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RESUMO 
 

 
 

As tradicionais regras de interpretação da hermenêutica clássica, 
baseadas no raciocínio silogístico, têm revelado, na contemporaneidade, sua 
insuficiência teórica, para lidar com aquilo a que a jurisdição se propõe, na 
concretização do Direito: segurança, certeza, a proibição do non liquet e a não 
arbitrariedade das decisões judiciais. Ela encontra alguns óbices, a exemplo da 
textura aberta da linguagem, que gera uma zona de incerteza no Direito, o poder 
criativo do juiz na apreciação do caso concreto. Acresce a isso, o poder, cada vez 
mais amplo  que o juiz vem logrando, na jurisdição moderna, traduzido pela margem 
de livre apreciação. Entretanto, não há metodologia em que a interpretação surja 
como uniforme e, assim, tecnicamente, correta. Daí a importância do diálogo da 
hermenêutica jurídica com a filosofia e com as teorias da argumentação. Com a 
primeira, aprende-se a compreender os meandros que envolvem a compreensão e a 
interpretação. Nesse sentido, são fundamentais as contribuições de Heidegger e 
Gadamer ao verificarem que o ato de interpretar compreende um juízo prévio ou 
uma pré-compreensão, iniciando-se a interpretação, a partir de um dado, de valores 
circundantes, formando o círculo hermenêutico. A partir de Paul Ricoeur, 
compreende-se a dialética do evento da fala e da significação. Por sua vez, os 
teóricos da argumentação jurídica, a exemplo de Theodor Viehweg e Chaïm 
Perelman, demonstraram que o Direito exige recursos técnicos e argumentativos, os 
quais vão permear a ação do juiz na ponderação dos argumentos, racionalmente 
orientados, para uma decisão razoável. Assim, o controle dessas decisões 
jurisdicionais, que evita o arbítrio do juiz, é verificado pelos argumentos que este 
explicita na fundamentação da sentença. Cabe à Dogmática jurídica fornecer tais  
dados, os quais o aplicador do Direito deve tomar parâmetro. Isso caracteriza a 
inegabilidade dos pontos de partida. É nesse sentido que se diz que a interpretação 
jurídica possui umbrais. Ela comporta a antítese liberdade versus limite. 
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INTRODUÇÃO 

O esquema clássico de 

interpretação do Direito, 

apoiado pelas grandes 

codificações civilísticas 

do século XIX, assenta-se 

numa mentalidade do 

processo silogístico na 

aplicação do Direito. Na 

base desse entendimento, 

encontra-se, especialmente, 

a concepção de separação 

dos poderes. Essa idéia 

favoreceu a configuração da 

imagem do juiz semelhante à 



de um autômato, porquanto 

todas as soluções estão na 

lei, cabendo ao julgador, 

sem margem de ponderação, 

retirar dela as saídas para 

dirimir o caso concreto. 

Destarte, a dogmática 

clássica desenvolveu um 

modo de concretização da 

norma, fundada num conceito 

abstrato de Direito. 

Esse modelo clássico do 

raciocínio jurídico trouxe 

alguns obstáculos à 

realização do Direito. 



Assim, a teoria e a prática 

do Direito, na 

contemporaneidade, 

mormente, nos sistemas 

jurídicos que assimilaram o 

paradigma da codificação 

napoleônica, encontram-se 

diante de alguns impasses 

epistemológicos e 

metodológicos. A idéia de 

Direito como oriunda da 

vontade do poder soberano 

e, por conseguinte, devendo 

ser aplicado de forma 

mecânica, através de um 



processo silogístico, 

encontra-se questionada em 

seus fundamentos, frente à 

complexidade de uma 

sociedade pluralista e as 

relações jurídicas delas 

decorrentes. 

Acresce a isso que o 

sistema de Direito 

inaugurado pela modernidade 

está baseado em princípios 

como non liquet, certeza, 
segurança, completude do 

sistema e imparcialidade do 

juiz. Nesse sentido, o 



professor João Maurício 

Adeodato, analisando a 

estrutura do Direito 

moderno, dogmaticamente 

organizado, apresenta o que 

considera cinco 

constrangimentos: a 

obrigatoriedade de fixar 

textos normativos, visando 

estabelecer, previamente, 

as regras do jogo; a 

necessidade de interpretar 

textos normativos; a 

obrigatoriedade de só 

argumentar, tomando por 



base e alegando, 

expressamente, esses textos 

normativos pré-fixados; o 

constrangimento de decidir  

todo e qualquer conflito, 

juridicamente relevante, e 

a obrigação imposta ao juiz 

de fundamentar suas 

decisões.1 

Esses constrangimentos 

ou limites impostos pela 

dogmática, para o exercício 

da interpretação jurídica, 

colocam em relevância o 
                                                 
1 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002. pp. 312-313. 



papel de destaque que a 

hermenêutica assume, na 

reflexão jurídica 

contemporânea, demonstrando 

a necessidade de uma nova 

metodologia que permita a 

eficiência da atuação 

jurisdicional na solução de 

conflitos, a partir das 

condições de decidibilidade 

oferecidas pela dogmática 

jurídica.  

Os princípios 

estabelecidos pela 

dogmática jurídica prevêem 



não só certeza, na 

prestação jurisdicional, 

como apontam para o 

controle das decisões, 

através de justificação 

razoável, ou seja, na atual 

compreensão política do 

Direito concorrem, para sua 

concretização, fatores 

como: objetividade, 

fundamentação e controle 

das decisões. Razão por 

que, as tradicionais regras 

de interpretação da 

hermenêutica clássica têm 



apresentado dificuldades 

manifestas, ao associar a 

interpretação e aplicação 

do direito como processo, 

essencialmente, subsuntivo. 

O Direito por estirado 

período, à semelhança de uma mônada, 

foi orientado para bastar a si mesmo, 

dentro do qual deveriam ser enquadrados 

os fatos e as relações sociais. O caráter 

formalista dessa concepção jurídica  

funda-se no entendimento de que a norma 

possui um sentido absoluto pré-existente 

ao próprio ato interpretativo que 

necessita, tão somente, ser desentranhado 

pelo intérprete. Assim, a hermenêutica 

clássica provoca o fechamento cognitivo 

do direito.2  

Dois aspectos apresentam-

se como norteadores deste   trabalho, e, 

de certa forma, podem ser tomados como 

pontos de partida desse trabalho. O 

primeiro consiste na ineficácia da 

hermenêutica tradicional, ainda utilizada 

                                                 
2 Cf. TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das decisões judiciais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, 
p. 2. 



na prática judiciária e ensinada nos 

cursos de Direito. O outro trata  da 

responsabilidade que pesa sobre a 

dogmática jurídica de propiciar meios 

racionais de controle das decisões 

jurisdicionais, para que o Direito não seja 

visto como um produto do arbítrio dos 

juízes. 

É usual na hermenêutica 

jurídica  tradicional tomar 

como objeto de estudo as 

técnicas de interpretação 

das leis. Assim, é que a 

definição de hermenêutica 

jurídica é vista como parte 

da ciência jurídica que se 

ocupa em estudar e elucidar 

técnicas de interpretação. 

Um dos autores consagrados 



pelo pensamento jurídico 

brasileiro, Carlos 

Maximiliano, define 

interpretação como a 

determinação do sentido e 

das expressões de direito e 

hermenêutica como a ciência 

responsável pela 

sistematização dos 

processos utilizados pela 

interpretação.3 

A hermenêutica jurídica 

clássica pretendeu estabelecer critérios de 

interpretação que garantissem a 

objetividade na interpretação das leis, 

                                                 
3 “A Hermenêutica jurídica tem como objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para 
determinar o sentido e o alcance das expressões do direito”. Entende este autor que para “aplicar o direito se faz 
mister um trabalho preliminar: descobrir e fixar o sentido verdadeiro da regra positiva; e, logo depois, o 
respectivo alcance, a sua extensão”. Assim, o executor extrai da norma tudo o que na mesma se contém: é o que 
se chama interpretar. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica jurídica e aplicação do Direito. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997.  p. 01. 



tendo em vista a exigência de 

imparcialidade do juiz, na prestação 

jurisdicional. Na realidade, a utilização 

dessas técnicas não alcança seu objetivo. 

Normalmente, os livros 

didáticos sobre Introdução ao Estudo do 

Direito apresentam como técnicas 

interpretativas, capazes de orientar a 

atuação de juízes, advogados e dos 

órgãos aplicadores da lei em geral, as 

seguintes: gramatical, lógico-formal, 

histórico-evolutiva ou teleológica. 

Segundo Lacombe, essas técnicas ou 

cânones que remontam a Savigny, com 

exceção da teleológica, nem por ele 

foram vistas como forma de se chegar a 

uma conclusão objetiva e previsível sobre 

o significado da lei.4 A utilização estrita 

desses cânones da interpretação tem 

revelado insuficiente. De acordo com 

Alexy, eles têm sido tema de discussão 

ampla, desde Savigny e, mesmo 

atualmente, ainda não há acordo quanto a 

seu número, sua formulação precisa, sua 

ordem hierárquica e seu valor. 5 

Por outro lado, o emprego 

de tais técnicas não leva em conta a 

dimensão criativa do juiz. Na solução dos 

conflitos, o juiz não tem só diante de si 

                                                 
4 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estudo do 
direito.  Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
5 ALEXY, Robert.  Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 
justificação jurídica. São Paulo: Landy, 2001. p. 227. 



uma lei geral e abstrata.Tem o fato que 

será analisado, tendo em vista as 

circunstâncias, e dará uma solução  com 

base em ponderações que espelhem a 

razoabilidade. 

Na realidade, a atividade 

jurisdicional não é mecânica, que não 

requeira a sensibilidade de quem julga. O 

juiz desempenha uma função cada vez 

mais atuante no processo. A imagem do 

julgador como a boca que pronuncia as 

palavras da lei está sepultada, face às 

exigências atuais da atividade 

jurisdicional. Um dos aspectos mais 

relevantes da nova imagem do juiz diz 

respeito à discricionariedade que  lhe é 

concedida, a despeito das divergências 

em torno da questão. Isso, de alguma 

forma, pode suscitar uma certa suspeita 

acerca do Direito ser um produto da 

arbitrariedade do juiz. 

Assim, visando à 

contenção de arbítrio do aplicador do 

direito, observa-se que, no Estado 

Democrático de Direito, amplia-se o 

controle das decisões judiciais. Essa 

exigência com a responsabilidade da 

atuação do juiz se dá, não só pela 

obrigação de motivar as decisões, mas 

também pelo duplo grau de jurisdição. O 

juiz deve prolatar sentenças, não só, 



tecnicamente adequadas, mas razoáveis, 

eqüitativas e justas.  

Assim, é relevante 

indagar: A aplicação do Direito mobiliza 

raciocínios, essencialmente lógico-

formais ou há brecha para ponderação de 

argumentos? Como a hermenêutica 

alicerça o juiz para uma ponderação 

argumentativa racionalmente orientada 

para a decisão razoável? Há 

procedimentos de controle da 

subjetividade do juiz? 

Pretende-se demonstrar, 

neste trabalho, que a prática jurídica, 

conforme a compreensão atual, mobiliza 

um saber hermenêutico, através de 

procedimentos interpretativos e demanda, 

para concretização do Direito, o recurso 

técnico da argumentação. Este é o que 

permite o exercício da liberdade, o 

confronto e o amadurecimento de idéias. 

A certeza e a objetividade previstas pela 

dogmática induzem à procura de uma 

outra racionalidade jurídica que não a 

lógico-formal.  

Defende-se a idéia de que 

deve haver uma aproximação necessária 

entre hermenêutica e as teorias da 

argumentação. Entende-se que o Direito é 

argumentação em todos os níveis. 

Segundo Manuel Atienza, “a prática do 



Direito consiste de modo muito 

fundamental em argumentar”.6 Essa 

dimensão do Direito está presente, no 

discurso jurídico, a partir dos interesses 

contrapostos levados ao judiciário, o 

princípio do contraditório, do duplo grau 

de jurisdição, dentre outros aspectos. 

Para atuar no exercício da jurisdição, o 

juiz precisa conhecer não só o direito, 

mas saber conciliar as pretensões 

antagônicas, isto é, o juiz lida, 

necessariamente, com a argumentação, 

tanto no nível da interpretação, quanto da 

decisão.   

Por outro lado, pretende-se 

demonstrar que, a despeito da existência 

do poder inegável concedido ao juiz, 

através da margem de livre apreciação, a 

interpretação tem umbrais fornecidos 

pela dogmática jurídica, visando à 

manutenção e coerência do sistema. 

Conforme Arnaud, “a interpretação 

jurídica é mantida em limites estreitos: a 

argumentação não pode ser livre sob pena 

de se colocar em causa a coesão interna 

do sistema”.7 

No primeiro capítulo, 

pretende-se estabelecer a discussão  da 

hermenêutica, enquanto teoria da 

interpretação, conciliando a  visão da 

                                                 
6 ATIENZA, Manuel.  As razões do Direito.  São Paulo: Landy, 2002. p. 11. 
7 ARNAUD, André-Jean. O direito traído pela filosofia. Porto Alegre: Antonio Fabris Editor, 1991. p. 190. 



dogmática jurídica com a da filosofia, a 

partir dos contributos da hermenêutica 

romântica com Schleiermacher, Wilhelm 

Dilthey, fazendo uma incursão nas teorias 

de Heidegger, Gadamer e Paul Ricoeur. 

Nesses estudos, serão feitos contrapontos 

com a hermenêutica jurídica, no que 

tange aos conceitos de compreensão, 

interpretação, pré-compreensão e a 

autonomia semântica do texto escrito. 

Observa-se que no Direito a pré-

compreensão se faz presente a partir da 

dogmática que orienta a ação jurídica, 

isto é, a pré-compreensão é acentuada, 

porque relacionada a um campo 

conceitual próprio – a dogmática 

jurídica.8  

No segundo capítulo, 

elegeu-se a teoria normativista 

kelseniana, para observar como se dá a 

interpretação num modelo teórico que 

alija toda a axiologia de suas 

considerações. Sabe-se, de antemão, que 

a hermenêutica kelseniana não é a que 

mais se aprofundou no aspecto da 

interpretação. A curiosidade, porém, 

científica foi aguçada, a fim de observar 

como se dá a interpretação, numa teoria 

jurídica que exclui todas as considerações 

metajurídicas, sem levar em conta a 

realidade e o próprio conteúdo do Direito, 

                                                 
8 Cf. CAMARGO, Maria Margarida Lacombe, op. cit., p.10. 
 



mas, especialmente, chamou atenção o 

desejo kelseniano de romper com as 

teorias jurídicas tradicionais, sobretudo 

com a Escola da Exegese. Neste estudo, 

pretende-se discutir também se houve 

influência de Kelsen na dogmática 

jurídica brasileira. Para tanto, será 

analisado o art. 5º da Lei de Introdução 

ao Código Civil. 

No terceiro capítulo, 

procura-se analisar como se encaminhou 

o raciocínio jurídico após Kelsen, um 

representante máximo do formalismo. 

Tomar-se-á como embasamento teórico  

autores que refletiram a metodologia 

jurídica a partir de uma racionalidade 

prática Theodor Viehweg, Robert Alexy, 

Perelman, Manuel Atienza, Aarnio Aulis, 

Tércio Sampaio. Será discutida a 

obrigação do juiz motivar as decisões 

jurídicas e os limites da interpretação 

jurídica, como consectários do Estado 

Democrático de Direito, que se funda na 

certeza da realização do Direito, tendo 

como corolário a exigência de motivação 

das decisões judiciais. 

A análise desses temas 

dar-se-á, a partir do recurso à pesquisa 

bibliográfica. Levar-se-á em conta a 

Legislação Brasileira vigente como 

arrimo aos argumentos apresentados. Os 

conceitos básicos discutidos pelos 



professores desse curso de mestrado 

serão aqui utilizados, também, para 

alicerçar as posturas aqui defendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DIREITO, HERMENÊUTICA E INTERPRETAÇÃO 
 

O fato de o juiz ter que 

apreciar todo e qualquer conflito, 

juridicamente relevante, evidencia a 

função hermenêutica da ciência jurídica.9 

Nesse aspecto, pode-se dizer que o 

                                                 
9 Tércio Sampaio justifica a feição hermenêutica da dogmática jurídica, a partir da crença quase universal de que 
não há normas sem interpretação. Isso para ele é que define a função social das interpretações dogmáticas.  A 
dogmática cria as condições para a libertação do espírito onde a sociedade espera vinculação. A dogmática 
interpreta sua própria vinculação aos dogmas, conferindo ao intérprete uma disponibilidade que o autoriza a 
ampliar as incertezas sociais de um modo suportável e controlado. FERRAZ Júnior. Tércio Sampaio. Função 
social da dogmática jurídica. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 138. 



Direito é uma ciência de traço 

hermenêutico. O Direito, enquanto 

manifestação de sentido, trata da 

compreensão de textos, leis, decisões 

jurídicas. A prática jurídica, em sua 

totalidade, em seu funcionamento e em 

sua dinâmica operacional, depende da 

interpretação.  

Nesse sentido, é que Eros 

Roberto Grau situa o Direito como 

“alográfico”, considerando que o texto 

normativo não se completa no sentido 

nele impresso pelo legislador. A 

completude do texto só é atingida a partir 

do sentido que lhe confere o intérprete.10 

Pode-se dizer, então, que o texto 

normativo é dependente de interpretação, 

pois não há texto que prescinda desse 

procedimento. Assim, a 

interpretabilidade é uma qualidade 

fundamental da juridicidade.11   

Por outro lado, o professor Nelson Saldanha12 enfatiza que o Direito 

não é só um conjunto de normas, mas também é constituído de valores e 

informações.  

                                                 
10 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros,  
2002.  p. VI. 
11 BITTAR, C. B. Bittar.  Linguagem jurídica.  São Paulo: Saraiva, 2001. p.  89. 
12 “O que se denomina direito não pode ser entendido apenas como ordem, conjunto  de normas, 
sistema de princípios, proporção ou reparto. É necessário incluir-se, no que se entende como direito, 
um ‘corpo’ de informações e conceitos que tornam avaliável (inclusive) aquele conjunto de normas ou 
aquela ordem. Um corpo de conceitos que implicam ou carregam consigo valores e princípios, e que 
aparecem no próprio processo de realização social das normas ou da ordem. Neste corpo de 
conceitos e valores acha-se a hermenêutica; na relação dinâmica entre ele e a  ordem, ou entre a 
ordem (através dele) e sua aplicação aos problemas concretos, acha-se a interpretação. Não se 
entenderá nenhuma ordem sem a inteligibilidade que a hermenêutica lhe confere; não se concebe 
uma hermenêutica que não se tenha elaborado em função de uma ordem”. SALDANHA, Nelson. 
Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 38. 



O Direito é comprometido com valores, e a norma que se busca no 

texto, através da interpretação, encontra-se relacionada a uma situação histórica da 

qual fazem parte o sujeito (intérprete) e o objeto a ser interpretado (fato e norma). 

