 
conforme a de Perelman em seu Tratado, pois sabemos que a argumentação procurar influenciar o 
auditório ao qual se dirige. Pois bem, não se quer relegar “um mero papel para a retórica”, como é um 
trabalho sobre teoria do conhecimento, tangenciamos a retórica, mas não a utilizamos. PERELMAN, 
Chaïm; TYTECA, Lucie Olbrechts-. Tratado da argumentação:a nova retórica. Trad. Maria Ermantina 
Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 21. 



lingüístico-pragmático, observando-se também que a norma jurídica tenha apenas tal 

delimitação141. 

A delimitação metodológica se faz por três caminhos: a) o direito 

enquanto fenômeno empírico – possui uma linguagem para aquilo que os lingüistas 

chamam de língua e discurso142, pois o Direito ao possuir várias disciplinas, ramos do 

saber, é maior que o direito positivo, aqui não se estuda “lingüisticamente o direito, mas 

ao nível lingüístico”; b) o direito da linguagem – ocorre com a disciplinação da língua 

(jusnormatismo), quer dizer linguagem processual, tributária e etc; c) o direito 

enquanto linguagem – assimila o direito à linguagem, tem base em uma tese filosófica 

que é a tese da intranscendetalidade da linguagem, ou seja, o Direito visto de uma ótica 

comunicacional, através de uma análise lingüística, nos traz uma opção epistemológica 

advinda de uma necessidade operacional143.  

Ao erigi-se ao patamar de proposição o texto normativo, não se nega por 

conseguinte, seu aspecto proposicional (princípio da identidade), todavia, o modelo 

epistemológico da filosofia da consciência proclama que a verdade de um enunciado 

está contida em uma proposição.  

Esta é uma advertência que perpassa não somente pela forma da 

proposição, bem como também, de seu conteúdo, pois as normas jurídicas são fatos 

lingüísticos, ainda que não exclusivamente linguagem. 

Portanto, o primeiro passo é o da delimitação de um modelo de 

pragmática, que concomitante com uma situação comunicativa estabeleça um limite 

                                                 
141 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da 
comunicação. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 5. 
142 A abstração não está contida na linguagem enquanto mera junção fracionária e fragmentada de 
palavras, sendo a conexão dos instrumentos lingüísticos por meio de frases, o instrumento por excelência 
da comunicação. FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 65. 
143 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da 
comunicação. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 7. 



identificável do ângulo externo (mundo circundante) e do ângulo interno (estrutura da 

situação argumentativa). 

A situação comunicativa vem a ser uma situação de aprendizado e 

ensinamento, na qual a compreensibilidade das ações deve ser manifestada, por meio de 

uma discussão fundamentante, advinda do dever de prova144. 

O segundo passo preconiza o conceito de refelxividade como relação de 

interação proporcional ao aumento na complexidade no interior da situação 

comunicativa, sendo tal reflexividade controlada pelas regras do discurso racional 

(discurso fundamentante), que proporciona um mútuo entendimento 

Formar um complexo de axiomas, com vistas a uma cadeia reflexiva das 

fundamentações, não é o objetivo. Muitos menos desvendar princípios últimos ou 

primeiros, mas a teleologia de uma ação coerente, cominando com o dever de prova145.  

Vemos com isso que a dogmática tradicional possui uma concepção 

monádica dos agentes, quer dizer que ocorre “uma coisifcação daquilo que a pragmática 

é levada a considerar antes como complexos padrões de relação e interação”.  

Mas, o que é o princípio da interação? 

A proposta pragmática de uma teoria da norma jurídica perpassa pela 

possibilidade racional de fundamentação do discurso, que sugere uma questão: como 

fica o realismo lingüístico se o tratamento da teoria da norma jurídica tem base 

condicional e não uma base correlacional? 

O antifundacionalimso, por não se restringir apenas a um único aspecto 

epistemológico, faz com que as palavras por si só não traduzam todas as peculiaridades 

da realidade. E a teoria da norma jurídica de Paulo de Barros Carvalho, observa o 

                                                 
144 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Direito, retórica e comunicação: subsídios para uma pragmática 
do discurso jurídico. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 7.  
145 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da 
comunicação. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 18. 



direito enquanto fenômeno empírico e o direito da linguagem, não o direito 

enquanto linguagem, pois a operacionalidade de uma teoria da norma jurídica 

pragmática perpassa pela busca, não apenas da adequação dos elementos de uma 

unidade deôntica.  

Quer dizer, functor deôntico (dever ser) que se tem uma perspectiva 

prescritiva, o antecedente (estipulação de um dado comportamento em sua observância 

ou sua omissão), o functor implicacional que vai unir o antecedente e o conseqüente, e 

por fim o consequente que é o final da atividade subsuntiva de um dado agente 

administrativo fazendário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 - O LANÇAMENTO HOMOLOGATÓRIO E REGRA-

MATRIZ DE INCIDÊNCIA 

 

3.1 - A relação jurídica tributária: concepção tradicional e a crítica à natureza 

obrigacional ex lege da relação jurídica tributária 

 

A atividade de um ser humano pode ser observada de diversos pontos de 

referências. Tais pontos de referências se dão no mundo da física, da matemática, da 

química, da ética, da sociologia, da filosofia, da ciência política entre outros ramos do 

saber humano. 

As relações, portanto, podem ter vários filtros que irão direcionar como o 

sujeito cognoscente irá apreender o citado objeto do conhecimento146.  

O Direito, enquanto ordenamento jurídico possui um filtro bem 

delimitado para a observação de como as pessoas se inserem como sujeitos de uma 

relação. 

Sendo, em vista disto uma espécie de uma relação social, pode a relação 

jurídica ser reconhecida como um instrumento da vida147.  

A relação jurídica contém uma relação-de-implicação com 

conseqüência, advinda de uma norma primária (pressuposto fático = hipótese de 

incidência), se ocorre um fato (F), então (A) tem uma relação com (B), todavia se (B) 

não observa o dever vai ocorrer um sanção de uma previsibilidade típica de uma coação 

organizada estatalmente.  

Passando, portanto, ao conceito de relação jurídica em sentido estrito 

onde os operadores deônticos (proibido, obrigatório e permitido), ao relacionar termos, 
                                                 
146 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus, 2002, p. 336. 
147 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 214. 



de forma correspondencial, com hipóteses fáticas qualificadas juridicamente 

independentes das propriedades físicas, das coisas, dos fatos e das pessoas, causando 

diversos efeitos. Já por relação jurídica em sentido estrito observamos o caráter 

interpessoal das relações entre os seres humanos148.  

Existem duas formas de observar a relação jurídica: a primeira na teoria 

tradicional, a partir de um individualismo jurídico onde o Direito é reconhecido pelo 

Estado; e a segunda, onde existe uma concepção operacional onde não se atribui mais 

ao Estado a primazia de reconhecer as relações, mas de estabelecer a instauração de 

modelos jurídicos. 

O segundo modelo emana do conceito de regra jurídica que corresponde 

a algo realizado de maneira garantida, vinculada à exigibilidade intersubjetivas, quando 

não são correlativas (sinalagmáticas – contratos). 