Destarte, pode-se dizer que o processo de interpretação e de aplicação das leis 

corresponde a uma situação hermenêutica.13 A hermenêutica, por sua vez,  atribui 

uma responsabilidade àquele que aplica o Direito, considerando que esta se funda 

em princípios teleológicos, morais e éticos. 

A interpretação está cingida à idéia de jurisdição. Ou seja, o que se 

almejou na elaboração da norma jurídica e o que se pretende na sua concreção, 

correspondem a um processo de mediação, visando à composição da lide. Pode-se 

dizer que é a passagem da teoria, em que se toma um texto legal abstrato, para a 

prática, em que se deve aplicá-lo a situações concretas.14 

A tarefa da judicatura não prescinde de uma consciência hermenêutica, 

uma vez que entre a hermenêutica jurídica e a dogmática existe uma relação 

essencial, na qual a hermenêutica detém uma posição predominante, pois não é 

sustentável a idéia de uma dogmática jurídica total, sob a qual se pudesse baixar 

qualquer sentença por um simples ato de subsunção.15  

A hermenêutica e a 

interpretação também remetem à idéia de 

elo, de mediação, à medida que há um 

distanciamento entre quem escreve e 

aquele que capta o sentido. Portanto, Paul 

Ricoeur16 afirma que “a hermenêutica 

começa onde o diálogo acaba”. No 

âmbito jurídico, observa-se que a 

                                                 
13 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição para o  estudo 
do Direito.  Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 14. 
14 É interessante notar que alguns teóricos fazem distinção entre texto da lei e norma. Eros Roberto Grau afirma: 
“o que em verdade se interpreta são os textos normativos; da interpretação de textos resultam as normas. Texto e 
norma não se identificam. A norma é a interpretação do texto normativo”. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e 
discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros,  2002. p. III. 
15 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica.  
Petrópolis: Vozes, 1999. p. 491. 
16 RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação. Lisboa: Edições 70. 2000. 
p. 43. 



normatividade jurídica mantém, não só, 

uma separação entre o momento da 

elaboração da lei e a sua concreção, mas 

também, entre autor normativo e o seu 

intérprete.  

A idéia de mediação, se 

dá, também, na perspectiva, de que faz 

parte da significação de um texto está 

aberta a um número indefinido de leitores 

e, por conseguinte, de interpretações. 

Esta oportunidade de múltiplas leituras é 

a contrapartida dialética da autonomia 

semântica do texto. Assim, o direito do 

intérprete e o direito do texto convergem 

numa importante luta, que gera a 

dinâmica total da interpretação.17  

A partir do processo de mediação hermenêutica, que permeia o texto e 

o intérprete, Karl Larenz faz considerações acerca de como ocorre o processo de 

compreensão e interpretação. A compreensão, para este teórico, pode ser 

comparada, grosso modo, a uma chave que abre a leitura do texto, num aspecto 

mais literal. Esse processo seria o acesso imediato ao texto, que ocorre de maneira 

irreflexiva. Assim, “interpretar é uma atividade de mediação pela qual o intérprete 

compreende o sentido de um texto, que lhe tinha deparado como problemático”. 18 

                                                                                                                                                         
 
17RICOUER, Paul, Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação. Lisboa: Edições 70. 2000. 
p. 43. 
18 Considerando o material lingüístico de que se reveste o conjunto de textos jurídicos: contratos, leis, sentenças, 
abre para Larenz duas atitudes hermenêuticas: a compreensão e de interpretação. Para ele, a compreensão de 
expressões lingüísticas ocorre, de modo irreflexivo, mediante o acesso imediato aos sentido da expressão, ou 
então de um modo reflexivo, mediante o interpretar. A este respeito é sempre pressuposta a mediação através da 
percepção sensorial. É irreflexivo porque para quem ouve e compreende não é problemático o sentido do 
discurso, não lhe torna de diferentes interpretações. Caso haja a possibilidade de vários sentidos não se considera 
mais a compreensão, porém a interpretação. LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do Direito. Lisboa: 
fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p. 282. 



Karl Larenz19 explica o processo de mediação como a situação em que 

o intérprete está ante vários significados de um texto ou de uma expressão e indaga 

qual o sentido correto do texto, levando em consideração as várias circunstâncias, 

hermeneuticamente, relevantes. Por isso deve, necessariamente, fazer opção entre 

uma interpretação que considere correta. Entretanto, essa opção não é vinculante, 

mas uma opção devidamente fundamentada entre diferentes possibilidades de 

interpretação. Interpretar um texto, nessa perspectiva, quer dizer decidir-se, com 

base em considerações que fazem aparecer tal interpretação como a correta.20 

Gadamer21, por sua vez, entende que a interpretação não é um ato 

posterior e oportunamente complementar à compreensão, porém, compreender é 

sempre interpretar, e, por conseguinte, a interpretação é a forma explícita da 

compreensão. 

Poder-se-ia concluir que Larenz considera a interpretação, somente, 

nas situações em que o texto não é claro. Entretanto, ele mesmo se encarrega de 

esclarecer que é um equívoco pensar que os textos jurídicos só carecem de 

interpretação quando são obscuros, pouco claros ou contraditórios.  

Portanto, a necessidade de interpretação não deflui de um defeito que 

possa ser corrigido através da escrita de um novo texto legal, mas continuará a 

subsistir enquanto todas as sentenças jurídicas, resoluções e demais documentos 

jurídicos não vierem, exclusivamente, numa linguagem codificada.22 

 

1.1  Hermenêutica  e interpretação 
 

A hermenêutica surge como condição da modernidade. Vattimo  

entende-a como uma filosofia da modernidade, porquanto se funda na idéia de 

“dissolução da verdade, como evidência peremptória e objetiva”.23 Até agora, 

argumenta Vattimo, os filósofos se empenharam em descrever o mundo; é chegado 

o momento de interpretá-lo. Para ele, à descrição objetiva dos fatos segue-se a 

                                                 
19 Ibidem, p. 282. 
20 Ibidem, p. 283. 
21 GADAMER, Hans-Georg. op. cit., 1999. p. 459. 
22  LARENZ, Karl. op. cit., p. 284. 



busca da verdade mais persuasiva e responsável, originária da interpretação, isto é, 

uma interpretação que pretende validade até se apresentar uma interpretação 

concorrente que a desminta.24   

Vattimo,25 obviamente, não olvidando as contribuições de 

Schleiermacher e Dilthey, define hermenêutica como aquela filosofia que desenvolve 

ao longo do eixo Heidegger-Gadamer, isto porque, reconhece que estes dois 

filósofos representam os pólos de uma tensão, os limites  de um quadro dentro do 

qual os autores que os sucedem se colocam mais próximos de um ou de outro. 

Esses filósofos, segundo Vattimo, sintetizam os dois aspectos constitutivos da 

hermenêutica: o da ontologia e o da lingüisticidade.26  

Feitas essas considerações, faz-se necessário fazer uma incursão 

acerca de alguns aspectos do significado e da origem da hermenêutica.  

Indubitavelmente, a definição da hermenêutica constitui tarefa das mais 

complexas, quer para o Direito, quer para a filosofia da linguagem. A idéia desta 

disciplina, normalmente, está associada à técnica de interpretação, estando, dessa 

forma, voltada para o campo dos métodos, noção nem sempre assente, sobretudo 

na Hermenêutica Filosófica. 

Paul Ricoeur define hermenêutica como a teoria da interpretação dos 

textos.27 Richard Palmer, por sua vez, diz que a hermenêutica é o estudo da 

compreensão, é, essencialmente, a tarefa de compreender textos.28 Enfatiza esse 

                                                                                                                                                         
23  VATTIMO, Gianni. Para além da interpretação: o significado da hermenêutica para a filosofia. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999. p. 27. 
24 Para Vattimo, a hermenêutica se quer ser coerente com a própria recusa da metafísica, só pode apresentar-se 
como a interpretação filosófica mais persuasiva de uma situação, de uma ‘época’, e logo, necessariamente de 
uma providência. Não havendo evidências estruturais a oferecer como justificativa racional, pode-se argumentar 
a própria validade só na ‘base’ de um processo que, na sua prospectiva prepara ‘logicamente’ uma solução, é 
neste sentido, que a hermenêutica apresenta-se como filosofia da modernidade, op. cit., pp. 13-27. 
25 VATTIMO, Gianni, op. cit., pp.14-15. 
 
26 Vattimo analisa que para Heidegger, apesar de toda ênfase que dá à linguagem, especialmente, na fase mais 
tardia do seu pensamento, a interpretação é vista sobretudo do ponto de vista do ser; para Gadamer, por outro 
lado, com toda ênfase à ontologia, ele coloca sobre a ontologia, a interpretação do ponto de vista da 
lingüisticidade, op. cit.,  p. 15. 
27 RICOEUR, Paul. Interpretação e ideologias.  Rio de Janeiro: F. Alves, 1983. p. 1. 
28Palmer completa sua definição abordando que as ciências da natureza têm métodos para compreender os 
objetos naturais; as obras precisam de uma hermenêutica, de uma ciência da compreensão adequada a obras 
enquanto obras. O campo da hermenêutica nasceu como esforço para descrever os modos de compreensão, mais 
especificamente históricos e humanísticos. PALMER, Richard E. Hermenêutica.Lisboa: Edições 70, 1986. p. 
19.  



autor que a hermenêutica chega à sua dimensão mais autêntica, quando deixa de 

ser um conjunto de artifícios e de técnicas de explicação de texto e tenta ver o 

problema hermenêutico, dentro do horizonte de uma avaliação da própria 

interpretação. Isso implica o surgimento de dois pólos de atenção diferentes: o fato 

de compreender um texto e a questão mais englobante do que é compreender e 

interpretar.29 Por outro lado, Paul Ricoeur enfatiza que “o termo interpretação deve 

aplicar-se não a um caso particular de compreensão, a das expressões escritas da 

vida, mas a todo processo que abarca a explicação e a compreensão”.30  

Por vezes, os termos 

hermenêutica e interpretação são 

utilizados, indistintamente, como se 

constituíssem uma mesma realidade, 

porém  faz-se mister traçar parâmetros 

que diferenciem um do outro. A 

hermenêutica pode ser considerada 

como um conjunto de dispositivos 

teóricos que orientam a interpretação.  

O professor Nelson Saldanha acentua que a hermenêutica parece algo 

mais próximo do âmbito teórico; interpretação beira antes um sentido de processo, 

algo como uma atividade.31 Nessa mesma linha, encontra-se a concepção de 

Gadamer. Ele salienta, na obra “A razão na época da ciência”, que hermenêutica é 

“a teoria ou a arte de interpretação”.32 A interpretação, de acordo como esse filósofo, 

advém de um estranhamento daquilo que se busca compreender.33 

                                                 
29 Ibidem, pp. 19-23. 
30 RICOUER, Paul. op. cit., 2000. p. 86. 
 
31 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 195 
32 Gadamer complementa sua explicação, dentre outros aspectos, observando a etimologia. Para ele a expressão 
usual alemã no século XVIII: ‘Kunstlehre’(=‘teoria da arte’) é, na realidade, uma tradução da palavra grega 
‘techne’ e situa a Hermenêutica junto com aquelas ‘artes’ tais como a Gramática, a Retórica e a Dialética. Não 
obstante, a expressão teoria da ‘arte’ se refere, na verdade, a uma tradição educativa diferente da do último 



Do ponto de vista jurídico, Carlos Maximiliano34 define interpretação 

como a determinação do sentido e o alcance das expressões de Direito, e 

hermenêutica como a ciência que se incumbe dos estudos e sistematização dos 

processos utilizados pela interpretação. Alerta esse autor que é equívoco dos que 

pretendem substituir uma palavra pela outra; enquanto a hermenêutica é a teoria 

científica da arte de interpretar, descobrindo e fixando os princípios que regem a 

interpretação, esta é a aplicação daquela.35 

Enquanto para  Eduardo Couture, interpretar deriva de interpres, isto 

é, mediador, corretor intermediário. O intérprete é um intermediário entre o texto e 

a realidade; a interpretação consiste em extrair o sentido, desenterrar o conteúdo 

que o texto encerra com relação à realidade.36  

Às vezes, define-se hermenêutica com a noção do mito de Hermes.37 

Este mito está ligado à transmutação, isto é, transformar tudo aquilo que ultrapassa 

a compreensão humana em algo que essa inteligência consiga compreender. No 

mito de Hermes, as asas tinham a função de levar uma mensagem, pois há um 

desejo de encontrar um sentido que  há  em algum lugar38. 

                                                                                                                                                         
período da Antigüidade. GADAMER, Hans-Georg. A razão na época da ciência.  Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1983. p. 57. 
33 Este filósofo explicita que o significado de um texto não é compreendido de imediato, portanto, uma  
interpretação se torna necessária. Reflete, dessa forma, sobre as condições que levam um texto a ter este ou 
aquele significado. Assim, uma primeira pressuposição do conceito de interpretação é o caráter de estranhamento 
daquilo que deve ser compreendido. Acentua Gadamer que a interpretação, como foi aplicada na filologia, e na 
teologia, tratava-se apenas de uma arte ocasional. A conclusão desse filósofo é que a interpretação ampliou-se 
para um conceito universal que pretende englobar a tradição como um todo, portanto, a interpretação não se 
aplica apenas aos textos e à tradição oral, mas a tudo que é transmitido pela história. Neste aspecto, pode-se falar 
da interpretação de um evento histórico, ou interpretação de expressões espirituais e gestuais, da interpretação de 
comportamento. GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1998. p. 19. 
 

35 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito.  Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 01. 
36 COUTURE, Eduardo J. Interpretação das leis processuais.   Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 01 
37 Umberto Eco salienta que “fascinada pelo infinito, a civilização grega elabora, ao lado do conceito de 
identidade e não-contradição, a idéia e metamorfose contínua, simbolizada por Hermes. Hermes é volátil, 
ambíguo, pai de todas as artes, mas deus dos ladrões, iuvenis et senex a um tempo. No mito de Hermes são 
negados os princípios de identidade, de não-contradição e de meio excluído, as cadeias causais rolam em si 
mesmas em aspiral, o depois precede o antes, o deus não conhece confins espaciais e pode estar, sob formas 
diferentes, em lugares diferentes ao mesmo tempo”. ECO, Umberto. Os limites da interpretação.  São Paulo: 
Perspectiva, 1995. pp. 21-23. 
38 Os gregos chamavam-no de mensageiro ou intérprete. Mensageiro dos deuses e, em particular, de Júpiter, 
servia-se com zelo incansável e sem escrúpulo, mesmo nos casos mais desonestos. Deus da eloqüência e da arte 
de bem falar, era também o deus dos viajantes, dos mercadores e até dos ladrões. Cf. Commelin, P. M. 
Mitologia grega e romana. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p.51. 



 A figura de Hermes filtra o contato de Deus com os mortais, portanto 

exerce um papel de mediador. Ele é encarregado de interpretar as falas divinas para 

os humanos. Por isso mesmo, é conhecido como mensageiro dos deuses; para os 

gregos foi o descobridor da palavra e da escrita, ou seja, as ferramentas que os 

humanos utilizam para gerar o significado e transmitir de forma autoral para os 

outros homens, organizando-os de forma social, política e cultural39.  

Assim, as raízes da palavra hermenêutica residem no verbo grego 

hermeneuein, usualmente traduzido por ‘interpretar’, e no substantivo hermeneia, 

‘interpretação’.40  

A hermenêutica fora objeto de um ensaio de Aristóteles denominado 

‘Peri hermeneias’. Da mesma forma, também, o tema foi discutido por Platão, 

Xenofon, Plutarco, Longinus e outros, mantendo-se até a época do Romantismo 

circunscrito a interpretar textos escritos e orais religiosos, para religiosos e míticos.41 

Richard Palmer42 identifica três orientações peculiares da hermenêutica 

enquanto mediação: dizer, explicar e traduzir. A primeira orientação consiste em 

exprimir, afirmar ou dizer, isto é, constitui a função enunciadora de Hermes. Sua 

função não é apenas explicar, mas proclamar. As artes, de uma maneira geral,  

exteriorizam-se, a partir dessa orientação. Assim, a interpretação tanto pode ser a 

que um artista faz de uma canção ou a que o maestro faz de uma sinfonia, pois a 

interpretação constitui uma forma de dizer. 

Uma segunda orientação significativa para a hermenêutica é a função 

de explicar mais do que a sua dimensão expressiva. Trata-se, destarte, de clarear as 

coisas. Isso porque as palavras não se limitam a dizer algo, mas antes visam 

significar. Elas, segundo Richard Palmer, explicam, racionalizam e clarificam algo. A 

hermenêutica, por conseguinte, está voltada para clarificação do sentido.43 A 

                                                 
39 Cf. PALMER, E. Richard. op. cit., p.23. 
40 Ibidem. 
41 CERQUEIRA, Nelson. Hermenêutica do autor. In:  Hermenêutica Jurídica e outros temas do direito 
econômico. Revista dos Mestrandos em Direito Econômico da UFBA. nº 07, jan.1999/dez.1999.  Salvador: 
Centro Editorial, p. 58. 
42  PALMER, E. Richard. op.cit., 25-30. 
43  Ibidem,  p. 26. 



exemplo da metáfora de Hermes, o intérprete vai a uma região de penumbra e traz o 

resultado, isto é, o sentido.  

A dimensão explicativa da hermenêutica ultrapassa a simples 

enunciação, porquanto, pode-se exprimir uma situação sem explicar, deste modo, 

explicá-la é, também, uma forma de interpretá-la. A interpretação explicativa toma 

como base o contexto e processa-se num horizonte de significações e intenções já 

aceitas. Em hermenêutica, esta área de uma compreensão pressuposta é conhecida 

como pré-compreensão. Parte-se do pressuposto de que para compreender é 

necessário um certo conhecimento prévio.  

E, por fim, a função de traduzir significa que o hermeneuta torna 

compreensível o que é estrangeiro, estranho ou ininteligível. Por conseguinte, 

interpretar significa traduzir. Quando um texto é escrito, na própria língua 

estrangeira, o contraste de perspectivas e horizontes não pode ser ignorado. A 

tradução é uma forma especial do processo básico interpretativo de tornar 

compreensível o que é ininteligível, utilizando como medium a língua. Tal como o 

deus Hermes, o tradutor é um mediador entre um mundo e outro. Há sempre dois 

mundos: um mundo do texto e um mundo do intérprete.  

 

1.1 Traços históricos e filosóficos da hermenêutica jurídica  

 

Do ponto de vista jurídico, Savigny44 registra que a história da 

interpretação inicia-se nos séculos XII e XIII. O primeiro período é o dos glosadores, 

que vai desde Irineu até Accursio. Esse período começou em Bolonha com Irineu e 

encerrou-se com Accursio.  

O período da jurisprudência romana, sem dúvida, contribuiu para 

modelar a metodologia do Direito na Europa, cuja repercussão se fez sentir em 

vários ordenamentos jurídicos do ocidente. Esse legado se deu nem tanto pela 

sistematização de uma teoria hermenêutica, mas, sobretudo pela práxis jurídica. 

Nesse sentido, é que Tércio Sampaio afirma que os romanos não estavam 

preocupados em saber se o que faziam era ciência ou arte. Os pretores e os 

                                                 
44 SAVIGNY, Friedrich Karl von. Metodologia jurídica. Campinas: Edicamp, 2001. p. 22. 



jurisconsultos diziam o direito, para cada caso concreto, sem qualquer pretensão de 

generalidade.45 Mas essas decisões consolidaram-se com o tempo, transformando-

se em máximas que se tornaram, muitas vezes, obrigatórias.46   

Considerando que a retórica fazia parte da formação do jurista, esta 

técnica de raciocínio influenciou na forma de interpretação, “não só no seu 

arcabouço teórico, mas também na fixação das diversas tendências: interpretação 

da letra da lei contra a interpretação do seu sentido”.47 Assim, Theodor Viehweg48 

sustenta que, na Roma antiga e durante a Idade Média, desenvolveu, 

essencialmente, uma jurisprudência tópica. No estilo cultivado em Roma, o jurista se 

baseava na proposição de um problema, para o qual tratava de encontrar 

argumentos, e não na elaboração de sistema conceitual. Essa é uma postura tópica. 

Para o desenvolvimento da 

ciência do Direito, no entanto, foram 

fundamentais as técnicas 

interpretativas desenvolvidas pelos 

glosadores da Universidade de 

Bolonha, durante os séculos XI e XII.  

Um fator primordial para esse 

desenvolvimento foi a descoberta, por 

volta de 1080, das leis romanas, 

compiladas por ordem de Justiniano, 

no século VI d.C, recebendo mais 

tarde a denominação de Corpus Iuris 

Civilis. Assim sendo, iniciou-se todo 

um esforço acerca de seu 
                                                 
45 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio.  A ciência do Direito.  São Paulo: Atlas, 1980. p. 19. 
46 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe, op. cit., p. 25. 
47 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio, op. cit., 1980.  p.20. 
48 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Brasília: Universidade de Brasília, 1979. pp. 45-48. 



entendimento e compreensão, de 

forma a adotar-se, na prática medieva, 

o exemplo romano. Por isso,  

Wieacker, afirma que “a Idade Média 

sentiu a cultura antiga como uma 

forma modelar, e intemporal de sua 

própria vida”.49  

O surgimento da escola dos glosadores está vinculado a alguns fatores 

fundamentais. É significativo que, do ponto de vista formal dos estudos jurídicos de 

Bolonha, tenha sido a decisão da comuna de criar uma escola de artes, para 

formação de funcionários públicos – síndicos, procuradores, notários e advogados e, 

desde então, os progressos da cultura literária se processaram em estreita ligação 

aos juristas.50 

 Outro aspecto importante diz respeito ao interesse, nas últimas 

décadas do séc. XI, pela recensão crítica do Digesto justinianeu, que se havia de 

transformar no texto escolar básico do Corpus Iuris Civilis europeu.  

A escola dos glosadores assim se denominava, porquanto estes 

costumavam lançar, nos manuais da legislação Justiniana, anotações ou glosas, 

breves de início e, em seguida, mais extensas, ora em linhas do texto, ora à sua 

margem, donde se designaram glosas interlineares e glosas marginais.51 

A técnica expositiva da Escola de Bolonha ligava-se, segundo 

Wieacker, à tradição do ensino trivial.52 A base formativa era o trivium, e a 

metodologia era a da escolástica, que se verificava desde a aplicação dos métodos 

da lógica aristotélica e da retórica à disputatio sobre quaestiones, e assim uma 

                                                 
49 WIEACKER, Franz. História do direito privado moderno.  Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p. 
39. 
50 Ibidem, pp.39-41 
51 NOGUEIRA, Idalício Coelho. Introdução ao Direito Romano. São Paulo: Forense, 1966, v. I, p. 128.   
52 Para Wieacker, “mantêm-se ainda as figuras de explicação e de raciocínio elaboradas originariamente pela 
lógica, gramática e retóricas gregas, aplicadas, inicialmente, pelos eruditos alexandrinos à exegese dos textos 
filológicos: a glosa gramatical ou semântica, a exegese ou interpretação do texto, a concordância e a distinção”. 
WIEACKER, Franz. op. cit., p. 47. 



discussão tópico-argumentativa.53  Na leitura e aplicação dos textos dogmáticos, o 

jurista  procedia a uma harmonização, procurando paralelos e concordâncias entre 

eles, buscando também distinguir peculiaridades das regras, sanando, assim, as 

contradições e organizando-os na forma de Summa ordinária. 

Wieacker salienta que as intenções dessa exegese textual, que prima 

facie parece serem as mesmas da atual hermenêutica teológica, filológica e jurídica, 

são, não obstante, diferentes nas suas bases. Quando os glosadores interpretam 

seus textos e procuram ordená-los, harmonicamente, partilham, na verdade, com as 

modernas teologia e jurisprudência, as intenções de uma dogmática cujas condições 

e princípios fundamentais estão predeterminados através de uma autoridade. 54 

Nesse sentido, é que Tércio Sampaio considera que a ciência jurídica, na época dos 

glosadores, se assume como ciência dogmática do Direito, como Dogmática 

Jurídica, onde sobressai o caráter exegético dos propósitos e se mantém a forma 

dialético-retórica  do seu método.55            

Para o jurista medieval, a 

razão se converteu em palavra. O 

corpus iuris civilis era a própria ratio 

scripta do domínio jurídico. Os juristas 

estavam seguros de que nessa 

compilação estaria a solução para 

qualquer problema jurídico. É nessa 

perspectiva, que se firmou a crença, 

na Idade Média, quando o 

pensamento jurídico era, basicamente, 

interpretação de textos.  

                                                 
53 Ibidem,  p. 47. 
 
54 WIEACKER, Franz, op.cit., pp. 47-48. 
55  FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio, op. cit., 1980. p. 22. 



O texto isolado de um jurista 

constituía, em si mesmo, uma 

verdade, sem referência à sua 

conexão com o conjunto de todos os 

textos. Vale ressaltar que a 

interpretação de um texto isolado 

chamava-se glosa. Não obstante, a 

convicção do domínio de uma ratio 

sobre todo o conjunto da tradição, a 

investigação metodológica se 

conduziu à procura do sentido global, 

à medida que todo o texto encerra a 

verdade da autoridade absoluta, um 

texto não pode contradizer outro, 

igualmente, verdadeiro.56  

Outro aspecto saliente na atividade dos glosadores, de acordo com 

Savigny, é que estes interpretavam, sem ajuda alguma, o Direito Justiniano, tal como 

foi transferido e existia. 57  Em sua análise, os glosadores empreenderam o trabalho 

com toda dedicação, mas faltava-lhes, quase totalmente, outro conhecimento. 

Assim, enquanto método, a escola deu grandes contribuições  ao desenvolvimento 

                                                 
56 WIEACKER salienta que “os glosadores não se limitaram à exegese corrida de passos isolados. A convicção 
do domínio de uma ratio sobre todo o conjunto da tradição levou a desenterrar o sentido global de todo o texto e 
a apresentá-lo em cadeias silogísticas: se cada texto encerra uma verdade da autoridade absoluta um texto não 
pode contradizer o outro também verdadeiro. Considerando, que os conhecimentos lógicos dos juristas 
medievais não encobriam as contradições abertas existentes no interior do conjunto da tradição, eles tratavam de 
harmonizar através de edifícios lógicos. Só através da exploração ininterrupta e comparativa do material das 
fontes os glosadores se apropriaram completamente da problemática jurídica global do Corpus Iuris”. 
WIEACKER, Franz, op. cit., p. 53. 
57 SAVIGNY, Friedrich Karl  von, op cit., p.22 
 



hermenêutico; a recriminação, entretanto, foi quanto à limitação de conhecimentos 

jurídicos. 58 

Um período significativo, também, na trajetória da interpretação, é o 

que compreende os séculos XIV e XV. É caracterizado pelo trabalho dos 

comentadores, tendo como nomes relevantes Bartolo, Baldo, dentre outros. Savigny 

comenta que, sem dúvida, eles eram piores que os glosadores. Seria, mais ou 

menos, como a relação que existe entre os práticos e os teóricos.59  

Nos séculos XV e XVI, quando se descobriu a literatura clássica, 

elaborou-se a jurisprudência de forma científica pela primeira vez. Esse período 

pode ser chamado como o dos humanistas franceses, e cobre a faixa compreendida 

entre os séculos XVI e XVII. Esses humanistas tinham tudo aquilo que faltava aos 

glosadores, mas tratavam a literatura clássica com demasiada diligência, perdendo, 

por este motivo, muito de um método puro e vigoroso.60  

Pode-se, dizer que a história da formação da hermenêutica, enquanto 

arte e técnica de interpretação correta de textos, começa com o esforço dos gregos 

para preservar e compreender os seus poetas e desenvolve-se na tradição judaico-

cristã de exegese das Sagradas Escrituras. A partir do Renascimento, fixam-se três 

tipos básicos de técnica de interpretação: hermenêutica teológica, filosófico-filológica 

e jurídica.61 

A palavra hermenêutica surgiu no século XVII, significando, 

respectivamente, ciência e arte da interpretação.62 Até final do século XIX, ela 

                                                 
58 Por outro lado, enfatiza Idalício Nogueira que esta crítica aos glosadores se prendia à falta de conhecimentos 
que estes tinham da história romana e a literatura latina. Desconheciam a filologia. Por isso, seus trabalhos 
abundavam em anacronismos, falsas etimologias e errôneas apreciações históricas. NOGUEIRA, Idalício 
Coelho, op. cit., p. 129. 
59 SAVIGNY, Friedrich Karl  von, op cit., p.23 
60 Ibidem. pp. 22-23. 
61 Cf. BRAIDA, Celso Reni. Apresentação. In: SCHLEIERMACHER, Friedrich D. E. Hermenêutica: arte e 
técnica da interpretação.  Petrópolis: Vozes, 1999.  p.7  
62 Para compreensão do significado da hermenêutica é interessante observar o percurso histórico da palavra 
texto. Segundo Orlandi, “texto, no século XII, significa ‘livro do Evangelho’; no século XIV perde seu caráter 
estritamente sagrado e significa qualquer texto (sagrado ou profano), distinguindo-se, no entanto, o texto 
autêntico (sagrado) do comentário (profano). Ainda não há espaço para o intérprete. As palavras interpretação e 
interpretar datam do meio do século XII, mesmo que a interpretação seja a única dada pelo mestre (na 
determinatio). A palavra intérprete data do século XIV. O sujeito que na determinação religiosa dependia de 
Deus (o lugar da verdade), no século XVII passa a depender da transparência (literalidade, objetividade) da 
língua. A interpretação continua  a ser uma ‘falta’ que habita o homem, mas o poder que determina já não é Deus 
é a língua. Na Modernidade, a responsabilidade do sujeito encontra parâmetro na precisão da língua”. 
ORLANDI, Eni Puccinelli. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Petrópolis: Vozes, 
1996. p. 91. 
 



assumiu, a forma de uma doutrina que permitia apresentar as regras de uma 

interpretação competente. A hermenêutica, então, possuía uma natureza, 

predominantemente, técnica. Conforme observa Jean Grondin, ela se restringia à 

tarefa de fornecer às ciências, declaradamente interpretativas, algumas indicações 

metodológicas, a fim de prevenir, do melhor modo possível, a arbitrariedade no 

campo da interpretação.63 É relevante observar que, enquanto o termo hermenêutica 

apenas data do século XVII, as operações de exegese textual e as teorias da 

interpretação: religiosas, jurídicas e literárias, remontam à Antiguidade. 

O desenvolvimento da hermenêutica passa por várias etapas e 

concepções.64 É a partir do século XVIII que a hermenêutica filosófica começa a ser 

apreciada. Porém, a contribuição mais valorosa veio do Romantismo. Neste período, 

conforme sublinha o professor Nelson Saldanha,65 a evolução da hermenêutica se 

intensificou.66  

 O método exegético demonstrou 
seus limites em face do apego 
excessivo ao texto escrito, não 
levando em conta outros fatores 
para a interpretação de um texto 
e exemplo da sua 
contextualização. Assim, 
desencadeou um movimento no seio 
da filosofia para investigar o 
problema da compreensão e da 
interpretação. Num primeiro 
momento, as investigações foram 
levadas a cabo por filósofos 

                                                 
63 GRONDIN, Jean.  Introdução à hermenêutica filosófica.  São Leopoldo: UNISINOS, 1999. p. 23 
64 Pode-se, apontar a evolução da hermenêutica  como a  teoria da exegese bíblica, a partir da sua origem grega 
de transmissora das mensagens divinas; metodologia filosófica; ciência do entendimento lingüístico; 
metodologia para o estudo das ciências do espírito; fenomenologia para o estudo do entendimento existencial; 
sistema de interpretação, tanto escrito, quanto iconoclasta; e sistema teórico de interpretação aplicado às diversas 
áreas do pensamento humano, desde a literatura até o estudo jurídico, desde a medicina e a economia. 
Cf.CERQUEIRA, Nelson, op. cit., p. 59.  
65SALDANHA, Nelson, op. cit.,1998, p.191  
66 O professor Nelson Saldanha acentua que o romantismo significou um culto da história e do passado – ou dos 
passados nacionais – com a revalorização ou mesmo descoberta de documentos, inclusive literários e  jurídicos: 
esforço arqueológico, filológico e interpretativo. Dentro desta linha os grandes nomes foram os de Humboldt, de 
Schlegel, de Boeth e de Schleiermacher, Ibidem., p. 191. 

 



como Friedrich Schleiermacher e 
Wilhelm Dilthey. Outro momento, 
igualmente, importante é o da 
hermenêutica contemporânea, 
representada por Edmund Husserl, 
Martin Heidegger, Hans-Georg 
Gadamer, Paul Ricoeur, dentre 
outros.  

Assim, compreender a 
hermenêutica jurídica impõe, 
necessariamente, uma incursão 
pela hermenêutica filosófica. 
Essa, sobretudo, na 
contemporaneidade, ao invés de 
ser um conjunto de 
procedimentos, antes discute 
como ocorre  o processo de 
compreensão e interpretação.  

O problema hermenêutico, é bom frisar, surgiu nos limites da 

exegese, isto é, no âmbito de uma disciplina que se propõe a compreender um 

texto, a partir de sua intenção, baseando-se no fundamento daquilo que ele almeja 

dizer. A hermenêutica não podia continuar sendo uma técnica de especialistas; ela 

coloca em jogo o problema da compreensão.67 

 É com Schleiermacher e Dilthey que o problema hermenêutico passa 

a ser um problema filosófico. De fato, o momento mais importante da hermenêutica 

contemporânea começa quando Schleiermacher concebe a hermenêutica como 

uma ciência geral de compreensão dos textos. Foi o chamado movimento da 

desregionalização da hermenêutica. A hermenêutica foi elevada a um estatuto de 

ciência do entendimento em geral. 

                                                 
67 Para Paul Ricoeur, “Se a exegese suscitou um problema hermenêutico, quer dizer, um problema da 
interpretação, é porque toda leitura de texto, por mais ligada que ela esteja ao quid, ao “aquilo em vista de que” 
ele foi escrito, sempre é feita no interior de uma comunidade, de uma tradição ou de uma corrente de pensamento 
vivo, que desenvolvem pressupostos e exigências. Lembra, ainda, que se um texto pode ter vários sentidos, por 
exemplo, um sentido histórico e um sentido espiritual, deve-se recorrer a uma noção de significação muito mais 
complexa que a dos signos ditos unívocos, exigida por uma lógica”.  RICOUER, Paul. O conflito das 
interpretações: ensaios de hermenêutica. Rio de Janeiro: Imago, 1978. p. 7.  



Antes, a hermenêutica estava dispersa em diversas formas de 

interpretação: a interpretação de textos religiosos, literários e jurídicos, isto é, de um 

lado uma filologia dos textos clássicos, a exemplo da Antigüidade greco-latina, de 

outro, o Antigo e o Novo testamentos. Em cada uma dessas áreas, a interpretação 

recebia um tratamento diferenciado. Havia um agregado de regras, mas faltava uma 

justificação do próprio conceito de compreensão. Não obstante ser arte antiga, a 

hermenêutica ainda não tinha recebido um tratamento sistemático que a constituísse 

uma ciência .  

Segundo Azúa, essas hermenêuticas teriam uma dupla limitação: em 

primeiro lugar, cada uma delas se desenvolve de forma independente das demais; 

em segundo lugar, cada uma delas se constitui de um conjunto heterogêneo de 

regras extraídas da prática, sem nenhum tipo de sistematização. A obra de 

Schleiermacher busca superar a dupla deficiência, mediante um estudo sistemático 

das condições de compreender, independentes dos contextos concretos a que eles 

se apliquem. 68 

Assim, o desígnio de Schleiermacher era engendrar uma teoria para 

justificar e explicar como ocorre o procedimento prático da interpretação e tradução 

de textos antigos clássicos. A hermenêutica nasceu desse esforço para elevar a 

exegese e a filosofia ao nível de uma “tecnologia” que não se limita mais a uma 

simples coleção de operações desarticuladas.69 

Em 1829, Schleiermacher abriu suas conferências sobre hermenêutica, 

pronunciando uma frase fundamental para explicitar seu objetivo: “construir uma 

hermenêutica geral como arte da compreensão”.70  Explica Schleiermacher que, na 

essência, essa arte é a mesma, seja o texto um documento jurídico, um escrito 

religioso ou uma obra de arte. Entende que cada disciplina tem uma ferramenta 

teórica para os seus problemas particulares. Mas essas diferenças são permeadas 

por uma unidade fundamental. 71 

                                                                                                                                                         
 
68 AZÚA, Javier Bengoa Ruiz.  De Heidegger a Habermas: hermenêutica Y fundamentación última en la 
filosofía contemporánea. Barcelona: Herder. 1997. p. 88. 
69 Cf. PAUL, Ricoeur. op. cit., 1983. p. 21. 
70 SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E. op cit., p.14 
71 Ibidem, pp. 29-30. 



Para ele, os textos se expressam numa língua e, assim, utiliza-se a 

gramática para encontrar o sentido de uma frase: há uma idéia geral que interage 

com a estrutura gramatical. O foco central da teoria Schleiermacher consiste na 

distinção entre a formulação do pensamento e a compreensão deste. Para ele, no 

diálogo, uma coisa é a operação de formular e de transformar em discurso; outra, 

totalmente diferente, é a operação de compreender aquilo que é dito. A 

hermenêutica geral se ocupará deste último aspecto. A nova orientação 

hermenêutica consiste na distinção fundamental entre falar e compreender. 72 

 Schleiermacher se indaga acerca de algumas questões fundamentais: 

”como é que toda expressão lingüística, falada ou escrita é compreendida”? “Como 

assenhora-se do significado?” “Isto é, como se chega originariamente a um dado 

emprego, e então, a outro”. “Como se apreende originariamente a compreender”? 