Tal modelo necessita de dois requisitos, o primeiro da relação 

intersubjetiva (o vínculo entre dois ou mais pessoas) e o segundo sendo um vínculo de 

atributividade que advêm de uma hipótese normativa. 

Ou seja, Wilson de Souza Campos Batalha citando García Maynez, 

divide a relação jurídica em atributiva e prescritiva. Esta, enquanto obrigação de 

observação de uma conduta que possibilita o exercício e satisfação de direito alheio. 

Aquela como estabelecimento entre uma pessoa e outra, para a observância do exercício 

que diz respeito à satisfação das faculdades da primeira pessoa149.  

Portanto, no que diz respeito a uma relação jurídica devemos sempre 

observar quatro elementos: a) sujeito ativo; b) sujeito passivo; c) vinculo de 

atributividade; d) objeto.  

                                                 
148 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 
2000, pp. 110 – 136 e 175 – 176. 
149 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Teoria geral do direito: o direito positivo e sua perspectiva 
filosófica. Rio de Janeiro: Forense, 1982, pp. 157 – 178. 



O sujeito de direito é toda pessoa que tem a possibilidade de contrair 

direitos e obrigações na ordem civil (art. 1º, do Código Civil de 2002), sendo que todo 

sujeito possui uma personalidade, elemento característico de todo ser humano, e a 

capacidade vem a ser a medida da responsabilidade. 

As pessoas se dividem em pessoas físicas e pessoas jurídicas, estas 

últimas se subdividem em pessoas jurídicas de direito público externo, pessoas jurídicas 

de direito público interno e pessoas jurídicas de direito privado. 

O sujeito ativo é a pessoa física ou jurídica que é o titular beneficiário 

principal (credor), o sujeito passivo é o devedor da prestação, o vínculo de 

atributividade é a estipulação do texto normativo sobre conduta que devem ou não 

serem realizadas no mundo fático para a estipulação de direitos e obrigações 

recíprocas150.  

E por fim o objeto, que corresponde à pessoa, à obrigação e aos direitos 

reais. Não existe relação entre sujeito de direito e coisa. 

Na divisão entre relação jurídica de direito público e relação jurídica de 

direito privado, na primeira observamos uma relação de subordinação e na segunda de 

coordenação.  

Estes são os elementos que a doutrina tradicional estipula na delimitação 

dos elementos da relação jurídica151. 

                                                 
150 As obrigações podem ser divididas em seis concepções: a) concepção psicológica; b) concepção 
predicativa; c) concepção punitiva; d) concepção realista; e) concepção prescritiva; f) concepção 
naturalista. MENDOÇA, Daniel. Las claves del derecho. Barcelona: Editorial Gedisa, 2000, pp. 65 – 68. 
151 NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, pp. 287 – 
303; LUIZ, Valter Corrêa. Introdução ao estudo do direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, pp. 83 
– 93; MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 25. ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 454 
– 476; POLETTI, Ronaldo. Introdução ao direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, pp. 227 - 249; 
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, 
pp. 509 – 535; GUSMÃO, Paulo Dourado. Introdução ao estudo do direito. 33. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, pp. 253 – 276; CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Tradução de Antônio 
Carlos Ferreira. São Paulo: Lejus, 1999, pp. 227 – 236 e 293 – 296.   



Uma outra visão sobre a temática da relação jurídica tem seu nascedouro 

no sujeito medieval, metafisicamente ligado aos aspectos divino de um Ser detentor da 

totalidade da realidade, por conseguinte, a sua revisão e mudança paradigmática na 

igualdade formal preconizada pela modernidade, tendo como fundamento uma 

construção categorial do Direito, e de seus institutos. 

Portanto, a passagem de um sujeito universal para o conceito de um 

sujeito singular, cria um novo medievo, que vai gerar as bases para o positivismo 

jurídico152.  

A razão de ser desse novo sujeito advêm de duas fontes, uma a razão  

normativa estatal como fonte, se não última, primeira e por isso delimitadora da 

abrangência das definições dos institutos; a outra a autonomia da vontade. 

Vemos, pois, como tal construção, mesmo se utilizando de um instituto, 

como o sujeito de direito, aparentemente de uma forma igualitária e universal em sua 

composição, carrega consigo os ditames dos interesses políticos e econômicos de um 

racionalismo categorial, abstrato, onde conceitos e enunciados.  

São construções, prontas e acabadas, enfim, criticam a metafísica por 

jogar nos princípios primeiros e últimos a construção da realidade e do mundo, mas 

usam a sua mesma finalidade de estamentalidade das pessoas, das instituições e dos 

conceitos para perpetuar as práticas de exclusão. 

  A partir disto, a própria relação jurídica é uma noção abstrata e genérica 

das pessoas, pois a pessoa somente existe se o Direito assim o definir, quer dizer, o 

sujeito de direito “tem” em si titularidades e não “é” em si.  

Temos a figura do individuo patrimonializado, sendo papel das 

definições a função demarcatória das fronteiras do olhar jurídico, existe portanto, uma 

                                                 
152 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 83. 



percepção sistemática monolítica, na acepção de Fachin, o aprisionamento da realidade 

aos conceitos153. 

Um pretenso essencialismo criticado na filosofia iluminista, que é 

primeira base deste tipo de pensamento, vem com a finalidade de encerrar os mitos de 

uma pré-modernidade que teimava em sempre falar de algo em si, todavia, mesmo 

construindo um patamar de algo para si, o conceito de sujeito de direito, onde o sistema 

jurídico faculta o ingresso no plano jurídico teolologicamente determinado à uma 

titularidade, vem a encerrar a personalidade jurídica (aptidão para se adquirir direitos e 

obrigações), observamos que a biografia do sujeito jurídico, ecoa o “privilégio da 

concepção da relação jurídica a partir do sistema e não a partir da própria relação”154. 

Conclui-se que o sujeito de direito, em sua definição e finalidade, existe 

para fazer transitar bens, coisas ou interesses. 

A própria crítica da patrimonialidade tem sua origem nos princípios do 

capitalismo privatista, sendo que a técnica civilista  tem como escopo o fato de que a 

confecção lei não considera o contexto do coletivo na atividade de aplicar os textos 

normativos, somente atribuindo zelo aos interesses particulares155. 

A relação jurídica tributária segue os moldes da relação jurídica tratada 

na Teoria Geral do Direito, sendo portanto parte dela, somente adequando as categorias 

jurídicas aos elementos que vão configurar aquela. 

A relação jurídica tributária pode ser dividida em material e formal, a 

primeira ligada à idéia de obrigação tributária e a segunda o que diz respeito aos deveres 

                                                 
153 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 93. 
154 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 112. 
155 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 3.. ed. Tradução de Luís Carlos Borges. São 
Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 121. 



instrumentais que são os deveres do contribuinte (ou responsável) de prestar 

informações156. 

Podemos definir a relação jurídica tributária, como a relação jurídica de 

cunho patrimonial, conjugada pelas normas e princípios do direito público onde o Fisco 

possui o poder de império de cobrar um certo tributo de um sujeito passivo157. 