Conclui dizendo: ”é a operação mais difícil e o fundamento de todas as outras, e nós 

a realizamos na infância”.73 

 Schleiermacher observa que a compreensão, enquanto arte, é voltar 

de novo a experimentar os processos mentais do autor do texto. É o reverso da 

composição, pois começa com a expressão já fixa e acabada e recua até à vida 

mental que produziu. O orador ou autor construiu uma frase; o intérprete penetra 

nas estruturas da frase e do pensamento. Essa reconstrução psicológica ou 

gramatical constitui o círculo hermenêutico, ou seja, a interpretação faz  o caminho 

inverso, ao caminho da composição, porque recebe o texto já elaborado pelo autor, 

fixo, acabado. A compreensão, dessa forma, tem um caráter divinatório e 

comparativo. Schleiermacher sustenta que compreender um autor é melhor que 

compreender a si mesmo.74 Desse ponto de vista, emergem duas formas de 

interpretação:  gramatical e  psicológica.  

A interpretação gramatical apóia-se nas características do discurso 

que são comuns a uma cultura. É objetiva, pois trata da disposição lingüística 

presente no texto, independente do autor. A principal tarefa da interpretação 

gramatical é encontrar, para cada caso dado, o verdadeiro uso que o autor tinha 

                                                 
72 Ibidem, pp. 15-16 
73 SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E., op cit., pp. 76-93. 
74 Ibidem., p. 70.  



em mente. Essa interpretação, baseada na objetividade, é considerada, 

essencialmente, negativa, porquanto indica os limites da compreensão.  

A interpretação técnica ou psicológica  dirige-se à individualidade e 

genialidade do autor. Trata-se de atingir a subjetividade do autor, em detrimento da 

língua. Procura o gênio particular do autor. Assim, a interpretação é a reconstrução 

do pensamento. A interpretação psicológica utiliza um método chamado 

“divinatório”.75  Essa interpretação é positiva, porque através desse método se tem 

condição de alcançar o pensamento que produz o discurso.  

 Schleiermacher traça um paralelo entre os dois métodos, salientando 

que: “a interpretação gramatical é impossível sem a técnica. A interpretação 

técnica é impossível sem a  gramatical”.76 Por sua vez,  Paul Ricoeur salienta que 

não somente uma interpretação exclui a outra como, também, exige talento 

diferente. 77 

Somente nos últimos textos de Schleiermacher a interpretação 

psicológica ganha um primado sobre a gramatical. Assim, no pensamento mais 

tardio desse autor, a tendência é a separação entre pensamento e linguagem. 

Enfim, Schleiermacher pretendeu formular um modelo hermenêutico, 

voltado para a ciência da compreensão que pudesse orientar o processo de extrair 

de um texto o seu sentido. Introduziu as discussões acerca do interpretar e do 

compreender. Reflete, entretanto, que, em verdade, apenas os filólogos clássicos e 

os teólogos praticaram os princípios dessa hermenêutica. Segundo 

Schleiermacher, a hermenêutica jurídica não é completamente a mesma coisa; na 

maior parte das vezes, ela se preocupa em determinar a extensão da lei, isto é, 

com a relação dos princípios gerais com o que neles não foi concebido 

claramente.78  

Schleiermacher foi considerado o pai da hermenêutica 

contemporânea, como ciência da compreensão. Suas idéias influenciaram vários 

                                                 
75 Schleiermacher enfatiza que o método divinatório busca aprender que nos transformamos no outro, de modo  a 
captar diretamente a sua individualidade imediatamente; é o método em que nos transformamos no outro, de 
modo a captar diretamente a sua individualidade, Ibidem, p. 35. 
76 SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E., op cit., p. 93. 
77 RICOEUR, Paul. op. cit., 1983. p. 21.  



teóricos. A interpretação psicológica, de forma determinante, influenciou as teorias 

do século XIX cuja ressonância se reflete no pensamento de Savigny , no que 

tange à interpretação jurídica 

Com a morte de Schleiermacher em 1834, o projeto de desenvolver 

uma hermenêutica geral foi abalado. Não obstante, o problema hermenêutico 

continuou a merecer  reflexão de pensadores de diferentes áreas, dentre os quais 

se destaca Savigny. Entretanto, o problema tendeu a circunscrever-se aos limites 

de uma disciplina particular e a transformar-se em  interpretação histórica, filológica 

ou judicial. 79 

Posteriormente, Wilhelm Dilthey, biógrafo de Schleiermacher e 

historiador, passou a se ocupar da hermenêutica, vendo-a como fundamento para 

todas as disciplinas do espírito, quais sejam, todas as humanidades e as ciências 

sociais, isto é, todas as disciplinas que se ocupavam em interpretar as expressões 

da vida interior do homem, tais como gestos, leis codificadas, as artes e a 

literatura. Dilthey, no final do século XIX, encontrou na hermenêutica, disciplina 

centrada  na  interpretação histórica, o fundamento para as ciências do espírito.80 

O trabalho levado a cabo por Dilthey, ao longo de muitas décadas, 

consistiu em fundar as ciências humanas e distingui-las das ciências da natureza. 

O objeto de suas reflexões era legitimar como ciência objetiva o conhecimento 

científico acerca do que é, historicamente, condicionado.81 Ou seja, tinha como 

objeto apresentar métodos para alcançar uma interpretação, objetivamente, válida 

das expressões da vida anterior. 

Identificado com o movimento romântico, Dilthey traduziu para sua 

teoria as angústias do seu tempo, isto e, algumas das inquietações fundamentais 

do pensamento do século XIX: o desejo romântico de imediatez e o de totalidade, 

mesmo quando o objetivo era procurar dados que fossem, objetivamente, válidos. 

Dilthey  desprende-se, a partir de 1890, do psicologismo herdado das concepções 

de Schleiermacher. 

                                                                                                                                                         
78 SCHLEIERMACHER, Friedrich D. E., op. cit., p. 54 
79 Cf. PALMER, Richard, op. cit, p. 105. 
80 PALMER, Richard, op. cit, p. 105. 
81 GADAMER, Hans-Georg. op. cit., 1998. pp. 27-31. 



O projeto epistemológico de Dilthey foi implementar uma metodologia  

concernente às ciências humanas, de caráter social e artístico, que se libertasse 

do aspecto reducionista e mecanicista das ciências naturais e identificar uma 

abordagem que recobrisse os fenômenos das ciências humanas.  

Dilthey, vinculado à corrente filosófica fundamentada na vida, 

defendia que a dinâmica da vida interior de um homem era um conjunto complexo 

de cognição, sentimento e vontade, e que estes fatores não podiam sujeitar-se às 

normas da causalidade e à rigidez de um pensamento mecanicista e quantitativo. 82  

De forma mais intensa do que Schleiermacher, Dilthey destacava a 

palavra-chave para os estudos humanísticos a “compreensão”. A explicação era 

característica das ciências puras. Na perspectiva da teoria de Dilthey, as ciências 

naturais explicam os fenômenos, já os estudos humanísticos compreendem a 

manifestação da vida. 

Palmer resume o aforismo em que Dilthey tece a distinção entre 

explicação e compreensão: “explicamos por meio de processos puramente 

intelectuais, mas compreendemos  por meio da atividade combinada de todos os 

poderes mentais da apreensão; explicamos a natureza; há que compreender o 

homem”. 83 

Para Dilthey, o homem é um ser histórico. Essa historicidade, 

entretanto, tem dois significados: o homem compreende-se a si próprio, não pela 

introspecção, mas sim por meio de objetivações da vida. O que o homem é, só a 

história o pode dizer; a natureza do homem não é uma essência fixa; em todas as 

suas objetivações. O homem não se limita a pintar murais intermináveis nas 

paredes do tempo de modo a perceber em que é que sua natureza sempre 

consistiu. 84 

Do confronto entre a hermenêutica de Schleiermacher e a de Dilthey 

permite-se dizer, com Gadamer85, que,  enquanto a primeira ambicionava tornar 

um instrumental do espírito, a segunda percebia a hermenêutica como um telos da 

                                                 
82 PALMER, Richard. op. cit., p. 108. 
83 PALMER, Richard. op. cit., p. 120. 
84 DILTHEY, Wilhelm, In  PALMER, Richard, op. cit., p. 127. 
85 GADAMER, Hans-Georg, op. cit., 1998. p. 37. 



consciência histórica. Para Dilthey,86 ‘assim como as letras de uma palavra, a vida 

e a história possuem um significado’, o que significa dizer que a vida é uma 

decifração. 

É passível de crítica o fato de 
Dilthey não ter se libertado, 
completamente, do cientificismo 
e da objetividade que tentou ir 
além. É passível de crítica, 
também, o fato de Dilthey, a 
exemplo de Schleiermacher, ter 
considerado a compreensão 
enquanto nova experiência e 
enquanto reconstrução da 
experiência do autor, sendo a 
interpretação, portanto, 
semelhante ao ato de criação.  

Após Dilthey, o passo decisivo 
não consistiu num prolongamento 
das suas idéias. A  hermenêutica 
passa a ser vista, não como uma 
reflexão do espírito, mas como 
uma explicitação do solo 
ontológico, sob o qual essas 
ciências podem edificar-se.  

Em Heidegger, o processo de compreensão é diferente de Dilthey.87 

O conceito de compreensão passa a ter uma dimensão ontológica. O 

compreender, de acordo com Heidegger, é a forma originária de realização do ser-

aí (Dasein) humano enquanto ser-no-mundo.88  Realizar uma compreensão implica 

                                                 
86 DILTHEY, Wilhelm, In  GADAMER, Hans-Georg, op. cit.  1998. p. 37. 
87 Heidegger comenta que a imagem variada e ainda hoje disseminada de Dilthey é a seguinte: a de intérprete 
‘sutil’ da história  do espírito e, em especial, da história literária. Também se esforçou por delimitar a fronteira 
entre as ciências da natureza e as ciências do espírito, atribuindo à história dessas ciências e também à  
‘psicologia’  um papel privilegiado e inserindo tudo numa ‘filosofia da vida’, de caráter relativista. Para uma 
consideração superficial, essa caracterização é ‘correta’. A ela, no entanto, se contrapõe a ‘substância’. Pois 
encobre mais do que desentranha. HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo.  Petrópolis: Vozes, v. II, 2001. p. 205.  
 

88 Segundo Heidegger, “na compreensão, a presença projeta seu ser para possibilidades. Esse ser para 
possibilidades, constitutivo da compreensão, é um poder ser que repercute sobre a pré-sença as possibilidades 
enquanto aberturas. O projetar da compreensão possui a possibilidade própria de se elaborar em formas. 



fazer de suas próprias possibilidades um projeto. O compreender não se dirige à 

apreensão de um fato, mas a de uma possibilidade de ser. Destarte, compreender 

um texto não é descobrir um sentido que nele estaria contido, mas revelar a 

possibilidade de ser indicado pelo texto.  

Heidegger formulou um conceito de uma hermenêutica da facticidade. 

A compreensão consiste no movimento básico da existência. Heidegger alcançou 

um ponto no qual o caráter instrumentalista do método, presente no fenômeno 

hermenêutico, teve de reverter-se à dimensão ontológica. Nessa perspectiva, 

compreender não significa mais um comportamento do pensamento humano 

dentre outros que se pode disciplinar metodologicamente, conformando assim a 

um procedimento científico, mas perfaz a mobilidade de fundo da existência 

humana.89 

Heidegger se propôs, desde o início, formular uma teoria que 

ultrapassasse as concepções existentes no Ocidente acerca do Ser. Em princípio, 

suas idéias encontraram apoio na fenomenologia de Edmund Husserl. Entretanto, 

Heidegger direciona seu projeto fenomenológico, diferente deste filósofo. Enquanto 

este utilizara a idéia de tornar visível o funcionamento da consciência como 

subjetividade transcendental, Heidegger viu nele o meio vital do ser-no mundo 

histórico do homem.90 

Para uma definição da hermenêutica, é importante notar que em “Ser 

e Tempo”, Heidegger faz referência ao seu método como sendo uma 

“hermenêutica fenomenológica”. Ele elucida, ainda,  que “a palavra ‘fenomenologia’ 

exprime uma máxima que se pode formular na expressão: ‘as coisas em si 

mesmas!’ – em oposição às construções soltas no ar, as descobertas acidentais, à 

                                                                                                                                                         
Chamamos de interpretação essa elaboração. Nela, a compreensão se torna  ela mesma e não outra coisa. A 
interpretação se funda existencialmente na existência e não vice-versa. Interpretar não é tomar conhecimento do 
que compreendeu, mas elaborar as possibilidades na compreensão”. HEIDEGGER, Martin. op. cit., v. I, 2001.p. 
127.  
89 Cf. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método II: complementos e índices. Petrópolis: Vozes, 2002. pp. 
117-125 e PAUL, Ricoeur, op. cit., 1983. p. 31. 
 90 É de se observar que Heidegger parte da fenomenologia de Edmund Husserl, entretanto  esse filósofo dá um 
caráter novo a esse método. Heidegger repensou o próprio conceito de fenomenologia de modo que a 
fenomenologia e o método fenomenológico adquirissem uma feição radicalmente diferente. Essa diferença 
concentra-se na própria palavra hermenêutica a qual Husserl nunca a usou.  Cf. PALMER, Richard. op. cit., p. 
180. 



admissão de conceitos só aparentemente verificados”.91 A fenomenologia é um 

meio de ser conduzido pelo fenômeno, por um caminho que genuinamente lhe 

pertence. O método fenomenológico significa que a interpretação não se 

fundamenta na consciência humana e nas categorias humanas, mas na 

manifestação da coisa com que se depara, com a realidade que vem ao encontro 

de cada um. 

O contributo de Heidegger é fundamental para a hermenêutica 

filosófica  contemporânea. Pode-se dizer que é significativo, no  pensamento  de  

Heidegger, a própria redefinição de hermenêutica, identificando-a como 

fenomenologia.92 Sua influência se faz notar, sobretudo, na hermenêutica 

gadameriana. Gadamer, entretanto, revigora os conceitos da fenomenologia 

deixados por Heidegger para o necessário tratamento do problema da 

interpretação. O próprio Gadamer, no prefácio da obra “Verdade e Método” mostra 

o quanto é devedor do pensamento de Heidegger.93 

Gadamer, personalidade proeminente do século XX, herdeiro 

intelectual de Heidegger, é um dos teóricos mais importantes da hermenêutica 

filosófica, na contemporaneidade.  Sua obra mais importante – verdade e método – 

traz reflexões para o debate, acerca do problema da compreensão e interpretação, 

iniciado na hermenêutica romântica, a partir de  Schleiermacher. Nessa obra, 

Gadamer se propõe, especialmente, a desvencilhar a hermenêutica da antiga 

concepção de metodologia das ciências do espírito.94 Reivindica a hermenêutica 

para além dos limites do método científico.  

                                                 
91 HEIDEGGER, Martin, op cit., v. I, p. 56. . 
92 De acordo com Gadamer, “sob o termo chave de uma hermenêutica da facticidade Heidegger opõe à 
fenomenologia eidética de Husserl, e a distinção entre fato e essência sobre a qual repousa, uma exigência 
paradoxal. A faticidade de está aí (Dasein), a existência, que não é suscetível nem de fundamentação, nem de 
dedução, é o que deve erigir-se em base ontológica da fenomenologia, e não o puro cogito como construção 
essencial de uma generalidade típica.” GADAMER, Hans-Georg. op. cit., 1999. p. 390. 
93 ”A analítica temporal da existência (Dasein) humana, que Heidegger desenvolveu, penso eu, mostrou de 
maneira convincente que a compreensão não é um modo de ser, entre outros modos de comportamento do 
sujeito, mas o modo de ser da própria pré-sença (Dasein). O conceito ‘hermenêutica’ foi empregado, aqui, 
nesse sentido. Ele designa a mobilidade fundamental da pré-sença, a qual perfaz sua finitude e historicidade, e 
partir daí abrange o todo de sua experiência de mundo”, GADAMER, Hans-Georg, op. cit., 1999. p. 16. 
94 Diz Gadamer: “O fato de ter-me servido da expressão ‘hermenêutica’ pesa-me às costas uma velha tradição, 
conduziu certamente a mal-entendidos. Não foi minha intenção desenvolver uma ‘doutrina da arte’ do 
compreender, como pretendia ser a hermenêutica mais antiga. Minha intenção também não foi investigar os 
fundamentos teoréticos do trabalho  das ciências do espírito”. Como de resto não foi renovar a antiga disputa das 



A intenção de Gadamer foi discutir a hermenêutica num âmbito 

filosófico. Esse filósofo não se ocupa de descrever métodos que dêem conta da 

interpretação correta dos textos. Antes,  está preocupado em esclarecer o fenômeno 

da compreensão. Ele não olvida a importância dos métodos, ao contrário, considera 

necessário o método para as disciplinas interpretativas. Mas sua missão é indagar 

como é possível a compreensão não só nas ciências humanas, mas em toda 

experiência humana. 

Nesse aspecto, percebe-se a vinculação explícita de Gadamer ao  

conceito de hermenêutica de Heidegger, ao dizer que: “penso que a análise 

temporal que Heidegger faz da existência humana demonstrou, eficazmente, que a 

compreensão não é uma entre várias atitudes de um sujeito humano, mas um modo 

de ser do próprio Dasein“.95 Justifica esse filósofo que, nesse sentido, usou  o termo 

hermenêutica. Ou seja, ela designa o movimento básico da essência humana, 

constituído pela sua finitude e historicidade, e por conseguinte abrangendo a 

globalidade de sua experiência no mundo. O movimento de compreensão é 

englobante e universal.96  

Sendo herdeiro de Heidegger, Gadamer recepciona a convicção acerca 

da qual aquilo que se chama de pré-conceito exprime a estrutura de antecipação de 

experiência humana. De acordo com esse entendimento, não pode haver nenhuma 

interpretação sem pressupostos. Um texto bíblico, literário, científico, jurídico não se 

interpreta sem preconceitos. Preconceito, nesta perspectiva, tem um sentido 

fenomenológico, significando conceito formado, previamente, daquilo que constitui a 

estrutura prévia do conhecimento. Assim, cria-se a noção de círculo hermenêutico, 

pois, se conhece a coisa, a partir de pré-conceitos. 

 A compreensão, dado que é 

uma estrutura básica, historicamente, 

acumulada e historicamente operativa, 

                                                                                                                                                         
ciências da natureza. Não obstante, Gadamer reconheça que o espírito metodológico da ciência impõe-se por 
toda parte. GADAMER, Hans-Georg. op. cit., 1999. p. 17. 
95 Ibidem,, p. 16. 
96 Ibidem, p. 17. 
 



está subjacente mesmo na 

interpretação científica. A 

temporalidade passado-presente-

futuro aplica-se tanto à compreensão 

científica ou a não científica: é 

universal.97  

Gadamer sofreu duras 

críticas, especialmente, de Emílio 

Betti, o qual alegava a falta de um 

método hermenêutico ou da 

interpretação, e que essa ontologia 

colocava em risco a possibilidade de 

um conhecimento histórico objetivo. 

Gadamer, em sua autodefesa, salienta 

que seu objetivo foi o de fazer 

ontologia e não metodologia.  

No âmbito da teoria 

gadameriana, na interpretação 

considera-se tudo o que é transmitido 

pela história, exigindo-se do intérprete 

uma postura de reflexão e mediação. 

A tarefa da hermenêutica é 

compreender textos e não o autor. O 

                                                 
97 Cf. PALMER, Richard, op. cit., pp. 185-186. 



texto é compreendido, não porque se 

estabelece uma relação entre 

pessoas, mas devido à participação 

no tema que o texto comunica. Assim, 

o intérprete é interpelado pelo texto. O 

verdadeiro ponto de referência não é a 

subjetividade do autor nem a do leitor, 

mas sim a própria significação 

histórica. 

A hermenêutica jurídica 

contemporânea, de acordo com essa 

perspectiva, tende a rechaçar a idéia 

de que o  texto é compreendido na 

base de uma congenialidade com o 

seu autor, como pretendeu a 

hermenêutica romântica. 

Por fim, Gadamer sustenta 

que compreender texto é sempre 

aplicá-lo. A  aplicação é um momento 

próprio do compreender.98 Reflete 

esse filósofo que, se colocasse no 

mesmo nível o historiador jurídico e o 

jurista prático, não negaria que o 
                                                 
98 GADAMER, Hans-Georg, op. cit. 1999. p. 22. 
 



primeiro tem uma tarefa 

exclusivamente “contemplativa”, e o 

segundo, exclusivamente, prática. 

Porém, a aplicação está contida em 

ambos os fazeres. A decisão do juiz 

que, intervém na vida, pretende ser 

uma aplicação da lei, de forma justa e, 

de nenhum modo, arbitrária, e isso 

inclui, necessariamente, a mediação 

da história e atualidade na 

compreensão. 99 

 

1.3  Dogmática jurídica e interpretação: a imagem circular da compreensão. 

Tércio Sampaio, apoiado por Theodor Viehweg, salienta que a 

abordagem do raciocínio jurídico pode ser evidenciada sob dois pontos de partida: 

um enfoque zetético e um enfoque dogmático.100 A zetética se contrapõe ao 

pensamento fechado da dogmática jurídica.  

A diferença desses dois é que a primeira trata de questões infinitas, a 

outra trata de questões finitas. Zetética vem de zetein que significa perquirir; 

dogmática vem de dokein que significa ensinar, doutrinar. Embora entre ambas não 

haja uma linha divisória radical, toda investigação acentua mais um enfoque que o 

outro. O enfoque dogmático releva o ato de opinar e ressalva algumas das opiniões. 

O enfoque zetético, ao contrário, desintegra, dissolve as opiniões, pondo-as em 

dúvida. Questões zetéticas têm uma função especulativa explícita e são infinitas. 

Nas primeiras, o problema tematizado é configurado como um ser. Nas segundas, a 

                                                 
99 GADAMER, Hans-Georg, op. cit.,1999. pp. 22-23. 
100 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação.  São 
Paulo: Atlas, 1994. p. 41. 



situação nela captada se configura como um dever-ser. Assim, o enfoque zetético 

visa a saber o que é uma coisa. Já o enfoque dogmático se preocupa em possibilitar 

uma decisão e orientar a ação.  

Predomina na dogmática jurídica a inegabilidade dos pontos de partida. 

Isso porque o jurista, na aplicação da lei, não poderá afastar-se dos princípios que 

informam o sistema jurídico. Pode-se dizer que a inegabilidade dos pontos de partida 

funciona como verdadeiro limite da interpretação jurídica. A dogmática jurídica não 

está preocupada com seus enunciados, mas com as pautas  de decisões possíveis. 

Assim, ela se manifesta como pensamento tecnológico, e não científico. Dessa 

forma, Fábio Ulhoa Coelho compreende a dogmática jurídica como um processo 

tecnológico, no sentido de que exige uma prática argumentativa.101 

No que concerne à interpretação, a inegabilidade dos pontos de partida  

leva ao entendimento de que o magistrado não poderá indagar sobre a existência da 

lei em si, ainda que possa discordar da interpretação jurisprudencial ou da doutrina, 

não se eximindo de apresentar uma solução definitiva para o caso concreto. Dessa 

forma, as leis são aceitas como limites ao processo criativo do aplicador do Direito. 

A partir dessa situação-limite em que se põe o aplicador do Direito, 

deflui-se que no processo jurídico-decisório, a ação interpretativa parte de um 

conjunto de conceitos e conhecimentos normativos prévios, que possibilitam 

alcançar conclusões com um mínimo de previsibilidade. Há um arcabouço teórico de 

condicionalidades da interpretação jurídica, fornecido pelo ordenamento jurídico. O 

conjunto de normatividade composto pela lei, pela doutrina e pela jurisprudência, 

forma a unidade sistemática do ordenamento jurídico.  

Assim, observa-se uma hierarquização quanto às normas, princípios e 

sujeitos da interpretação: as normas não podem contrariar princípios, a Constituição  

coloca-se no ápice das hierarquias, um regulamento não pode contrariar a lei e 

assim por diante. 

                                                 
101 Argumenta esse autor que “o estudioso do direito conheceria, a rigor, a adequabilidade de meios (isto é, as 
muitas interpretações possíveis de uma norma jurídica) a saber (a administração de conflitos sociais, etc.); 
adequabilidade dessa que não se revela por demonstração lógico-dedutiva mas por argumentação retórica”. 
COELHO, Fábio Ulhoa. Prefácio à edição brasileira. In: PERELMAN, Chaïm & OLBRECHTS-TYTECA, 
Lucie. Tratado de argumentação: a nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1999. pp. XVI-XVII. 



  Por outro lado, não se pode olvidar que os procedimentos da 

interpretação jurídica valem-se não só do conjunto de leis, precedentes judiciais, 

mas também, do contexto histórico e social e dos valores, ou seja, o intérprete deve 

levar em conta não só o fato, a norma, mas também a realidade social.102 O 

magistrado, como elemento principal da hermenêutica, interpreta o texto da norma, a 

partir de um mundo dado, cercado de valores éticos, morais. A esse processo que 

torna a interpretação dependente de um contexto, chama-se pré-compreensão.103  

De outra forma, o intérprete, no processo de compreensão, deve situar 

o texto, lingüisticamente, levar em conta que a frase encaixa-se no contexto do 

parágrafo, o parágrafo encaixa-se no contexto do capítulo, o capítulo encaixa-se no 

contexto da obra, e assim por diante. É nesse sentido que Karl Larenz104 aborda que 

a interpretação de um texto, qualquer que seja sua natureza, não só tem a ver com o 

sentido de cada uma das palavras, mas com o da seqüência de frases que 

expressam um contínuo nexo de idéias.  

Outrossim, o significado da maioria das palavras pode comportar uma 

maior ou menor variação, isto é, o significado que foi levado em conta ou que se 

haja de entender, resulta não em pequeno grau, do posicionamento da palavra na 

frase, mais ainda, da conexão total do sentido, no qual ela surja, do discurso ou do 

texto. Desse movimento de sentido, é que ocorre o processo do compreender que se 

denomina círculo hermenêutico. 

Karl Larenz explica que o círculo hermenêutico ocorre, na medida que 

o significado das palavras, em cada caso, pode inferir-se da conexão do sentido do 

texto e este, por sua vez, em última análise, apenas do significado das palavras que 

o formam e da combinação de palavras. Assim, o intérprete, em relação a cada 

                                                 
102 Nesse sentido, Honrad Hess argumenta que o significado da ordenação jurídica na realidade e em face dela 
somente pode ser apreciado se ambas – ordenação e realidade – forem consideradas em sua relação, em seu 
inseparável contexto, e no seu condicionamento recíproco. Uma análise isolada, unilateral que leve em conta 
apenas um ou outro aspecto, não se afigura em condições de fornecer resposta adequada à questão, ou seja, o 
condicionamento recíproco existente entre a Constituição jurídica e a realidade político-social. HESSE, Konrad. 
A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 1991. p. 13. 
103 O professor Nelson Saldanha observa que “... ao buscar significações, o intérprete procura algo que foi 
colocado ”– se se trata de objetos culturais – no texto (como no quadro ou na pedra, ou no gesto) por alguém que 
atuava em determinado contexto cultural. Pode ser ou não, este contexto, o mesmo do intérprete; e conhecer o 
contexto em que latejam as significações procuradas é uma espécie de pré-compreensão, dentro do processo 
hermenêutico”.  SALDANHA, Nelson, op. cit., 1998. p. 197. 
104 LARENZ, Karl. op cit., p. 286. 



palavra, deve tomar, em perspectiva, previamente, o sentido da frase por ele 

esperado e o sentido do texto em seu conjunto e, a partir daí, sempre que surjam 

dúvidas, deve voltar ao significado da palavra primeiramente aceita, e  retificar este 

ou a sua compreensão anterior.105  

O intérprete faz várias vezes o movimento de ir e vir. Larenz observa 

que, mesmo na hipótese em que se confirme a conjectura inicial de sentido, o 

intérprete já não está situado no mesmo ponto, já que sua suposição se converte em 

outra.  Dessa forma, a conjectura do sentido tem um caráter de hipótese que pode 

ou não ser confirmada.106 

O processamento do sentido pode ter seu curso, não apenas em uma 

direção de forma a prevalecer sua linearidade, conforme uma demonstração 

matemática ou um encadeamento lógico de conclusões, mas em passos alternados, 

formando uma interdependência. Esse movimento circular da compreensão, “que é 

estranho às ciências exatas e que é descurado pela maioria dos lógicos, é na 

Jurisprudência de um grande alcance”.107  

A idéia de círculo hermenêutico108 foi enfocada no âmbito da 

hermenêutica filosófica, sobretudo, a partir de Heidegger, para o qual a 

“interpretação se funda, essencialmente, numa visão prévia”.109 A circularidade 

                                                 
105 Ibidem. p. 286. 
106 Nesse sentido, a “hermenêutica adota o papel de motor do processo jurídico: ela é pressuposta, sempre,  por 
qualquer discussão. A linguagem assume, assim, um papel constituinte mais profundo. A apreensão 
hermenêutica da realidade, para o caso da realidade jurídica, só é possível porque o sujeito cognoscente conhece 
de antemão a linguagem em jogo e o alcance da instrumentalização nela usada.  Há, pois, em todo conjunto de 
pré-estruturas do saber, a que se poderá chamar o pré-entendimento das matérias. Esta perspectiva, em si 
simples, põe em crise todos os modelos formais do discurso jurídico”. CORDEIRO, António Menezes. 
Introdução à edição portuguesa. in CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema 
na ciência do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. LIV. 
107 LARENZ, Karl, op. cit.,  p. 287. 
108 Richard Palmer define o círculo hermenêutico como uma operação essencial do compreender.  Segundo ele, 
se compreende algo, quando o compara com algo que já se conhece. Assim, afirma esse teórico que: “Aquilo que 
compreendemos agrupa-se em unidades sistemáticas ou círculos compostos de parte. O círculo como um todo 
define a parte individual e as partes em conjunto formam o círculo. Por exemplo, uma frase como um todo é uma 
unidade. Compreendemos o sentido de uma palavra individual quando a consideramos na sua referência à 
totalidade da frase; e reciprocamente, o sentido da frase como um todo está dependente do sentido das palavras 
individuais. Por uma interação dialética entre o todo e a parte, cada um dá ao outro; a compreensão é portanto 
circular. E porque o sentido aparece dentro desse círculo é que lhe chamo círculo hermenêutico”. PALMER, 
Richard, op. cit., pp. 93-94. 
109 Segundo Heidegger, “a interpretação nunca é a apreensão de um dado preliminar, isenta de pressuposições. 
Se a concreção da interpretação, no sentido da interpretação textual exata, se compraz em se basear nisso que 
está no ‘texto’, aquilo que de imediato apresenta como estando no texto nada mais é do que a opinião prévia, 
indiscutida e supostamente evidente do intérprete”. HEIDEGGER, Martin. op. cit., v. I, p. 207.  



hermenêutica, de acordo com Heidegger, funda-se na pré-compreensão, apoiada 

sobre o sentido daquilo que se busca compreender.  

Sentido, para Heidegger,110 é aquilo em que sustenta a 

compreensibilidade de alguma, a coisa; é a perspectiva em função da qual se 

estrutura o projeto pela posição e concepção prévias. Assim, Heidegger, para se 

preencherem as condições fundamentais de uma interpretação possível, não se 

devem desconhecer as suas condições essenciais de realização. O importante não é 

sair do círculo, mas adentrá-lo de modo adequado. Esse círculo da compreensão 

não é um cerco que movimente qualquer tipo de conhecimento. Ele traduz a 

estrutura-prévia existencial, própria da pré-sença. Enfim, na hermenêutica de 

Heidegger, o círculo da compreensão pertence à estrutura do sentido, cujo 

fenômeno tem suas raízes na constituição existencial da pré-sença, enquanto 

compreensão que interpreta.111  

Karl Larenz112 enfatiza que pode acarretar mal-entendido o fato de 

hermeneutas de primeira linha, como Gadamer, denominarem também de pré-juízo,  

exatamente na linha da terminologia de Heidegger, a pré-compreensão e a 

conjectura concreta de sentido por ela possibilitada a um determinado texto. Isso 

poderia induzir a um juízo falso. Entretanto, o vocábulo pré-conceito não tem uma 

conotação pejorativa, mas sim um sentido fenomenológico, conforme já enfatizado. 

O significado da pré-compreensão adquire especial relevância no 

pensamento de Gadamer. Ele atribui ao pré-juízo um significado decisivo como 

condição hermenêutica de todo o compreender, isto é, um pressuposto que orienta a 

interpretação. Esse filósofo concebe o compreender de um texto em analogia com a 

compreensão na conversação. O texto traz algo à linguagem; só fala àquele que já 

compreende tão amplamente a sua linguagem e a coisa de que ele fala, que tem 

acesso franqueado àquilo que o texto diz113.  Por conseguinte, a compreensão só 

poderá ser realizada a partir dos pré-conceitos. 

                                                 
110 Ibidem, pp. 208-210. 
111 HEIDEGGER, Martin, op.cit., v. I, p. 207.  
112 LARENZ, Karl, op. cit., p. 289. 
113 GADAMER, Hans-Georg, op. cit., 1999.p. 270. 



Gadamer114 sustenta, também, que a tarefa da interpretação é uma 

constante previsão, como antecipações que devem projetar nas coisas. Com arrimo 

no pensamento de Heidegger, expõe que o sentido só se apresenta porque alguém 

lê o texto a partir de determinadas expectativas relacionadas, por sua vez, com 

algum sentido determinado. A compreensão do que põe no texto consiste, 

precisamente, na elaboração desse projeto prévio, que, por suspeito, tem que 

sempre ser revisado na medida em que avança na penetração do sentido. Toda 

revisão do primeiro projeto apóia-se na possibilidade de antecipar um novo projeto 

de sentido; é possível que vários projetos de elaboração rivalizem uns com os 

outros, até que possa estabelecer-se univocamente a unidade de sentido. 

No âmbito da hermenêutica jurídica, o problema da pré-compreensão 

pode ser analisado à luz do aspecto dogmático, porquanto os princípios, regras, a 

natureza normativa das regras funcionam como fronteiras que direcionam o juiz na  

interpretação e aplicação da lei. 

A pré-compreensão, imprescindível ao jurista, não se refere só ao 

Direito, à linguagem, em que dela se fala e à cadeia de tradição em que se inserem 

sempre os textos jurídicos, as decisões judiciais e os argumentos habituais, mas 

também a contextos sociais, às situações de interesses e às estruturas das relações 

da vida a que se referem às normas jurídicas.115 

 

1.3.1  Interpretação e concretização da norma 

A interpretação jurídica tem um caráter sui generis. Não é igual à 

interpretação literária, por exemplo. Ela ocorre num ambiente institucionalizado, 

tendo em vista a decidibilidade, e compreende hierarquia e terminalidade. No âmbito 

jurisdicional, ninguém interpreta uma lei para seu bel prazer. Só se interpreta uma 

norma para se chegar a uma decisão. Em Direito, a decidibilidade é o que distingue 

a interpretação jurídica de outras.  

                                                 
114 Ibidem, p. 275. 
 
115 Cf. LARENZ, Karl, op. cit., p. 290. 



Uma outra peculiaridade da interpretação jurídica é que ela ocorre 

mediada por vários intérpretes, numa perspectiva hierárquica. A estrutura piramidal 

da interpretação jurídica tem em seu ápice o Supremo Tribunal Federal.  Por sua 

vez, a decisão tem vários turnos, chega um momento que ela se acaba.116 O caráter 

da terminalidade da interpretação jurídica aponta para o encerramento das 

discussões amparado pela coisa julgada.  

Os  textos normativos demandam uma interpretação não apenas por 

serem plurívocos, mas porque devem ser aplicados em situação concreta. O fato é 

que a norma é construída pelo intérprete, no decorrer do processo de concretização 

do Direito. A partir da interpretação do texto legal e dos fatos chega-se à norma 

jurídica. Assim, o texto legal é matéria que precisa ser trabalhada. Eros Roberto 

Grau apoiado em  Friedrich Müller afirma que rigorosamente, não existe 

interpretação da norma; existe interpretação de texto, para se chegar à norma. A 

interpretação é, portanto, atividade que se presta a transformar textos – disposições, 

preceitos, enunciados  em decisões. 117 

A interpretação jurídica visa a uma tomada de decisão, isto é, consiste 

em concretizar a lei em cada caso. O intérprete chega ao sentido do texto, a partir  e 

em virtude de um determinado caso concreto. Entretanto, desde já é rechaçada a 

idéia de que a aplicação do Direito se circunscreve a um ato meramente subsuntivo. 

A lei depende de uma ponderação valorativa do aplicador do Direito, por outro lado, 

o conteúdo da lei pode carecer de uma complementação ou de uma determinação 

semântica, sem contar que a situação apresentada ao magistrado poderá revestir-se 

de tamanha complexidade que a interpretação redunde numa nova significação para 

o texto legal.118 Com razão afirma Gadamer que “a interpretação correta da lei não é 

uma simples teoria da arte, uma espécie de técnica lógica da subsunção sob 

                                                 
116 Essa terminalidade, no entanto, tem um caráter relativo. A ação rescisória demonstra a relatividade da 
verdade jurídica. O art. 485 do CPC prevê que a sentença de mérito, transitada em julgada, pode ser rescindida 
nas hipóteses previstas na própria lei. 
 