Iremos começar nosso trabalho, preliminarmente em conformidade com 

a construção do Código Tributário Nacional, fazendo a crítica da relação jurídica 

tributária em bloco. 

A obrigação tributária pode ser dividida em principal ou acessória (art. 

113, do Código Tributário Nacional).  

A obrigação principal advêm da observação do conteúdo material 

contido em um enunciado prescritivo-descritivo, denominado de fato gerador, que tem 

como objeto o pagamento de uma dada espécie tributária, ou penalidade pecuniária, 

sendo extinta juntamente com o crédito tributário dela decorrente (parágrafo, 1º, do art. 

113, do Código Tributário Nacional).  

Entra em cena a questão da natureza jurídica da obrigação tributária. 

Paulo de Barros Carvalho fiel a uma concepção ainda ligada aos ditames 

políticos e econômicos do Código Tributário Nacional158, vendo na obrigação principal 

a patrimonialidade das prestações dimensíveis economicamente e na obrigação 

acessória as prestações não-dimensíveis economicamente, esta classificação é apenas 

                                                 
156 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 10. ed. atual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, pp. 210 – 213. 
157 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 
286 – 291. 
158 AMED, Fernando José. História dos tributos no Brasil. São Paulo: Edições SINAFRESP, 2000, pp. 
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doutrinária pois quando da não observância de tais deveres tal penalidade adquire as 

características de uma obrigação principal159. 

A obrigação tributária acessória, como toda estipulação normativa, tem 

como teleologia a prestação de informações positivas, ou negativas, que possuam algum 

grau de interesse para a arrecadação ou fiscalização dos tributos (parágrafo, 2º, do art. 

113, do Código Tributário Nacional).  

Se a obrigação tributária acessória não for cumprida pode vir a se tornar 

obrigação principal relativamente a penalidade (parágrafo, 3º, art. 113, do Código 

Tributário Nacional)160. 

Eclode de tal posicionamento a seguinte crítica: a) o dever instrumental é 

um argumento para um contínuo lançamento tributário de ofício (item 3.2); b) em 

virtude de uma não observância das obrigações tributárias acessórias, o contribuinte não 

deve produzir provas contra si, tendo em vista o exercício regular de um direito 

(parágrafo único, do art. 1º, da Lei n. 8.137/90 c/c inc. LXIII, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988)161.  

Ricardo Lobo Torres162 classifica a natureza da relação jurídica em 

relação de poder, relação obrigacional ex lege, relação procedimental, e relação 

obrigacional constitucional. 

A relação de poder estabelece o vínculo entre o Fisco e o contribuinte em 

decorrência da lei. 

Relação obrigacional ex lege admite a criação do vínculo entre Fisco e 

contribuinte tendo em vista a “igualdade de condições”, tinha na lei sua origem, todavia 
                                                 
159 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002, 
pp. 150 – 160. 
160 COSTA, Alcides Jorge. Obrigação tributária. MARTINS, Ives Granda da Silva (Coord.). Curso de 
direito tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 181 – 188.  
161 ESTELITA, Heloisa. Dever de colaboração do contribuinte e nemo tenetur se detergere. Revista 
Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, Janiero/2003, pp, 38 – 45. 
162 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 10. ed. atual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, pp. 207 – 213. 



sua definição decorre do fato gerador que constitui a obrigação tributária, tal teoria 

influência o Código Tributário Nacional, corroborada pelo extremo formalismo do 

poder de tributar, “com sua redução ao momento legislativo” onde discricionariedade do 

agente administrativo fazendário é restrita.  

Existe uma contradição em termos em tal posicionamento: como o 

Estado enquanto ente soberano, que além de legislar sobre tais relações, pode estar em 

pé de igualdade com os contribuintes se tal ente possui as prerrogativas materiais e 

processuais? 

Tal mixórdia ainda aumenta, quando o plano normativo é tido como 

correspondente à definição abstrata do fato gerador e ligava tal correspondência ao 

plano do contingente e da ocorrência concreta do fato gerador.  

Por fim, deixa de lado a ocorrência do fenômeno tributário concomitante 

com as normas constitucionais, sendo colocada no campo da legislação ordinária e 

sempre lhe dando um caráter de direito privado. 

A relação procedimental se opõe a relação jurídica tributária como 

relação de poder, dando ênfase ao momento de criação de vínculo entre Fisco e 

contribuinte, sendo sua concretização o ato do lançamento tributário.  

Tal forma de pensar coloca na definição de tributo a aplicação de normas 

jurídicas, vendo no lançamento tributária a natureza constitutiva.  

Por fim, a relação obrigacional constitucional depende da definição de 

Estado. O seu caráter obrigacional ex lege ainda persiste cumulada com as atividades 

administrativa e julgadora de controvérsias existentes da atividade hermenêutica para a 

realização do vinculo jurídico.  

Tal relação jurídica tributária, por ser uma receita derivada não deixa de 

estar ligada entre as receitas e os gastos públicos. Os direitos fundamentais enquanto 



conjunto de um direito individual de liberdade em contraposição ao poder de tributar 

estatal, sendo um instrumento de defesa da liberdade e da propriedade163.  

A segurança jurídica, vem como esteio da neutralização da disparidade 

material e processual entre Fisco e contribuinte, sendo um dos pilares o princípio da 

capacidade contributiva.  

O fato gerador da obrigação tributária é a realização ou não, no mundo 

fático de uma ou mais condutas, que possuem um conteúdo determinado em um texto 

normativo, como necessário e suficiente (art. 114, do Código Tributário Nacional). 

No conceito de fato gerador observamos duas realidades distintas: 1) a 

estipulação legislativa do fato que gera a relação jurídica tributária; 2) acontecimento 

em si descrito no antecedente da norma individual e concreta.  

Vemos que tal estipulação tanto no que diz respeito à previsão legal do 

fato (idéias = normas gerais e abstratas), bem como no que tange aos enunciados 

denotativos ocupantes da posição sintática no antecedente das normas individuais164.   

O fato gerador tem como fim para uma prestação pecuniária obrigatória, 

exprimível em moeda ou outro bem, que não venha a ser uma sanção punitiva165 de um 

ato ilícito, constituída por meio de lei e cobrada mediante atividade administrativa 

totalmente vinculada (art. 3º, do Código Tributário Nacional).  

Pois bem, já o fato gerador da obrigação tributária acessória vem a ser 

dada situação no mundo fático, que a partir da legislação tributária nacional impõe um 

obrigação de fazer ou não-fazer, que não seja similar a obrigação tributária principal 

(art. 115, do Código Tributário Nacional). 
                                                 
163 PAULSEN, Leandro. Segurança jurídica, certeza do direito e tributação: a concretização da certeza 
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A exceção da ocorrência do fato gerador se dá em dois casos: a) quando 

certa situação fática, a partir do momento da verificação das circunstâncias materiais 

mínimas para a produção dos efeitos que lhes próprios normalmente (inc. I, do art. 116, 

do Código Tributário Nacional); b) quando a situação for jurídica, também a partir do 

momento no qual a constituição se tenha por encerrada (inc. II, do art. 116, do Código 

Tributário Nacional). 