117 MÜLLER, Friedrich. In GRAU, Roberto Eros. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
Direito. São Paulo: Malheiros,  2002.  pp.III-V. 
118 Para Gadamer, “aplicar o direito significa pensar, conjuntamente, o caso e a lei de maneira tal que o direito, 
propriamente dito, se concretize. Por isto, freqüentemente, a jurisprudência, isto é, as sentenças que se ditam, são 
mais importantes nos sistemas jurídicos que a lei geral, de acordo com a qual são tomadas as decisões”. 
GADAMER, Hans-Georg. op cit., 1999. pp. 51-52. 



parágrafos, mas uma concreção prática da idéia do Direito. A arte dos juristas é 

também o cultivo do direito”.119  

Gadamer evidenciou o significado da hermenêutica jurídica, não só 

pelo tratamento teórico acerca do problema da compreensão, interpretação mas, 

sobretudo pelas reflexões que empreendeu  na obra “Verdade e método” acerca do 

papel peculiar que tem o intérprete do direito. 

Gadamer concebe a aplicação como um momento inerente a todo o 

compreender. Neste, sempre tem lugar algo de semelhante a uma aplicação do 

texto, que haja de compreender, à situação presente do intérprete. A aplicação é um 

elemento tão integrante do processo hermenêutico como o compreender e o 

explicar. O conhecimento histórico só pode ter lugar se, em cada caso, o passado é 

visto como continuidade do futuro. Gadamer acentua que o jurista faz precisamente 

esse percurso na sua tarefa prático-normativa.120 

Assim, Gadamer enfrenta a discussão da hermenêutica, propriamente 

jurídica, a partir de uma abordagem que diferencia o papel do juiz e do historiador do 

Direito. Procura, dessa forma, encontrar parâmetros que permitam distinguir 

atribuições de um e de outro, enfocando, também, as similaridades.  Claro está que 

o traço distintivo entre os dois é a finalidade prática. O jurista dirige-se à norma 

movido pela necessidade de satisfação de um caso concreto. O fim prático que guia 

a atividade do juiz é interpretar a norma, tendo em vista as condições de 

aplicabilidade.  

O historiador do Direito avança no sentido da norma, como um 

fenômeno mais geral que necessita possuir um sentido.121 Para o historiador, trata-

se de superar o distanciamento que existe entre os testemunhos de uma época 

passada, por ele levado em conta, e o seu presente. Isso, todavia, não é uma 

aplicação. Quanto ao jurista, necessariamente, terá que, também, levar em conta, no 

                                                 
119 Ibidem, p. 64. 
120 GADAMER, Hans-Georg,  op. cit., 1999. pp. 482. 
121 Acentua Gadamer que: “existe uma diferença é evidente. O  jurista toma o sentido da lei a partir de e em 
virtude de um determinado caso dado. O historiador jurídico, pelo contrário, não tem nenhum caso de que partir, 
mas procura determinar o sentido da lei, na medida em que coloca construtivamente a totalidade do âmbito de 
aplicação da lei diante dos olhos”, GADAMER, Hans-Georg. op. cit., 1999. p. 483. 



caso a aplicar, uma lei já posta, se a situação para que esta foi criada ainda 

subsiste, ou, se por acaso, uma alteração da situação normativa requer uma 

interpretação modificada. Todavia, este é um dos muitos aspectos que surgem na 

interpretação de textos legais, quando da sua aplicação ao caso concreto. 122 

A separação temporal entre os fatos e a lei não é o principal problema 

enfrentado pelo jurista, mas a distância entre a imprescindível generalidade da 

norma e a especificidade do caso concreto. A tarefa da concretização da norma é 

superar essa distância.123  

Assim, o modelo da hermenêutica jurídica é reflexivo à medida que o 

aplicador do direito faz um movimento temporal, isto é, a mediação entre passado e 

futuro. Traz a norma jurídica, que está cristalizada no passado, para o presente, 

visando à solução possível não-arbitrária. 

Considerando que a jurisprudência não é vinculante para o juiz, a 

norma deve sempre ser interpretada a cada situação nova. Os precedentes podem 

servir de parâmetros, mas não dispensa uma nova compreensão, face à situação em 

causa. O que torna a interpretação jurídica dinâmica é essa possibilidade, sempre, 

de ressignificação. A jurisprudência tem, de certa forma, essa função de atualização 

da norma.  

É relevante na hermenêutica jurídica  o processo dialético que envolve 

a interpretação e aplicação das normas, considerando o aspecto da 

intersubjetividade, numa perspectiva prática. A compreensão envolve entendimento 

entre as pessoas, e, porque não dizer, acordo. Isto denota o caráter retórico-

argumentativo do Direito. 

Gadamer salienta que o verdadeiro problema da compreensão aparece 

quando, no esforço para compreender um conteúdo, se coloca a pergunta reflexiva 

de como haveria o outro chegado à sua opinião”.124 No livro “A razão na época da 

ciência”, Gadamer discute o papel da hermenêutica como filosofia prática. Para ele,  

                                                 
122 LARENZ, Karl, op. cit., p. 295. 
123 Cf. LARENZ, Karl. op cit., p. 296. 
124 GADAMER, Hans-Georg, op. cit.,1999. p. 233. 



“à práxis pertence o escolher, e decidir-se em favor de algo e contra algo, ou seja, é 

saber preferir um ao outro e escolher conscientemente entre as possibilidades”.125 

É importante esse diálogo da hermenêutica filosófica com a  práxis 

jurídica. A despeito de a intenção de Gadamer não ter sido a formulação de uma 

metodologia que contivesse regras de interpretação, não fechou a hermenêutica 

num saber, meramente, descritivo ou contemplativo. Nesse sentido, pode dizer que 

Gadamer forneceu interessantes reflexões para aquecer o debate da metodologia 

jurídica. Destarte, ele erigiu a hermenêutica jurídica a uma condição exemplar. 

 Gadamer contribui, também, com a hermenêutica jurídica, à medida 

que aponta para a dessacralização do método capaz de vincular o trabalho do 

intérprete. Liberta a hermenêutica da concepção que equipara intérprete ao leitor 

originário, conforme a sustentaram Schleiermacher e Savigny, rompe com a 

possibilidade de um saber reprodutivo do intérprete, ao reconhecer a dimensão 

criativa do Direito, além de abordar o giro hermenêutico que o aplicador do Direito 

faz entre passado e futuro. 

 

1.4   Hermenêutica e linguagem 

A discussão em torno da 

hermenêutica jurídica, na 

contemporaneidade, tem, 

necessariamente, que levar em conta os 

meandros da linguagem  que envolve a 

interpretação jurídica. 

 Em princípio, pode-se 

dizer que o Direito trabalha com 

                                                 
125 É interessante esse balanço da hermenêutica gadameriana. Segundo ele, a “hermenêutica como teoria da 
interpretação, não é simplesmente uma teoria. De modo muito claro, desde os tempos mais remotos, até hoje, a 
hermenêutica esboçou sempre a exigência de que sua reflexão acerca das possibilidades, regras e meios de 
interpretação sirva e promova, de modo imediato, a práxis. De modo semelhante ao que acontece com a retórica, 
a hermenêutica pode designar uma capacidade natural do homem, isto é, a capacidade de um contato 
compreensivo com os homens”. GADAMER, Hans-Georg, op. cit.,1983. pp. 51-59. 
 



múltiplas linguagens, que vão desde o 

texto escrito, representado pela norma 

posta, com todas suas contingências, a 

uma série de linguagens não-verbais: os 

silenciamentos destacados pelas 

omissões, presunções, consentimentos; os 

sinais, imagens, fotografias, isto é, há  

uma  profusão de símbolos, indícios, 

ícones latentes no discurso jurídico.126 

Em Direito, tudo é 

passível de ser interpretado. Porém,  a 

dogmática reserva a interpretação para os 

textos escritos e os fatos. A hermenêutica 

tradicional, não obstante, tem voltado 

seus cânones da interpretação, para 

ênfase do texto escrito, em detrimento do 

fato, ainda que este constitua elemento 

primordial da ação jurídica.127 

Nesse aspecto, salienta-se 

que a metodologia jurídica tem 

negligenciado a interpretação do fato e as 

suas representações. Não obstante, é na 

apreciação desse que o juiz poderá 

exercer um amplo poder discricionário. 

                                                                                                                                                         
 
126 A incidência de outras linguagens, no âmbito jurídico, pode ser observada, a partir mesmo da idéia de justiça, 
que é concebida, através de símbolos, que conotam diferentes as diferentes concepções desta. Segundo Tércio 
Sampaio, o símbolo romano correspondia, em geral à deusa Iustitia, a qual distribuía a justiça por meio da 
balança, (com os dois pratos e o fiel bem no meio) que ela segurava com as duas mãos. De olhos vendados, 
declarava o direito. Já para os gregos, a justiça era representada pela Diké. Os gregos colocavam a balança nas 
mãos de Diké, mas sem o fiel no meio, na mão esquerda segurava a espada. E os olhos eram bem abertos. Ora 
essas duas imagens favoreceram diferentes interpretações acerca da justiça. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio, 
op. cit., 1994, p. 32. 
 
127 Essa assertiva pode ser corroborada a partir desse conceito.”O executor extrai da norma tudo o que na mesma 
contém: é o que se chama interpretar, isto é, determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito”. 
MAXIMILIANO, Carlos, op. cit., p. 01. 



Sabe-se, de antemão, que a interpretação 

do fato não constitui tarefa fácil, 

considerando que o que chega ao 

judiciário não é o fato, e sim, as 

representações desse. 

Este é um dos desafios que 

a hermenêutica jurídica  terá que 

enfrentar, qual seja, considerar  os  vários 

dispositivos de linguagem que permeiam 

a juridicidade. 

A origem da supremacia do texto escrito pode ser analisada a partir de 

duas causas: uma cultural e uma política. A origem cultural emerge da concepção de 

Direito e o pensamento jurídico medievais – a partir do séc. XI – e que desde então, 

sobretudo através do ius commune, não deixaria de modelar, metodologicamente, o 

raciocínio jurídico europeu até o positivismo legalista do século XIX. O Corpus iuris 

civilis era considerado a razão escrita no âmbito jurídico, isto é, constituía um 

princípio de autoridade. Assim, o pensamento jurídico veio a constituir-se, 

essencialmente, como interpretação de textos escritos.128 

Por sua vez, a causa política é atribuída ao legalismo. Para o 

positivismo o direito reduziu-se ao direito posto (imposto) nas leis e estas se 

identificavam com o seu texto – porque é nele que se manifestava o imperativo do 

legislador e se exprimia, vinculativamente, a sua autoridade legislativa. No  texto 

legal, o Direito encontrava a objetivação, a qual garantia a segurança jurídica, pelo 

que, também, o objeto da interpretação consistia em  textos escritos.129  

Assim, considerando que a 

hermenêutica jurídica cinge-se, 

basicamente, à tarefa de interpretar textos 

escritos, um problema que se lhe afigura 

é o distanciamento histórico entre a 

                                                 
128Cf.NEVES, António Castanheira. Metodologia jurídica: problemas fundamentais. Portugal: Universidade 
de Coimbra, 1993, p. 86. 
129Ibidem, p. 86. 



elaboração de texto, portador das 

intencionalidades do seu produtor,  e o 

momento atual de sua aplicação.  

Paul Ricoeur reflete que, à 

medida que a hermenêutica é 

interpretação orientada para textos, e, 

sendo estes exemplos de linguagem 

escrita, nenhuma teoria da interpretação é 

possível, sem que se prenda com o 

problema da escrita.130  

O autor não descura que a 

transição da fala para a escrita tem suas 

condições de possibilidades na teoria do 

discurso. Assim,  analisa  o que acontece 

na passagem da fala para a escrita, a 

partir da autonomia semântica do texto a 

qual, segundo ele, é governada pela 

dialética de evento e significação.131  

Com o texto escrito, a intenção do autor e 

a significação do texto deixam de 

coincidir. O que acontece na escrita é 

separação da significação relativa ao 

evento. Assim, a escrita fixa não o evento 

da fala, mas o “dito”, que é a 

exteriorização intencional do par 

“evento-significação”. 132 

                                                 
130 RICOEUR, Paul, op. cit.,2000.  p. 24. 
131 Ricoeur define as categorias do discurso como o evento da linguagem, ou seja, uma função predicativa; a 
significação é o que o falante intenta dizer e o que a frase denota. O evento é alguém falando. Os eventos 
esvanecem-se, enquanto que os sistemas permanecem. RICOEUR, Paul, op. cit., 2000. pp. 20-24. 
132 Para Ricoeur, “o texto já não é a voz de alguém presente. O texto é mudo. Entre o texto e o leitor, estabelece-
se uma relação assimétrica na qual apenas um dos parceiros fala pelos dois. O texto é como uma partitura 
musical e o leitor é como o maestro que segue as instruções da notação. Por conseguinte, compreender não é 
apenas repetir o evento”. RICOEUR, Paul. op. cit., 2000. p. 87. 



O evento e a sua significação constituem, na análise do professor João 

Maurício Adeodato, um abismo gnoseológico da dogmática jurídica. Para ele, há 

uma incompatibilidade recíproca entre o evento real, a idéia e a expressão 

lingüística.133 Apoiado em Steven Weinberg, diz que evento real entende-se o 

acontecimento único e irrepetível que, aparentemente de maneira independente do 

sujeito cognoscente, coloca-se presente de maneira independente”.134 

A conseqüência do distanciamento entre o evento da fala e a sua 

interpretação, constitui uma das causas da cadeia de múltiplas leituras a que um 

texto está suscetível, seja literário, científico ou jurídico. A oportunidade de múltiplas 

leituras é a contrapartida dialética do texto.  

Daí que é um tanto problemático uma interpretação que se fixe na 

procura da intencionalidade do legislador. A esse respeito, expõe Gadamer que 

quando o intérprete se propõe a compreender um texto, não implica que ele se 

coloque no lugar do outro, nem é o caso de pensar que se trata de penetrar a 

atividade espiritual do autor; trata-se de apreender apenas o sentido, o significado 

daquilo que é transmitido, ou seja, apreender o valor intrínseco dos argumentos 

apresentados.  

 

1.4.1  Interpretação jurídica: entre objetividade e subjetividade 

Desde quando a hermenêutica se instituiu como metodologia para a 

interpretação dos textos jurídicos, discute-se acerca do ponto de vista para o qual 

deve-se dirigir a interpretação. Isto é, a ênfase deve ser dada à intenção da lei ou  à 

intenção do legislador?135 O ponto inicial dessas discussões pode ser localizado no 

viés histórico que caracterizava o pensamento alemão.  

                                                 
133 “Por idéia entende-se o estímulo que se completa no sujeito no ambiente do seu defrontar-se com os eventos, 
pois o ser humano é experiência. São essas generalizações que permitem à mente humana pensar, conjuntamente 
eventos, fazer sentido. Enquanto que a expressão simbólica  comunica a idéia reitroduzindo-a no mundo real, 
sempre de maneira incompleta”. ADEODATO, João Maurício. op. cit., 2002. pp. 289-290. 
134 WEINBERG, Steven. In ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática 
jurídica.  São Paulo: Saraiva, 2002. p. 288. 
 
135 Umberto Eco entende a intenção interpretativa como uma tricomia, daí elabora uma “oposição entre a 
interpretação como pesquisa da intentio auctoris, interpretação como pesquisa da intentio operis e interpretação 



 Pretendem os objetivistas ver no texto jurídico, sobretudo no jurídico-

normativo, um produto autônomo da vontade, dotado da chamada intentio operis; os 

subjetivistas, por sua vez, querem ver o desdobramento personalíssimo do 

legislador, o que reclama maior atenção para a voluntas legislatoris; outros querem 

que o texto seja um retículo de infinitas interpretações, variáveis ao sabor da 

vontade do intérprete, uma opera aperta, em seu sentido mais absoluto, amorfa e 

indeterminável quanto a seu sentido.136 Em verdade, as teses da hermenêutica 

jurídica polarizam a discussão em torno da intenção do legislador e da intenção da 

lei. 

A teoria subjetivista  apregoa que o escopo da interpretação estará na 

averiguação da vontade do legislador (da vontade real, subjetivo-histórica ou 

histórico-psicológica do legislador) que se exprime no texto da lei: o objetivo 

essencial da interpretação seria a reconstrução do pensamento do legislador 

histórico estabelecido na lei.137 

A teoria subjetivista, do ponto de vista histórico, foi a primeira. Esta tese 

constitui, também, a posição defendida por Savigny, para o qual na interpretação 

sempre está pressuposto algo diretamente dado, qual seja um texto. 138 

 Essa postura era coerente com o romantismo de sua época. A 

hermenêutica, tal como deriva de Schleiermacher e Dilthey, que tendeu a identificar 

a interpretação com a categoria de “compreensão” e a definir a compreensão como 

o reconhecimento da intenção de um autor original. 

O subjetivismo representa um corolário metodológico do legalismo pós-

revolucionário, para o qual o direito é a expressão legislativa da vontade política 

titulada no poder legislativo. Reflete um pensamento cultural e hermenêutico do 

                                                                                                                                                         
como pesquisa da intentio lectoris” A despeito de este autor formular uma teoria da estética da recepção do texto 
literário, pode contribuir para o debate do problema hermenêutico no âmbito jurídico. ECO, Umberto, op. cit., 
1995. p. 06. 
136 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca, op. cit., p. 114. 
 
137Cf.NEVES, Antônio Castanheira. op. cit., p. 98. 
138 Savigny assevera que “toda lei deve expressar um pensamento de maneira tal que seja válido como norma. 
Então, quem interpretar uma lei deve analisar o pensamento contido na lei, deve analisar o conteúdo da lei. O 
intérprete deve se localizar no ponto de vista do legislador e, assim, produzir artificialmente seu pensamento. A 
interpretação deve ter uma constituição tríplice: lógica, gramática e histórica”. SAVIGNY, Friedrich Karl von, 
op. cit., p. 09. 



raciocínio jurídico positivista, segundo o qual os sentidos culturais seriam eles 

próprios entidades empíricas, fenômenos psíquicos ou de redução psicológica; 

portanto, interpretá-los seria imputá-los, psicologicamente, ao seu autor.139 

Contrariamente, a teoria objetivista entende que a interpretação deverá 

ser orientada para o sentido, objetivamente, isto é, para o próprio texto da lei. O 

texto legal ganha uma autonomia, porquanto é visto como desligado do seu autor;  o 

texto, por si só, constitui documento jurídico significativo, isto é, ganha uma 

existência legislativa. 

Entendem seus seguidores que o autor desempenhou o seu papel, 

agora desaparece e apaga-se por detrás da obra. A obra é o texto da lei, a vontade 

da lei materializada na palavra. Com efeito, só ele se constituiu e legalizou de acordo 

com a Constituição, enquanto que as representações e expectativas do autor, que 

em volta dele pairam, não adquiriram caráter vinculativo algum.  

O próprio legislador agora deve submeter-se à lei. Ele tem que se 

deixar prender pelas próprias palavras e deixar valer e atuar contra si a vontade 

expressa da lei. Por vezes, o sentido incorporado na lei pode também ser mais rico 

do que tudo aquilo que os autores pensaram e realizaram.140 Vale salientar, que a 

teoria objetivista surgiu na segunda metade do século XIX, estando associada aos 

nomes de Binding, Wach e Kohler. 