Por fim, pode um agente administrativo fazendário, por meio de uma 

atividade vinculada, e com um certo grau de discricionariedade, não considerar atos, 

assim como negócios jurídicos, realizados com o fim de dissimular o configuração de 

um fato gerador de uma dada espécie tributária, ou natureza de algum elemento 

constitutivo da obrigação tributária (parágrafo único, do art. 116, do Código Tributário 

Nacional).  

Uma interpretação legal do fato gerador é realizada (incs. I e II, do art. 

118, do Código Tributário Nacional) abstraindo-se: a) a validade jurídica de ato 

efetivamente realizado pelo contribuinte (ou terceiro), assim como a natureza de seu 

objeto ou efeitos; b) efeitos de fatos efetivamente ocorridos. 

Os sujeitos da relação jurídica tributária estão divididos em um sujeito 

ativo166 (art. 119, do Código Tributário Nacional) que é uma pessoa jurídica de direito 

público interna titular da competência administrativa e tributária que possa exigir o 

cumprimento da obrigação tributária; e um sujeito passivo (art. 121, do Código 

Tributário Nacional) que ou é a pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado que 

consta em uma relação jurídica tributária no que diz respeito à uma obrigação tributária 

principal ou acessória167.  
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Podendo este ser denominado de contribuinte168 (relação direta e pessoal 

com o enunciado que delimita um dado fato gerador) e o responsável (não é um 

contribuinte, mas possui obrigação legal) (incs. I e II, do parágrafo único, do art. 121, 

do Código Tributário Nacional). No que diz respeito à obrigação tributária acessória, o 

sujeito passivo é um sujeito de direito obrigado a prestar informações (art. 122, do 

Código Tributário Nacional). 

A capacidade tributária passiva não depende (art. 126, do Código 

Tributário Nacional) da capacidade civil das pessoas naturais (inc. I) e qualquer pessoa 

natural que não possa adquirir direitos e obrigações na ordem civil, comercial, 

profissional ou administração direta de seus bens ou negócio.  
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3.2 - Lançamento homologatório e a constituição do crédito tributário: o discurso 

burocrático e o controle tecnológico do sujeito de direito 

 

A partir do que disciplina o art. 139 do Código Tributário Nacional, 

vislumbramos que da obrigação tributária, estipula-se o crédito tributário, possuindo os 

dois institutos jurídicos a mesma natureza. 

Sendo as obrigações sinalagmáticas, tendo em vista direitos e obrigações 

recíprocos entre os sujeitos ativo e passivo, o Código Tributário Nacional tem 

fundamento de sua atividade na teoria obrigacional. 

Taxas (art. 77, do Código Tributário Nacional), contribuições de melhoria 

(art. 81, do Código Tributário Nacional) e contribuições previdenciárias, são relações 

jurídicas sinalagmáticas entre Fisco e contribuinte, por seu lado os impostos advêm do 

poder de tributar do Fisco, sendo, portanto, um direito subjetivo estatal (art. 16, do 

Código Tributário Nacional). 

As obrigações tem caráter transitório, o crédito tributário é o objeto da 

relação jurídica tributária, logo, a obrigação tributária é a instrumentalidade do crédito 

tributário. 

O lançamento tributário aplica a lei sobre a qual se estipula a situação 

fática que gera efeitos jurídicos tributários para um determinado sujeito de direito.  

Tal é assim, que em conformidade com o art. 144 do Código Tributário 

Nacional, o lançamento tributário está relacionado com a data da ocorrência do fato 

gerador, tendo seus efeitos estrita vinculação com a lei vigente à época, mesmo que 

ocorra modificação posterior que modifique-a ou revoge-a. 



Sendo um ato administrativo169 que aplica a lei de caráter geral e abstrata 

em vistas das situações fáticas, previamente estabelecidas pelo lei, logo, tem como 

finalidade não a criação do crédito tributário e sim a declaração de seu existir, em 

virtude de lei. 

Quer dizer, além da existência legal, é necessário um agente 

administrativo fazendário, para que seja lançado o tributo, ao individualizar a norma 

jurídica, a partir de uma atividade interpretativa de subsunção, nos patamares da Escola 

de Exegese, com a determinação do sujeito passivo, quantia a ser paga e as outras 

condições do pagamento de tempo, forma, a autoridade estatal que deverá receber o 

quantum e onde deve ser realizado. 

Logo, onde existe obrigação tributária temos o crédito tributário, com a 

devida determinação dos sujeitos ativo e passivo, ligados por meio de um vínculo de 

atributividade.  

Pois bem, a obrigação tributária e o crédito tributário se ligam como o 

todo e a parte de uma mesma relação jurídica. O crédito tributário pode exister, mesmo 

que não exista obrigação entre Fisco e contribuinte, por erro de um, ou de ambos.  

O lançamento tributário estipula a exigibilidade para a cobrança do 

crédito tributário. 

Quando interpretamos o verbo constituir no lançamento tributário, não 

significa que cria, transforma, transferi ou extingue direitos materiais, o termo foi 

utilizado de forma atécnica no Código Tributário Nacional, pois o que se antecede é o 

ato administrativo do lançamento tributário170. 
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Mesmo com a modificação do crédito tributário, bem como a extensão, 

efeitos, garantias, e privilégios a obrigação tributária não é afetada, segundo consta no 

art. 140 do Código Tributário Nacional. 

Em sendo o lançamento tributário um ato, ocorre obviamente uma série 

de procedimento com o fito de prepara-lo, sem deixar de ocorrer revisões, pois entra em 

cena a legalidade e a constitucionalidade dos seus procedimentos e atos171.  

A partir disto concluímos o seguinte: a) existe uma confusão da teoria 

dualista das obrigações, onde distinguimos o débito da responsabilidade, existe portanto 

uma atuação correspondente e não autônoma da obrigação tributária e do crédito 

tributário; b) outra contradição do art. 140 do Código Tributário Nacional advêm de que 

se a exigência do crédito tributário ocorrer, tal não se dá com a obrigação tributária, pois 

se a Administração se utiliza de seus instrumentos legais para anistiar, isentar, não 

existe nem obrigação tributária, nem crédito tributário172. 

Sendo, a atividade de qualquer agente administrativo fazendário regida 

pelo princípio da legalidade, e ao se observar o art. 141 do Código Tributário Nacional, 

vemos que se trata de um crédito tributário já constituído, onde a não devida 

constituição acarreta a responsabilidade funcional. 

Passemos pois a conceituação legal do lançamento contida no art. 142 do 

Código Tributário Nacional173.  

O lançamento tributário é ato administrativo, por conta de ser uma série 

de procedimentos preparatórios, podendo possuir procedimentos revisores.  
                                                 
171 HOVARTH, Estevão. Lançamento tributário e “autolançamento”. São Paulo: Dialética, 1997, pp. 
31 – 35. 
172 XAVIER, Alberto. Do lançamento no direito tributário brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, pp. 325 – 330. 
173 “Art. 142, do Código Tributário Nacional. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a 
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, 
sob pena de responsabilidade funcional”.  



Logo, o lançamento tributário definitivo, é, conforme a estipulação legal, 

aquele onde os procedimentos da sua constituição foram realizados, para a devida 

constituição do crédito.  

Sua natureza jurídica é de ato administrativo de subsunção da lei ao caso 

concreto, realizados pelo agente administrativo fazendário, possuindo dois efeitos a que 

devem ser destacados: a) tradução legal e processo de especificação da existência da 

obrigação tributária, vinculando Fisco e contribuinte, seu conteúdo, conformidade com 

a lei vigente à época do fato gerador (ato jurídico administrativo de efeitos 

declaratórios; b) conferi a exigência do crédito tributário, possibilitando meios para a 

devida execução fiscal (Lei n. 6.830/80), quando existir direito líquido, certo e 

exigível174. 

O lançamento tributário tem como marco de sua estipulação a data da 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, tendo em vista a lei vigente à época, 

mesmo que depois venha a ser revogada a lei (art. 144, do Código Tributário Nacional). 

Dois aspectos do acima exposto devem ser ressaltados175: a) advindo 

legislação posterior, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, onde foram 

instituídos critérios não anteriormente estabelecidos, para a apuração ou meio 

fiscalizatório, com a ampliação dos poderes investigatórios do agente administrativo 

fazendário, bem como ao outorgar ao crédito tributário maiores garantias, ou 

privilégios, sendo a exceção para atribuir a responsabilidade tributária a terceiros 

(parágrafo 1º, do art. 144, do Código Tributário Nacional; b) quando os tributos foram 

lançados por meio de lei, com vigência determinada, não se aplica o acima exposto 

(parágrafo, 2º, do art. 144, Código Tributário Nacional).     
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A partir disto, vemos que existem duas características do lançamento 

tributário, uma relacionada ao conhecimento do agente administrativo fazendário que o 

faz, por meio do lançamento, e a outra referente ao prazo de 5 anos que o Fisco possui, 

mesmo a partir do pagamento do quantum, para a sua homologação tácita ou expressa. 

A revisão do lançamento tributário ocorre com uma interpretação 

conjunta dos arts. 145 e 149 (incs. I – IX), do Código Tributário Nacional, tratadas 

respectivamente para a impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício, iniciativa do 

agente administrativo fazendário (art. 145); e (art. 149) determinação legal, sujeito que 

não possui capacidade para tanto na forma e no prazo legal (inc. I), pessoa que deva 

prestar a operação não atenda ao pedido de esclarecimento ao não esclarece-lo 

devidamente ou se recuse (inc. II), erro ou omissão referente a elemento necessário 

contido na obrigação tributária (inc. III), acontecendo omissão ou inexatidão por parte 

da pessoa responsável legalmente (inc. IV), bem como na ação ou omissão do sujeito 

passivo ou de terceiro no tocante à obrigação tributária acessória (inc. V), e 

concomitante a este último quando ambos agem com dolo, fraude ou simulação (inc. 

VI), fato não conhecido ou não comprovado no caso do lançamento anterior (inc. VII), e 

ao se comprovar que no lançamento anterior ocorreu fraude (inc. VIII), falta funcional 

do agente administrativo fazendário (inc. IX).  

Por fim, somente ocorre a revisão do lançamento tributário se o crédito 

tributário não foi extinto (parágrafo único, do art. 149, do Código Tributário Nacional). 

Após tais colocações delimitamos as espécies de lançamento tributário: a) 

lançamento por declaração (art. 147, do Código Tributário Nacional) ocorre quando 

contribuinte ou o terceiro quando deve prestar informações a um agente administrativo 

fazendário sobre matérias de fato; concomitante a isto, a retificação da declaração, a 

partir do sujeito passivo, com a finalidade de redução, ou exclusão do tributo, somente é 



procedente com a comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o 

lançamento (parágrafo 1º, do art. 147, do Código Tributário Nacional); segue-se 

também, que erros contidos na declaração podem ser retificados pelo agente 

administrativo tributário ex officio; b) o lançamento feito em razão de arbitramento 

(art. 148, do Código Tributário Nacional) existe para que se possa calcular o tributo, seu 

fundamento é o valor ou o preço dos bens, assim como direitos, serviços ou ato 

jurídicos, devendo o agente administrativo fazendário realizar o lançamento tributário, 

por meio de processo regular, arbitrando o valor ou preço, por achar que se apresenta 

má-fé, ou omissão as declarações do contribuinte ou terceiro; sendo as exceções a 

contestação, a avaliação contraditória, a relação jurídica processual administrativa, ou 

relação jurídica processual judicial. Efetivamente é uma técnica, ligada ao lançamento 

tribuário de ofício, com finalidade avaliatória de preços, bens, serviços ou atos jurídicos, 

logo, ele é elemento subsidiário para o lançamento por homologação; c) lançamento 

por homologação, que passamos a expor com mais detalhes a seguir176. 

O conteúdo no enunciado jurídico do art. 150, do Código Tributário 

Nacional, que se refere ao lançamento por homologação, prescreve o pagamento prévio 

sem exame do agente administrativo fazendário (quantum) e o dever de antecipá-lo, fica 

a cargo do contribuinte, somente com o conhecimento do agente administrativo 

fazendário é que se homologa o lançamento.  

Em seguida, no parágrafo 1º, do art. 150, do Código Tributário Nacional, 

dispõe que a extinção do crédito, se dá ulteriormente, sob condição resolutória. 

Em não sendo fixado prazo legal para o homologação, existe a 

estipulação de 5 anos, tendo em vista o dia de ocorrência do fato gerador, se em tal 

prazo, o Estado Administração não haja se pronunciado, existe a homologação tácita 
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extinguindo-se definitivamente o crédito tributário, com a exceção da observância de 

dolo, fraude, ou simulação (parágrafo 4º, do art. 150, do Código Tributário Nacional). 

O lançamento homologatório, na prática é a melhor forma de que o 

Estado Administração tem para saber o quantum do tributo devido, pois, se o agente 

administrativo fazendário homologa a quantia antecipada pelo contribuinte ou terceiro, 

o prazo de 5 anos que é dado à Fazenda Pública, para a cobrança, para expedir 

lançamentos de ofício, ou suplementares (art. 173, do Código Tributário Nacional).  

Tal prazo qüinqüenal somente é observado se o contribuinte estava de 

boa-fé, pois em não sendo assim, o dies a quo é transferido para o primeiro dia seguinte 

àquele no qual o lançamento tributário poderia ser efetuado ex officio (incs. I – II, do 

art. 173, do Código Tributário Nacional). 

A homologação é o último procedimento (parágrafo 1º, do art. 150 do 

Código Tributário Nacional), relata a extinção do crédito tributário, todavia com 

condição resolutiva de homologação ulterior, portanto, concluímos que o que é 

homologado é o pagamento e não o lançamento tributário. 