Do confronto entre as duas teorias, pode-se dizer que ambas partem 

do texto escrito como objeto da interpretação. A divergência reside naquilo que 

pretendem ver manifestado no texto. Subjetivismo dirige-se sempre ao legislador, e 

o objetivismo antes se dirige à lei, enquanto aquele se propõe uma interpretação 

fixa, o objetivismo aceita da hermenêutica geral a idéia de que a lei pode ser, 

juridicamente, mais sábia do que a intenção do seu autor ou que o intérprete  poderá 

compreendê-la melhor do que a compreendeu o próprio legislador. 

Do ponto de vista dos efeitos práticos, observa-se que a estrita 

obediência ao poder constituído e a segurança jurídica são os escopos que 

                                                 
139 Cf. NEVES, Antônio Castanheira, op. cit., p. 97. 
140 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico.  Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. pp. 
172-173. 



determinam o subjetivismo, enquanto o objetivismo, ao assumir uma perspectiva que 

lhe permite uma evolução adequada às exigências jurídicas da aplicação e do 

contexto normativo visa antes a justeza das soluções a obter pela interpretação.141 

Karl Engisch142 avalia a corrente objetivista, como, plenamente, 

dominante, atualmente; não olvida, entretanto, que há posições intermediárias com a 

de Karl Larenz. 

No Brasil, é relevante salientar o trabalho profícuo de Lenio  Streck143 

ao analisar a tendência da hermenêutica jurídica, quanto ao aspecto da intenção 

textual. Em seu levantamento concluiu que a  corrente objetivista é a majoritária. 

Observa-se que a legislação brasileira, por vezes, direciona alguns princípios 

hermenêuticos no sentido de manter o sentido literal, isto é, o direcionamento para a 

corrente objetivista. A exemplo do Código Tributário Nacional, que, em seu art. 111, 

prevê que “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I -    

suspensão ou exclusão do crédito tributário; II – outorga de isenção; III- dispensa de 

cumprimento de obrigações tributárias acessórias”. 

Paulo Bonavides observa que a corrente objetivista tem prevalecido em 

sede de Direito Público, especialmente, no Direito Constitucional moderno; segundo 

ele forma uma corrente respeitável.144 

 Outras vezes, há um direcionamento para as correntes subjetivistas. É 

o que se observa do Art. 85 do Código Civil, o qual prevê que “nas declarações de 

vontade se atenderá mais à sua intenção do que ao sentido literal da linguagem”.145 

 De acordo com as discussões anteriores, tanto Ricoeur quanto 

Gadamer posicionam-se a favor da objetividade hermenêutica, capaz de ver no texto 

uma vontade própria ou que se abre ao intérprete, independentemente, da vontade 

de quem lhe deu origem. Atualmente, a tendência da hermenêutica jurídica é da 

razão objetiva da lei sobre a razão subjetiva ou originária.  

                                                 
141 Cf.  NEVES, Antônio Castanheira, op. cit., p. 100. 
142 ENGISCH, Karl, op. cit., p. 172. 
 
143 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e (em) crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do Direito.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 95. 
144 BONAVIDES, Paulo.  Curso de Direito Constitucional.  São Paulo: Malheiros, 1994, p. 415. 
 



Nesse aspecto, segundo Gadamer, não há qualquer dúvida quanto à 

necessidade de a lei responder ou fundamentar uma solução que deverá ser dada a 

uma determinada situação concreta. Dessa forma, cabe ao intérprete, que é 

aplicador da lei, adequá-la ao momento presente, conferindo-lhe o melhor 

significado do direito. O sentido de um texto supera o seu autor, não ocasionalmente 

senão sempre.146 

Tércio Sampaio, após analisar as duas correntes, chega a uma posição 

importante: a polêmica não se resolve facilmente. Há, inclusive, um  viés  ideológico 

no cerne dos argumentos, acerca da ênfase de uma ou outra teoria. Levado ao 

extremo, pode-se dizer que o subjetivismo favorece um autoritarismo, a exemplo da 

época do nazismo, quando houve a exigência de que as normas fossem 

interpretadas, em última análise, de acordo com a vontade de “Führer”. Por sua vez, 

o objetivismo, também levado ao exagero, favorece certo anarquismo, pois 

estabelece o predomínio de uma eqüidade duvidosa do intérprete sobre a própria 

norma, porquanto transfere a responsabilidade do legislador para o próprio 

intérprete.147 

O subjetivismo tem se manifestado, também, como uma vertente 

voluntarista, que pretende substituir a vontade do legislador pela vontade do juiz. O 

principal representante dessa corrente é kelsen, com a Teoria Pura do Direito, 

conforme será analisado no próximo capítulo. 

 

1.4.2 A textura aberta da linguagem jurídica 

A expressão textura aberta da linguagem significa uma potencial 

vaguidade, ou seja, a possibilidade iniludível de que as regras jurídicas se mostrem 

indeterminadas para o tratamento de certas situações concretas, tornando 

impossível prever todas as circunstâncias em que uma regra pode ser aplicada ou 

não. Esse termo foi cunhado pelo filósofo Friedrich Waismann, para se referir à 

carência de interpretação de alguns conceitos jurídicos empíricos, isto é, conceitos 

                                                 
146 GADAMER, Hans-Georg, op. cit., 1999.  p. 365. 
 
147 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio,  op. cit., 1980, pp. 70-71. 



que possam se apresentar potencialmente vagos.148 Pretendia provar que a maioria 

dos conceitos empíricos apresenta a propriedade da incompletude.149 

Aristóteles, em “Ética a Nicômaco” já discutia acerca da generalidade 

da lei e da dificuldade de aplicá-la ao caso concreto, necessitando, dessa forma de 

um juízo de eqüidade, para a correta concessão da justiça.150 

A idéia de textura aberta foi desenvolvida por Hart no livro “O conceito 

de Direito”. De acordo com Hart, a textura aberta da linguagem faz com que as 

regras sempre apresentem a possibilidade da existência de uma região de 

penumbra ou nebulosidade, em que não se saiba com clareza, qual a que dever ser 

aplicada, ante o caso concreto.151  

A existência da textura aberta da linguagem poderá, em princípio, 

colocar em risco a segurança do Direito. Entretanto, dentro do positivismo de Hart 

esta é uma característica indispensável ao Direito. As regras se tornam imprecisas 

diante de situações extraordinárias, que não foram antecipadas, no momento em 

que elas foram criadas, e não são facilmente classificadas de acordo com as 

convenções lingüísticas. Nesses casos, a possibilidade de se eleger o âmbito da 

finalidade da regra, ou dos termos gerais contidos na regra, consagra uma 

prerrogativa positiva para o funcionamento do Direito.152 

A  textura aberta da linguagem é, para Hart, algo inevitável, pois “nem os 

cânones da interpretação podem eliminar estas incertezas, embora possam diminuí-

las; porque os próprios cânones são regras gerais sobre o uso da linguagem e 

utilizam  termos gerais que eles próprios exigem interpretação”.153  Por outro lado, 

                                                 
148 Cf. STRUCHINER, Noel. Direito e linguagem: uma análise da textura aberta da linguagem e sua 
aplicação ao direito. Rio de Janeiro:Renovar, 2002, 115. 
149 Ibidem. p. 115. 
150Quando a lei coloca uma regra universal e aparece inesperadamente um caso particular que lhe escapa, é, 
então, legítimo- na medida em que a disposição tomada pelo legislador é insuficiente e errada por causa do seu 
caráter absoluto – aplicar um corretivo, para retificar essa omissão, promulgando o que o legislador teria no seu 
lugar e que teria previsto na lei, se tivesse tido conhecimento prévio do caso. A coisa indeterminada implica, 
igualmente, uma regra indeterminada, como a regra do fio de prumo utilizada na construção de Lesbos: a regra, 
bem longe de tornar-se rígida, toma a forma da pedra. Da mesma maneira, o decreto adapta-se aos fatos. 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Edipro, 2002. p.160. 
151 HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 138. 
152 Cf. STRUCHINER, Noel, op. cit., p. 118. 
153 Hart analisa que boa parte da teoria do direito deste século tem-se caracterizado pela tomada de consciência 
progressiva do importante fato de que a distinção entre as incertezas de comunicação por exemplos dotados de 
autoridade e as certezas de comunicação através da linguagem geral dotada de autoridade (legislação) é de longe 
menos firme do que sugere este contraste ingênuo. Em todos os campos de experiência, e não só no das  regras, 



Hart admite que, ainda que se pudesse evitá-la, não seria desejável. As regras são 

elaboradas por seres humanos, e, assim sendo, possuem  suas limitações. De outra 

forma, é impossível que se preveja um conjunto finito de regras. Os seres humanos 

são falíveis, seus valores mudam. Por sua vez, o mundo está em constante 

mudança, advindo novas situações.154 

A textura aberta da linguagem, na perspectiva de Hart, acarreta um 

poder discricionário ao juiz. Ante uma regra geral, a interpretação da lei visando à 

sua aplicação, não ocorre de maneira mecânica, através de um processo 

subsuntivo. Diz Hart que nos casos de penumbra, em que as palavras apresentam 

um conteúdo vago, o juiz deve eleger um entre os possíveis significados dos termos 

gerais antes de realizar a subsunção. Nesses casos, os juízes não podem, 

meramente, deduzir ou aplicar o direito. A papel da interpretação, por conseguinte, é 

eliminar a indeterminação da regra para o caso em questão. Portanto, observa-se, 

que de acordo com esse posicionamento, a interpretação está circunscrita à 

ocorrência dos casos de penumbra. Assim, quando o juiz interpreta a regra, 

escolhendo e argumentando a favor de um dos significados possíveis, que podem 

ser atribuídos à regra em questão, ele está exercendo um poder discricionário.155 

A tese da discricionariedade do juiz, da maneira posta por Hart, 

mereceu crítica de vários teóricos do Direito.156  Dworkin combate  o positivismo de 

Hart , quando este diz que, no caso de não haver uma norma aplicável, o juiz tem o 

poder de decidir discricionariamente. Dworkin procura atacar Hart enunciando a tese 

da resposta correta. Assim, o juiz sempre pode chegar a uma boa resposta, a 

despeito dos problemas da falta de clareza de algumas palavras. Para ele nos casos 

difíceis, os juízes devem decidir, invocando os princípios do direito.157 

                                                                                                                                                         
há um limite, inerente à natureza da linguagem, quanto à orientação que a linguagem geral pode oferecer”. 
HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p.  139. 
154 Para Hart, “não devemos acalentar, nem como um ideal, a concepção de uma regra tão detalhada que a 
questão sobre a sua aplicação ou não a um caso particular fosse sempre determinada de antemão, e nunca 
envolvesse, no momento da aplicação, uma nova escolha entre alternativas abertas”. Ibidem, p. 128. 
155 Cf. HART, Herbert L. A., op. cit., pp. 125-129.  

 
 

156 “Segundo Habermas, Hart pensa que a carência interpretacional das normas jurídicas é o resultado da 
estrutura aberta das linguagens naturais e, portanto, conclui que, na proporção em que o direito vigente não é 
suficiente para a determinação precisa de um estado de coisas, o juiz deve decidir conforme seu próprio arbítrio. 
O juiz preenche o seu espaço de arbítrio, através de preferências não fundamentáveis juridicamente”. 
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade.  Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1997. p. 251. 
 

157 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. pp. 109-121. 



 A tese da discricionariedade advinda de uma insuficiência lingüística 

foi posta, também, em termos da Teoria Pura do Direito de Kelsen. Este teórico, no 

entanto, não utiliza  a expressão textura aberta da linguagem, sim se refere à 

indeterminação da linguagem como um problema de vagueza e ambigüidade. 

CAPÍTULO  II 
TEORIA PURA DO DIREITO E INTERPRETAÇÃO 

 

 

No prefácio da obra “Teoria Geral das Normas”, o seu tradutor enuncia 

uma recepção passiva do pensamento de Kelsen, para apreendê-lo em sua inteireza 

e fidelidade. Essa, certamente, é uma tarefa um tanto quanto difícil, uma vez que a 

obra desse autor aguça o debate, ante as posições sustentadas em sua teoria 

jurídica, suscitando as discussões, divergências e, até mesmo, adesões ao seu 

pensamento. Por outro lado, nisso reside o valor da obra de Kelsen: ela é sempre 

recorrente. É sempre possível vislumbrar novas reflexões teóricas, que ao contrapô-

las ao pensamento kelseniano, contribui para a alicerçar o debate em torno  da 

ciência jurídica.158 

Compreender a hermenêutica exposta, na obra “Teoria Pura do 

Direito”, significa  fazer uma incursão intra-sistemática pela obra de Kelsen. Isto 

porque, ele não se ateve a formular uma teoria jurídica que se circunscrevesse em 

uma única obra. Ele trava um verdadeiro diálogo entre suas obras, pois se percebe, 

nitidamente, um diálogo entre “Teoria Pura do Direito”, escrita em 1934, revista em 

1960, cuja edição é a enfatizada neste trabalho; “Problemas da Justiça”, publicado 

em 1960; “Teoria Geral do Direito e do Estado” escrita em 1945 e, finalmente, 

“Teoria Geral das Normas”, publicada em 1979, que a despeito de se tratar de uma 

obra póstuma, e, portanto, requerendo a devida cautela para sua análise, é 

                                                 
158 “Para compreender Kelsen é necessário – sublinho-o – que o leitor faça seu espírito aceitar os 
fundamentos e a argumentação que o autor da Teoria Pura do Direito apresenta. Comporte-se – por 
mais ilustrado e ilustre e culto que seja – como um modesto discípulo leigo, que apenas deseja captar 
a intenção e o pensamento científicos do mestre. Então, esse estudioso encontrará muita facilidade 
para perceber os pontos fulgurantemente decisivos de cada matéria versada, e até mesmo 
identificará o repetir professoral com que Kelsen trabalha, repito-o, identificá-lo-á com o método do 
pianista que reproduz, incansavelmente, como tarefa consciente e indispensável, para si e o pupilo, a 
mesma escala a qual, se ouvida de outra forma, logo faz notar a imperfeição, ferindo o ouvido, a 
sensibilidade, aquele outro modo estranho de expressão”. DUARTE, José Florentino. Palavras do 
tradutor in KELSEN, Hans. Teoria geral das normas.  Porto Alegre: Sérgio Antônio, 1986. p. V.  



relevante notar que há uma rediscussão dos conceitos chaves da teoria jurídica.Nela 

Kelsen  ora se revê, ou mesmo  ratifica suas posições. 

Pode-se dizer que, do ponto de vista do método, Kelsen tratou dos 

temas com um rigorismo absoluto. Acerca das suas posições teóricas ele se retoma, 

se revê, no intuito de aperfeiçoar sua teoria jurídica baseado na pureza do método, 

isto é, o estudo do Direito em si e por si, sem influências de outros domínios do 

conhecimento. 

O projeto epistemológico de Kelsen, desenvolvido na Teoria Pura do 

Direito, procura contrapor a compreensão, segundo a qual a autêntica ciência do 

Direito é a sociologia do Direito, ao passo que à ciência jurídica tradicional, apenas 

cabe um papel de uma tecnologia ou de uma auxiliar da jurisprudência dos tribunais. 

Tal postura fomentou uma reação, no mundo jurídico, impondo uma tomada de 

consciência metodológica por parte da ciência do Direito.159 Assim, coube a Hans 

Kelsen reivindicar o estatuto de autonomia científica para o Direito.160 Essa atitude, 

também, pode ser atribuída a uma certa dose de responsabilidade do Estado de 

Direito em querer resgatar sua dignidade ameaçada pela filosofia jurídica 

sociologizante, e pelo radicalismo do “Direito Livre”.161 

Todo empenho teórico de Kelsen foi no sentido de imprimir um estatuto  

cientifico à dogmática jurídica. Pretendeu eliminar, do campo jurídico, todos os 

elementos extrajurídicos, extracientíficos, ideológicos e metafísicos. O móbil geral e 

basilar do método é banir da ciência do Direito todas as noções que lhe são 

alheias.162   Assim, a ordem jurídica deve ser compreendida, juridicamente, ou seja, 

de acordo e a partir da normatividade. 

                                                 
159 Comenta Karl Larenz que a Teoria Pura do Direito constitui a mais grandiosa tentativa de fundamentação da 
ciência do Direito como ciência – mantendo-se embora, sob o império do conceito positivista desta última e 
sofrendo das respectivas limitações. LARENZ, KARL. Metodologia da ciência do Direito. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997. pp. 91-92 
160 Com efeito, lembra Miguel Reale que: “quando Hans Kelsen, na segunda década deste século, 
desfraldou a bandeira da Teoria Pura do Direito, a Ciência Jurídica era uma espécie de cidadela 
cercada por todos os lados, por psicólogos, economistas, políticos e sociólogos. Cada qual procurava 
transpor os muros da Jurisprudência, para torná-la sua, para incluí-la em seus domínios”. REALE, 
Miguel. Filosofia do Direito.  São Paulo: Saraiva, 1999. p. 455. 
161 CAMARGO Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estudo do Direito. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2001.  p. 107 
162 Cf.GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do Direito moderno. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. p. 253. 



O intento de Kelsen é analisar o direito à luz da objetividade da ciência. 

Para tanto invocou os fundamentos das ciências sociais e da filosofia. No prefácio  

da primeira edição da  “Teoria Pura do Direito”, Kelsen explica o rigor científico com 

que conduzirá as discussões, observando que o conhecimento do Direito deve 

aproximar, o quanto possível, os seus resultados aos ideais de toda  ciência, isto é, 

objetividade e exatidão.163 

Kelsen explicita que Teoria Pura do Direito se propõe  conhecer seu 

próprio objeto, procurando responder à indagação: “o que é e como é o Direito”? 