Fica a cargo do contribuinte o processo de liquidação da cobrança do 

tributo, sendo obrigação do contribuinte fazer o papel do Estado Administração ex 

officio da atividade subsuntiva, diferentemente no Direito Privado, quando as 

obrigações são extintas com o pagamento, entra em cena o argumento do regime 

jurídico diferenciado entre Fisco e contribuinte, bem como a condição resolutória. 

O pagamento por ser ato simples e necessário, não configura negócio 

jurídico, pois o Código Tributário Nacional traz um evento certo, previsível, obrigatório 

e vinculado (art. 142, do Código Tributário Nacional).  

Neste sentido o conceito de indevido pagamento tributário emerge do 

Código Tributário Nacional no art. 165, incs. I a III, quando o sujeito passivo possui 



direito independentemente de prévio protesto, tanto no que diz respeito à restituição 

total, bem como parcial do tributo, a partir de qualquer modalidade de pagamento 

realizada, com a exceção do art. 162, parágrafo 4º , do Código Tributário Nacional, 

tendo como situações juridicamente relevantes: a) a cobrança ou pagamento feito 

espontaneamente de tributo não-devido, alternativamente maior que o realmente devido 

no que diz respeito à legislação tributária que deve ser aplicada, ou as circunstâncias 

materialmente falando ou da natureza do fato gerador (inc. I); b) ou ao ocorrer erro na 

estipulação do sujeito passivo, delimitação da alíquota, o memorial do total devido, e na 

elaboração, conferência de qualquer documento que se refira ao pagamento (inc. II); c) 

e por fim, reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória (inc. III). 

Quer dizer, o direito à restituição ao pagamento indevido tem seu 

nascimento com a extinção do crédito tributário177.     

A tentativa de separar crédito tributário e lançamento tributário, 

(parágrafo 2º, do art. 150, do Código Tributário Nacional) tem como finalidade constar 

que mesmo não sendo homologado o lançamento tributário pelo agente administrativo 

fazendário, os pagamentos extemporâneos não incidem na relação jurídica tributária 

entre Fisco e contribuinte (ou terceiro), pois se houver saldos, estes serão cobrados na 

forma de penalidades, sem se esquecer da mora 

A natureza jurídica declaratória do ato administrativo do lançamento 

tributário, tendo como características: 1) o ato administrativo assim o é em virtude da 

formação das situações jurídicas individuais, pois possibilita a presunção certeza, 

liquidez e exigibilidades; 2) é ato administrativo simples ao emanar de atividade do 
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agente administrativo fazendário da vontade e da alçada de um único órgão; 3) 

vinculação legal do agente administrativo fazendário178. 

A comunicação ao contribuinte por meio da devida notificação (incs. I – 

III, parágrafos 2º a 6º, do Decreto n. 70. 235, de 6 de março de 1972). 

Vemos que o procedimento é uma forma de uma função, onde a 

subdivisão entre procedimento administrativo tributário e processo administrativo 

tributário, que tratam respectivamente da fiscalização tributária do sujeito passivo e da 

exteriorização de uma não aceitação com o estabelecimento de uma imputação 

infracional realizada por um agente administrativo fazendário. 

Tal distinção traz consigo, a partir da Constituição Federal de 1988, a 

proteção mínima dos direitos fundamentais, tendo em vista não ser mais a relação 

jurídica tributária em sua obrigação uma natureza apenas ex lege, onde devemos 

observar: a) dever de ciência; b) verdade material; c) investigação e fundamentação; d) 

acesso aos autos179.   

E partir da relato acima exposto, quando observamos as Instruções 

Normativas n. 48/98 e 77/98 (art. 2º), onde pode ocorrer uma auditoria interna sem 

informar o contribuinte e sem nenhuma lavratura de qualquer ato de infração, quer 

dizer, o procedimento administrativo fiscal é a utilização “devida”, em vez do processo 

administrativo fiscal, ocorrendo pois o desrespeito às  garantias constitucionais do 

direito de petição, do contraditório e da ampla defesa180.  

Os atos anteriores à homologação praticados pelo contribuinte ou por 

terceiro, não influenciam a obrigação tributária, quando visam a extinguir total ou 
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parcialmente o crédito (parágrafo 2º , do art. 150, do Código Tributário Nacional), 

todavia, existe a possibilidade dos atos praticados, serem considerados na apuração do 

saldo porventura devido (parágrafo 3º, do art. 150, do Código Tributário Nacional)181. 

Em não sendo fixado prazo legal para o homologação, existe a 

estipulação de 5 anos, tendo em vista o dia de ocorrência do fato gerador, se em tal 

prazo, o Estado Administração não haja se pronunciado, existe a homologação tácita 

extinguindo-se definitivamente o crédito tributário, com a exceção da observância de 

dolo, fraude, ou simulação (parágrafo 4º, do art. 150, do Código Tributário Nacional). 

 Após esta descrição de como ocorre o lançamento tributário 

homologatório, passamos às considerações da critica deste instituto jurídico enquanto 

meio de um discurso burocrático. 

As explanações de ordem semiótica são o primeiro porto desta jornada. 

Com a delimitação das categorias de pensamento de Peirce, divididas em 

Primeiridade, Secundidade, e Terceiridade observamos que elas tratam respectivamente 

da captação sensível de uma qualidade do objeto (interprete imediato), de uma resposta 

ativa do objeto ao ser representado pelo signo motivando uma reação da mente do 

interprete (interprete dinâmico) e, o desencadeamento na mente do interprete o 

reconhecimento das ordenações estabelecidas pelo uso geral e que ganham força de leis 

que delimitam convenções e hábitos(interprete final). 

A partir desta delimitação e as já delineadas no item 1.2, observamos 

como Clarice Von Oertzen Araújo coloca tais categorias na relação jurídica tributária182. 

Relata que o lançamento tributário é um signo, e que tal instituto jurídico 

em suas diferentes modalidades pode ser enquadrado na três categorias peirceianas do 
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conhecimento, quer dizer, o lançamento tributário por homologação é realizado pelo 

interprete imediato (Primeiridade), que o lançamento tributário de ofício se liga ao 

interprete dinâmico (Secundidade) e que o lançamento homologatório tácito seria 

realizado pelo interprete final (Terceiridade). 

Tais posicionamentos são colocados para, segundo a citada autora, haver 

um estudo semiótico da distinção do evento e do fato na teoria de Paulo de Barros 

Carvalho, todavia uma simples pergunta pode colocar tais delimitações em xeque, não 

vamos nos ater sobre o interprete dinâmico, nem sobre o interprete final: como pode ser 

colocada no lançamento tributário homologatório uma qualidade de interprete imediato, 

cingindo-se pois à Primeiridade, quando está categoria de pensamento tem como sua 

característica o primeiro contato, sem nenhuma síntese? Quer dizer, sendo apenas o 

primeiro contato com o objeto sem nominalo vir a ser toda uma gama de procedimentos 

previamente estabelecidos em lei, serem uma categoria que prima pela não-definição, 

por um estado de sentimento? 

Tal posicionamento desvirtua a concepção da Primeiridade, e por 

conseguinte inviabiliza a construção semiótica de um discurso tributário pela autora, é 

da lição de Coelho Netto, que retiramos pois a noção de discurso burocrático, que tem 

em seu bojo, somente os elementos da Secundidade e da Terceiridade, renegando a 

Primeiridade, pois equipara-la a um lançamento tributário homologatório é nem ter se 

debruçado sobre o conceito de tais categorias. 

O discurso burocrático foi formado para evitar a distância entre os 

indivíduos e os representantes do Estado183.  
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Todavia seus procedimentos tomaram ares de um saber secreto, 

autoritário, quer dizer, quanto maior o números de contribuinte mais complexo e 

distanciador é o procedimento administrativo tributário. 

 A dominação e a conseqüente sujeição de um sujeito passivo da relação 

jurídica tributária denota a utilização do poder de tributar, onde este se legitima184 pela 

pretensa legalidade de seus procedimentos realizados por uma agente administrativo 

fazendário. 

Coelho Netto faz uma distinção entre diálogo e discurso, este é uma 

passagem de dados de uma mente para outra (de um interprete para outro sem que haja 

interpretação deste), aquele um jogo de interação entre dois ou mais sujeitos, num jogo 

de perguntas e respostas onde a informação é gerada e é possível a mudança de 

comportamentos185. 

A eliminação do entendimento dos atos e da função de um dado sujeito 

passivo da relação jurídica tributária demonstram a coisificação deste.  

Quer dizer, um agente administrativo fazendário que através de uma 

atividade subsuntiva de uma norma geral e abstrata observa um evento a se realizar no 

mundo fático, estipula uma norma individual e concreta onde um sujeito passivo deve 

antecipar o pagamento de uma certa quantia (lançamento tributário homologatório), 

onde o Fisco possui o prazo de 5 anos para homologar, não o lançamento tributário, mas 

sim o pagamento e outro que cala e paga tal tributo. 
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Portanto, enquanto tendência nos países ocidentais de um meio de 

controle tecnológico da atividade do sujeito passivo186, a burocratização do discurso 

contido no lançamento tributário homologatório não observa a historicidade do 

contribuinte, bem como não demonstra os interesses políticos e econômicos dos 

representantes do Estado e dos beneficiários de tal prática.  

A eliminação do sujeito passivo da relação jurídica tributária é a de 

manter a coesão social, por meio de uma série de preceitos uniformizados, onde a força 

se disfarça de legalidade, e tal sujeito passivo enquanto possibilidade de produção de 

sentido, não observa que as receitas tributárias derivadas (tributos) são os meios mais 

utilizados para a manutenção e prestação dos serviços públicos, e nem precisamos pegar 

dados em vários órgãos para sabermos da insuficiência de tais prestações. 

Assim, Coelho Netto citando Derrida, fala que a moeda substitui a coisa 

por signos, e os sujeitos de direitos são definidos por meio deste sistema de troca de 

mercadorias. 

Com isso, vemos que tal discurso não deve se rever, tese cara ao 

Pragmatismo, e ao falarmos sobre as categorias do pensamento de Peirce vemos que o 

indivíduo enquanto modo de possibilidade de produção do sentido das coisa, ele mesmo 

é coisificado, na própria reação deste não se tem uma relação de compreensão das 

coisas, pois a Terceiridade já não tem uma natureza específica tendo pois uma natureza 

geral para a lei, para o pensamento e para a abstração.  

Portanto, em uma relação jurídica tributária a dissociação das categorias 

de pensamento no discurso burocrático desvincula o sujeito passivo da obrigação 

tributária, pois o lançamento tributário homologatório não é a consciência imediata, 
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pois tal consciência não pode ser apreendida e sim expimentada, quer dizer: foi, 

passou... 

Ainda no tocante à realização do discurso burocrático a sua legitimidade é 

necessária, pois o procedimento administrativo fiscal, por si só não é suficiente. 

Com arrimo nas elucidações de João Maurício Adeodato187, observamos 

que os representantes do Estado positivam as alternativas decisórias, por meio de uma 

norma jurídica, que possui um sistema jurídico com sistema autônomo de 

funcionamento, e em sendo a legitimidade uma variável histórica, que busca resultados 

eficientes, a sua concretização por meio de um agente administrativo fazendário vem a 

ser uma ação legitimadora do lançamento tributário homologatório. 

Tal procedimento, in casu, o procedimento administrativo fiscal reporta-

se somente aos elementos subjetivos e objetivos estipulados no fato gerador, sem 

considerar os elementos exteriores ao discurso, logo, o poder jurídico e político, por 

meio desta auto-legitimação, conforme o autor supra citado existe a seguinte fórmula: 

dominação = poder puro + pretensão de legitimidade.  

A dominação é um estabelecimento sistemático e continuo, concretizado 

através de comandos com pretensões genéricas, pergunta-se: o lançamento tributário 

homologatório possui uma sistematicidade legal e doutrinária que proporciona ao 

agente administrativo pretensões gerais, da observância de uma série de condutas de um 

sujeito passivo, no tocante as informações e pagamento prévio, de um fato gerador que 

nem ocorreu?   
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CONCLUSÕES 

 

As conclusões que vão ser realizadas estão compreendidas em três 

pontos: a) primeiro no que diz respeito a insuficiência do realismo técnico-lingüístico 

para a construção uma teoria do conhecimento, com argumentos fundamentados na 

antifundacionalismo, contextualismo e consequencialismo, concomitante com a teoria 

da verdade de James, bem como na reinterpretação social e cultural da filosofia 

elaborada por Dewey, para a partir disto efetuar a crítica à linguagem privada em 

contraposição às contingências na construção da verdade, posicionamento erigido por 

Rorty; b) a crítica à teoria da norma jurídica de Paulo de Barros Carvalho ligada à uma 

concepção de uma linguagem privada, seguida de uma regra matriz de incidência 

tributária, onde o primado de sua teoria é a simples adequação dos acontecimentos 

fáticos aos enunciados normativos, onde uma teoria da norma jurídica de cunho 

pragmático com base nos postulados do primeiro item são meios satisfatórios para a 

crítica de uma atividade meramente subsuntiva de um agente administrativo fazendário; 

c) como a natureza jurídica obrigacional ex lege da obrigação tributária é um 

instrumento para a concretização do lançamento tributário homologatório como 

discurso burocrático. 

O realismo em suas vertentes (ingênua, natural e crítica) ainda elege a 

linguagem como um terceiro entre o sujeito e o objeto, portanto em uma atividade 

cognitiva ainda com esteio numa relação dicotômica entre aquele que conhece e aquilo 

que é objeto de estudo.  

O conteúdos dos enunciados normativos são meros instrumentos de 

convalidação e a real possibilidade de suas adequações aos acontecimentos no mundo 



fático, ao serem realizadas de forma correlacional perpetuam uma lógica dedutiva, tanto 

na compreensão assim como na aplicação do texto normativo ao caso concreto. 

Ao ter em sua natureza a certeza dos instrumentos do conhecimento, 

possuem idéias primeiras e últimas sobre o objeto conhecido e sua relação com o sujeito 

cognoscente, o antifundacionalismo por tem em seu bojo a verdade das palavras e das 

situações fornece-nos uma constante pesquisa dos fenômenos e como estes são meios de 

preencher os enunciados normativos. 

Já no consequencialismo, o fim prático de um enunciado normativo deve 

sempre observar os efeitos da aplicação de uma atividade interpretativa, todavia 

conceitos como os de vinculação ao texto normativo e de discricionariedade reduzida de 

um agente administrativo fazendário, mais do que os fins práticos têm sempre em vista 

uma relação binária de contido e não-contido.  

O contextualismo por não deixar de observar o ambiente onde os 

enunciados normativos estão inseridos, poderia proporcionar ao agente administrativo 

fazendário uma atividade interpretativa integrada aos ditames de uma nova ordem 

constitucional, onde as relações jurídicas tributárias, não mais tem uma razão em si, e 

muito menos uma relação binária de conter ou não estar contido um acontecimento do 

mundo fático em um enunciado normativo. 

A teoria da verdade de James possibilita um instrumental interessante na 

medida em que a verdade não é um fundamento em si, mas uma precisão lógica de uma 

assertiva em vista de sua aplicabilidade.  

Com este giro do empirismo radical, a própria construção do 

conhecimento ganha no que diz respeito a uma constante revisão dos postulados, in 

casu, o conteúdo de um texto normativo por si só não abarca a realidade, e ainda com 

arrimo em uma possibilidade filosófica e não um novo sistema de compreensão da 



realidade, Dewey completando os ensinamentos de James possibilita ao jurista este 

instrumental de não mais se ter um instrumental pronto e acabado em si, mas um meio 

para sempre investigar proposições científicas, enunciados normativos, ou mesmo as 

crenças e hábitos de cada um na sociedade. 

Rorty por sua vez, proporciona com o seu giro lingüístico, além das 

considerações feitas acima, uma busca da verdade pelo próprio sujeito, pois as  

respostas algoritmas para um problema moral ou jurídico é uma atividade metafísica e 

essencialista que não cabe em nossa realidade, tendo em vista a função social e prática 

da linguagem, onde os jogos desta linguagem não são instrumentos designativos e 

terceiros entre o sujeito e o objeto. 

A revolução de cada época proporciona um novo modo de resolver 

velhos problemas, o vocabulário privado de cada pensador com suas finalidade são 

belos entes que somente servem aos seus propósitos, bem como serem figuras de 

raciocínio para quem adentra em suas formas de enxergar e compreender a realidade. 

O instrumento comprobatório fica de lado na medida em que a 

neutralidade metodológica fica sem sentido, perdão pela obviedade, mas quando se 

estuda um dado objeto, tanto este quanto a metodologia de seu conhecimento são 

escolhas e valores, mesmo sem consciência o ponto neutro da pesquisa de um também 

pretenso sujeito puro do conhecimento perdem sua vigência nas mentes e corações dos 

que se contrapõem a uma atitude metafísica e essencialista, de si, das coisas e do 

mundo.  

Com isto o próprio Direito sofre choques, pois no mínimo ele tem duas 

finalidades enquanto dogmática, pois deve preservar sua identidade em uma estrita auto-

regulação, mesmo aparentemente aberto às contingências da realidade fática e dos 

valores e práticas dos sujeitos de direito. 



Enfim, o giro lingüístico além de instrumento de compreensão também é 

meio de influenciar a prática de um sujeito de direito, e mais especificamente um sujeito 

passivo da relação jurídica tributária, tendo em vista a constante revisão dos postulados 

de um ordenamento jurídico essencialista e binário, em suas estipulações institucionais, 

doutrinárias e práticas. 

A construção doutrinária do  Paulo de Barros Carvalho tem o seu valor 

em trazer para o Direito Tributário as questões de teoria do conhecimento para uma 

melhor compreensão do que ele chama de fenômeno da incidência jurídica tributária.  

Entretanto, a via eleita na sua observação do objeto, por está ligada a um 

realismo técnico-lingüístico traz as concepções de ordem esseacialista e binária, sua 

teoria da norma jurídica, refletindo um patamar epistemológico acerca do qual uma 

atividade subsuntiva de enunciados normativos, por meio da adequação aos elementos 

deônticos de sua regra matriz de incidência tributária, proporciona legitimidade aos 

procedimentos administrativos tributários de um agente administrativo fazendário, em 

virtude deste somente ter em sua atividade observação dos elementos normativos de 

algum enunciado, quer dizer, saber se o acontecimento de um fenômeno no território 

brasileiro, a partir de uma a lei vigente à época, tem os elementos subjetivos e objetivos 

de um fato gerador, para por meio de uma atividade subsuntiva e binária correlacionar 

ou não tal fenômeno ao enunciado normativo. 

A natureza obrigacional ex lege de cunho meramente patrimonialista nas 

relações jurídicas tributárias, demonstram um atrito com o contextualismo pragmático 

na medida em que não está correspondendo aos pilares de uma nova ordem 

constitucional.  



Sabemos que enquanto existir este ente de direito público denominado de 

Estado, este vai sempre adentrar na propriedade e liberdade para com a justificativa de 

proporcionar serviços públicos de qualidade no tocante às necessidades sociais. 

Mas sua justificativa cai por terra quando observamos hospitais em 

estado terminal, a segurança pública, refém do crime e a educação pública sendo 

reprovada no que diz respeito ao desenvolvimento do país e dos cidadãos. 

A afirmação feita acima não precisa de uma estipulação minuciosa de 

dados de várias agências, estatais ou não, todavia é em vista da melhoria disto que foi 

redigido de forma sucinta que os agentes políticos legitimam as relações jurídicas 

tributárias, que o diga a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

(CPMF) que há muito tempo já é parte de nosso cotidiano e o Governo Federal insiste 

em prorrogar com o argumento de que a despesa pública vai ser afetada se houver a 

diminuição de tal receita pública. 

É a partir de estipulações de natureza política que o lançamento tributário 

homologatório vem a ser instrumento de um discurso de cunho burocrático, em razão 

das prerrogativas materiais e processuais do Fisco quando da constituição do crédito 

tributário.  

Começando pelo prazo qüinqüenal para a o homologação do lançamento, 

que efetivamente é sobre o pagamento e não sobre o lançamento tributário que se opera 

a homologação, concretiza o total esvaziamento do sujeito passivo, pois este ao 

antecipar a quantia devida o faz na possibilidade de sofrer inúmeros lançamentos de 

oficio, não respeitando, por exemplo, o devido processo legal na constituição do crédito 

tributário188. 

                                                 
188 SCAFF, Fernando Facury. Garantias fundamentais dos contribuintes à efetividade da Constituição. 
Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, Julho/2003, pp. 38 – 52. 



Vemos que a relação binária, em uma atividade subsuntiva de um agente 

administrativo fazendário a partir do conteúdo de um enunciado normativo, configura 

um código de preferência, em uma relação que mescla o político e o jurídico, 

concretizado de uma forma circular Direito e Poder, por meio de uma comunicação 

simbólica generalizada em um enunciado normativo189. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a 
partir e além de Luhmann e Habermas. Tradução do autor. São Paulo: Martins Fontes, 2006, pp. 90 -95. 
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