Não interessa, nesta teoria, discutir “como deve ser ou como deve ser feito o 

Direito”. Para justificar seu intento, Kelsen deixa claro que é ciência jurídica e não 

política jurídica. Para tanto, elege como princípio a pureza metodológica, isto é, 

pretende eliminar das ciências jurídicas todos os elementos que lhe são 

estranhos.164  Sabe, entretanto, que é uma tarefa difícil, considerando que o objeto 

das ciências jurídicas tem uma conexão estreita com outras ciências, e, por isso  

pode servir de interesse a estas.165 

Assim, a ciência do Direito deve apenas pretender construir um 

conhecimento que tente responder às questões do “que” é e “como” é o Direito, sem 

procurar explicitá-lo, transformá-lo, justificá-lo, nem o desqualificar a partir de pontos 

de vista que lhe são alheios. Esta é a exigência metodológica fundamental que  

define o sentido da idéia de pureza.166 

                                                 
163   Kelsen se reporta à primeira edição dessa obra, expressando seu objetivo com a formulação de uma teoria 
jurídica, e diz: “Há mais de duas décadas que empreendi desenvolver uma teoria jurídica pura, isto é, purificada 
de toda a ideologia política e de todos os elementos de ciência natural, uma teoria jurídica consciente da sua 
especificidade porque consciente da legalidade  do seu objeto”. KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000. p. XI. 
164 Ibidem, pp.1-3. 
165 Kelsen sustenta que “A Teoria Pura do Direito” trata o Direito como um sistema de normas válidas 
criadas por atos de seres humanos. É uma abordagem jurídica do problema do Direito. A sociologia e 
a história do direito tentam descrever e explicar o fato de que entre os homens têm uma idéia 
diferente do Direito em diferentes épocas e lugares e o fato de que os homens conformam ou não 
conformam sua conduta a essas idéias. A “pureza” de uma teoria  do Direito que se propõe uma 
análise estrutural de ordens jurídicas positivas consiste nada mais que eliminar de sua esfera 
problemas que exijam um método diferente do que é adequado ao seu problema específico. O 
postulado da pureza é a exigência indispensável de evitar o sincretismo de métodos, um postulado 
que a jurisprudência tradicional não respeita ou não respeita suficientemente. A eliminação de um 
problema da esfera da Teoria Pura do Direito não implica, é claro, negar a legitimidade ou da ciência 
que dele trata. O Direito pode ser objeto de diversas ciências; a Teoria Pura do Direito nunca 
pretendeu ser a única possível ou legítima”.  KELSEN, Hans. O que é justiça? A justiça, o Direito e 
a política no espelho da ciência.  São Paulo: Martins Fontes, 2001. pp.  291-292. 
166 Cf. WARAT, Luis Alberto. A pureza do poder: uma análise crítica da teoria jurídica. Florianópolis: 
UFSC, 1983. p. 27. 



Nesse sentido, o raciocínio jurídico dirigir-se-á, teoricamente, ao Direito 

considerado como objeto; ao pensamento jurídico competiria conhecer o Direito que 

é,  e não, o Direito que deve ser.   

Assim, segundo Kelsen, sua teoria, quando a si própria se designa 

como pura – a teoria do direito –, significa que ela se propõe garantir um 

conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto 

não pertença  ao  seu objeto, tudo quanto se não possa, rigorosamente, determinar  

o  Direito.167 

Esse teórico reconhece que: “de um modo, inteiramente, acrítico, a 

jurisprudência tem se confundido com a psicologia e a sociologia, com a ética e a 

teoria política”.168 No intuito de evitar que a autonomia da ciência do Direito venha, 

assim, a perder-se em benefício de outras ciências (nomeadamente a psicologia ou 

a sociologia), é que ele reivindica para a ciência jurídica, à semelhança da lógica e 

da matemática, um objeto, puramente ideal, restringindo-a ao simples campo do 

racionalmente necessário.169 Não obstante, quando Kelsen, pretende delimitar o 

conhecimento do Direito, em face dessas disciplinas, não o faz por ignorar ou negar 

esta conexão, mas porque deseja evitar um sincretismo metodológico que obscurece 

a essência da ciência jurídica e amplia os limites que lhe são impostos pela natureza 

do seu objeto. 

Uma ciência do Direito centrada na pureza do método, Kelsen chamará 

de Teoria Pura do Direito. Para permanecer científico, o Direito em conformidade 

com Kelsen, teria que eliminar do seu campo qualquer referência a juízo de valor, ao 

direito natural, à justiça, à moral, à política e a ideologia. A ciência do Direito deve se 

ocupar da legalidade e validade dos atos jurídicos em sua conformidade com as 

normas que os autorizam. 

A ciência do Direito, na perspectiva de Kelsen, não tem a ver com a 

conduta efetiva do homem, mas só com o prescrito juridicamente. Não é, pois, uma 

                                                 
167 KELSEN Hans. op. cit., 2000, p. 01. 
168 Ibidem,  p. 01. 
169 Hannah Arendt chama atenção dos perigos e contradições que a redução matematizante do 
mundo que é capaz de embriagar os seres humanos, com suas verdades absolutizantes e universais. 
Para ela, o humanismo moderno relativizou-se nas malhas de um positivismo epistemológico 
determinista e absolutizante, que reduziu o homem à condição de espectador e sua racionalidade a 
uma máquina lógica para concluir verdades necessárias. ARENDT, Hannah. A condição humana. 
Rio de Janeiro: Forense, 2001. pp. 260-262. 



ciência de fatos, como a sociologia, mas uma ciência de normas; o seu objeto não é 

o que acontece, mas um complexo de normas. Só se garante o seu caráter científico 

quando se restringe, rigorosamente, a sua função, e o seu método se conserva 

“puro” de toda a mescla de elementos estranhos à sua essência, isto é, não só de 

todo e qualquer apoio numa ciência de fatos (como sociologia), como de todo e 

qualquer influxo de “proposições de fé”, sejam de natureza ética ou religiosa.170  

Pode-se dizer que a Teoria Pura do Direito é centrada no método, mas 

especificamente, na pureza metodológica, considerando que o problema com o qual 

a ciência jurídica se defronta primeiro é o da determinação dos princípios 

metodológicos, que permitam a construção de um objeto teórico, autônomo e 

sistemático, para esse âmbito do conhecimento. É, neste sentido, como instância 

epistemológica, que a Teoria Pura do Direito pretende conhecer os horizontes 

problemáticos e as condições de possibilidades do objeto do conhecimento jurídico. 

Dessa forma, procura fornecer, também, a concepção de ciência a que se deve 

recorrer para salvaguardar a produção de um saber científico dirigido ao Direito 

Kelsen considera a sua teoria, como do Direito positivo e, como tal, 

uma teoria geral do Direito. Não é uma interpretação de certas normas jurídicas 

nacionais ou internacionais, mas oferece, também, uma teoria da interpretação 

jurídica, com base numa teoria geral do Direito positivo.171 Esse é o aspecto que 

diferencia a sua teoria da, tradicionalmente, chamada ciência dogmática do Direito 

que se proponha conhecer o Direito um certo Direito positivo no seu particular 

conteúdo e no seu nexo sistemático e facilitar a  sua aplicação do mesmo.172 

A Teoria Pura do Direito não se preocupa com o conteúdo, mas só com 

a estrutura lógica das normas jurídicas; verifica o sentido, a possibilidade e os limites 

de todo e qualquer enunciado jurídico, bem como a espécie e o modo do seu 

estabelecimento. Dessa maneira, segundo Karl Larenz, é uma teoria do 

conhecimento juscientífico, e, como tal, deveria ter-se por completamente distinta da 

própria ciência do Direito, cuja possibilidade e método investiga.173 

                                                 
170 Cf. LARENZ, Karl,  op. cit., p. 93. 
171 KELSEN, Hans. op. cit., 2000. p.1. 
172 Ibidem,  pp. 1-8. 
173 LARENZ, Karl, op. cit., p. 94. 



Outro aspecto, igualmente, significativo na teoria kelseniana é a 

identificação do Estado com o Direito. A concepção de Kelsen é que o Estado se 

identifica com uma ordem jurídica que institui certos órgãos, que funcionam em 

regime de divisão de trabalho, para a produção e execução das normas que a 

compõem. O Estado é conhecido como uma ordem coerciva do comportamento 

humano, nada se dizendo, com isso, sobre o seu valor moral ou o seu valor 

justiça.174 

Um dos pressupostos para consubstanciação da pureza metodológica 

é a absoluta distinção entre juízos de ser e juízos de dever ser. Essa é a tese 

fundamental de Kelsen. Segundo esse princípio, constituem aspectos distintos, por 

exemplo, dizer que os contratos são, normalmente, cumpridos e  dizer que os 

contratos devem ser cumpridos. 

O dever ser, para Kelsen, apresenta-se como um modo de 

pensamento, como uma categoria última, não inferível de qualquer outra. Não é algo 

de psíquico real, mas o sentido de um ato pelo qual a conduta é prescrita ou é 

permitida e, especialmente, autorizada. Entretanto, Kelsen se limita de dizer que a 

diferença entre ser e dever é insuscetível de uma maior explicação, pois: “é um dado 

imediato da nossa consciência”.175 Dessa forma Kelsen não consegue fazer a 

distinção entre ser e dever, nem explicar o significado do dever ser. 

Por outro lado, o móbil de Kelsen  de expurgar do conceito da ciência 

jurídica todas as conotações oriundas do âmbito do ser ou do domínio da Ética, falha 

à medida que, sem tais conteúdos, a ciência do Direito não pode desempenhar o  

seu  desiderato  de  justiça, ou  seja, conceber o Direito como algo pleno de 

sentido.176  

                                                 
174 Cf. GOYARD-FABRE, Simone, op. cit., p. 255. 
175  KELSEN, Hans,  op. cit., 2000. pp. 5-7. 
176 Neste sentido, é relevante a observação de Eros Roberto Grau que apoiado em Adomeit diz:“ao 
construir uma teoria pura esvaziada de toda a ideologia política e de todos os elementos científicos 
naturais, Kelsen construiu uma teoria apartada do jurídico, na medida em que, uma ordem jurídica 
sem o político resulta carente de impulso, morta; uma ciência do direito permanece fragmentária se 
reproduz um corpo sem coração. Daí porque os kelsenianos hão de se preocupar única e, 
exclusivamente, com a estrutura lógica das normas, sem cogitar de sua interpretação aplicação –  tais 
cogitações estão para além da teoria pura. Para que tomem conhecimento do mundo no qual se vive 
o direito são obrigados a descer do altiplano teórico, para se porem a braços com a Dogmática”. 
ADOMEIT in GRAU, Eros, Roberto Grau. O direito posto e o direito pressuposto.  São Paulo: 
Malheiros, 1998. p. 28. 



É de fundamental importância a análise que Frans Wieacker faz do 

positivismo científico, ao acentuar que, do ponto de vista da política do Direito, a 

meta original do positivismo científico está hoje descaracterizada, em virtude das 

mudanças sociais e políticas dos últimos cem anos e da crítica ideológica que 

acompanhou estas mudanças.177 

A despeito das inúmeras críticas, a teoria kelseniana ainda é bastante 

aceita em algumas áreas jurídicas, sobretudo, no Direito Constitucional, no que 

tange ao processo de “controle da constitucionalidade”, que pressupõe a estrutura 

piramidal e escalonada da ordem jurídica, com a Constituição, no seu ápice, 

servindo de fundamento de validade a toda ordem, garantindo a unidade e a 

harmonia do sistema.  

A Teoria Pura do Direito encontrou seguidores em vários países. 

Atualmente, podem-se distinguir os formalistas ou kelsenianos, dos não-formalistas 

ou não kelsenianos. Os primeiros são aqueles que privilegiam o que está escrito na 

lei, validamente posta, sem qualquer indagação de cunho crítico-valorativo. Os não-

formalistas, por seu turno, são os que reconhecem a feição axiológica do direito, 

sem contudo, reconhecer o caráter científico do direito.178 Otta Weinberger é 

considerado, na atualidade, um dos juristas que têm dado continuidade às reflexões 

teóricas em torno do pensamento  jurídico kelseniano.179  

O pensamento filosófico-jurídico de Hans Kelsen constitui uma 

referência do dogmatismo positivista e logicista do saber jurídico contemporâneo. 

Por mais paradoxal que pareça, é, também, a tentativa mais interessante e 

expressiva de superação da velha dogmática jurídica, construída a partir de 

recepção do Direito Romano e, consubstanciada nos paradigmas da ciência jurídica 

européia, cujas manifestações mais importantes foram a escola da Exegese, na 

                                                 
177 WIEACKER, Frans. História do Direito privado moderno. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. 
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França, a jurisprudência analítica  no  mundo  da  “common Law” e a jurisprudência 

conceitual no mundo germânico.180 

 

2.1  Embasamento teórico da teoria pura do Direito 

Situar os supostos epistemológicos que orientam a teoria jurídica 

kelseniana não constitui tarefa fácil, não só pelas divergências apresentadas entre 

os estudiosos de sua obra, mas também pela falta de explicitação deste teórico 

acerca das raízes sobre as quais o seu pensamento está ancorado.  

Desse modo, a demarcação de tais limites epistemológicos requer um 

levantamento intra-sistemático de sua obra,  assim como, a contextualização do seu  

pensamento, na época em que foi elaborada teoria jurídica que ora se estuda, 

considerando que as discussões teóricas do seu tempo tiveram, necessariamente, 

ressonância em sua obra.181 

Do ponto de vista filosófico, há quem afirme – com um certo exagero – 

acerca de Kelsen não ter seguido nenhuma escola Filosófica ou pensamento teórico. 

Na edição brasileira da “Teoria Geral das Normas”, o seu tradutor observa que não 

se pode assegurar ou acolher a afirmativa, ou a alusão de que o criador do purismo 

jurídico seja um prosélito desse ou daquele filósofo, de quem tivesse adotado idéias 

ou concepções, como ponto de partida ou núcleo de sua teoria. Mas admite esse 

tradutor que Kelsen freqüentou o círculo neokantiano de Marburgo, por nutrir 

admiração por Hermann Cohen, adepto desta Escola. Adverte que este foi o móbil 

de Kelsen preferir a Escola de Marburgo à de Baden. Mas rechaça a idéia de que o 

                                                 
180 Cf. COELHO, Luiz Fernando. Apresentação. In  WARAT, Luiz Alberto. A Pureza do Poder: uma análise 
crítica da teoria jurídica. Florianópolis: Editora da UFSC, 1983. p. 13. 
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mais divergentes fontes inspiradoras: Kant, o positivismo, o neopositivismo lógico, Husserl, Weber, etc. Na 
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metodológicos implícitos, provoca uma série de leituras alternativas do discurso kelseniano, conforme o lugar 
em que  tais supostos são inseridos como complementos da argumentação”. WARAT, Luiz Alberto, op. cit., 
1983. p. 24. 



purismo de Kelsen esteja vinculado ao ‘purismo’ de Kant. Isso porque, segundo ele, 

o purismo de Kant serve para justificar o Direito Natural, e esse raciocínio jurídico foi, 

de certa forma, no todo ou em parte, combatido por Kelsen. 182 

Miguel Reale, por sua vez, situa  as raízes do pensamento de Kelsen a 

partir da influência direta de Rudolf Stammler e no neokantismo da Escola de 

Marburgo, caracterizada pela transformação da filosofia em uma crítica pura do 

conhecimento. Miguel Reale aproxima mais Kelsen do neokantismo do que do 

neopositivismo. Lembra, inclusive, que há duas Escolas de Viena: uma a dos 

neopositivistas, no campo da filosofia científica e outra voltada para o estudo do 

Direito.183 Por outro lado, Tércio Sampaio assevera que Kelsen pertenceu, 

inicialmente, ao chamado Círculo de Viena que, no começo do século XX, reunia 

intelectuais de porte de Carnap, Wittgensttein, Schlick, Freud, e do qual ele foi o 

jurista. 184 

 Em um ponto, é certo que haja um acordo entre os teóricos: a 

influência fundamental  de Max Weber e do neokantismo na formulação da Teoria 

Pura do Direito. 

Assim, Kelsen vai buscar, na matriz kantiana da “razão pura”, eficiente 

cobertura epistêmica para seus propósitos. Sua filiação ao pensamento das “três 

críticas”, não obstante o desprezo com que trata os pressupostos e conseqüências 

da “razão prática”, é  inquestionável, nela encontrando fundamento intransponível 

entre ser e dever ser, responsável por seccionar o saber sobre a sociedade em um 

saber sobre a “natureza” (sociologia) e um saber direcionado pela lógica da 

imputação (Direito).185   

De outra forma, Kelsen apoiar-se-á nos conceitos de neutralidade 

axiológica de Max Weber para elaborar as noções de objetividade científica.       

                                                                                                                                                         
 
182 DUARTE,  José Florentino, op. cit.,  pp. V-VII. 
183 REALE, Miguel, op. cit., 1999. p. 458. 
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Abreu e RODRIGUEZ, José Rodrigo. Orgs. Hermenêutica plural: possibilidades jusfilosóficas em contextos 
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Quanto ao ambiente político-social, a Teoria Pura do Direito pode ser 

localizada na crise do projeto emancipador do liberalismo engolido pela ideologia 

positivante de um direito do Estado.186 Politicamente, essa teoria foi ambientada num 

momento histórico, marcado por um período de guerra pelo qual passava a Europa 

Ocidental que refletia a proeminência dada ao nacionalismo. A Áustria, pátria de 

Kelsen, assumiu uma postura de neutralidade diante das potências européias, após 

a Primeira Grande Guerra.187 

Uma  outra discussão dá conta de identificar, se a teoria jurídica de 

Kelsen autoriza a classificá-lo como um positivista ou normativista. A despeito de 

sua teoria está ancorada no Positivismo jurídico, pois se volta para as categorias do 

direito posto, há, no raciocínio jurídico kelseniano, uma preocupação com o estudo 

das normas, em detrimento de outros aspectos abordados pelo positivismo. 

Simone Goyard-Fabre rechaça a idéia de que Kelsen seja um 

positivista. Comenta essa autora que do ponto de vista filosófico, o estudo do Direito 

que Kelsen realiza não significa que ele seja um “positivista”: a Teoria Pura do 

Direito elabora uma ciência normativa do Direito, não porque estabelece ou constrói 

normas, mas porque estuda como as normas, em vigor no Direito, positivo tornam 

possível a interpretação das condutas.188 

A perspectiva em que se discutirá o embasamento teórico do raciocínio 

jurídico de Kelsen levará em conta, principalmente, os pressupostos neokantianos e 

weberianos.  

 

2.1.1   Pressupostos weberianos da teoria pura do direito  

Defensor da neutralidade científica aplicada à ciência jurídica, Kelsen  

buscou uma fundamentação teórica nas ciências sociais e na filosofia. A discussão 

acerca dos juízos de valor nas ciências sociais, ocorrida na Alemanha, liderada por 

Max Weber, não deixou de servir de pano de fundo para Kelsen elaborar a Teoria 

Pura do Direito. 
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Assim, a Teoria Pura do Direito, porquanto centrada na objetividade e 

neutralidade axiológica, apresenta raízes, nitidamente weberianas. Em 1904, na 

Alemanha, Max Weber liderou um movimento cujo objetivo era discutir a ausência de 

juízo de valor nas ciências sociais. O escrito que serve para contextualizar o 

movimento é o  ensaio “A objetividade do conhecimento nas ciências e na política 

sociais”. Este ensaio foi publicado na Revista “Arquivo para a Legislação e 

Estatística”, quando Weber assumiu o Conselho Editorial dessa. Portanto, a nova 

orientação editorial  estabelecia o seguinte: “Realizar a distinção entre o conhecer e 

o valorar, ou seja, entre o cumprimento do dever científico de ver a verdade dos 

fatos e o cumprimento do dever prático de defender os próprios ideais, este é o 

programa ao qual pretendemos manter-nos fiéis”.189 Com a nova orientação a 

Revista passou a intitular-se “Arquivo para a Ciência e a Política Social”. 

Destarte, um dos desígnios de Weber foi empreender um tratamento  

objetivo às ciências sociais. Entende este sociólogo que uma das características 

mais difundidas e, por isso a mais perniciosa, neste campo do conhecimento, diz 

respeito ao misturar constante dos fatos e do raciocínio axiológico. Nessa 

perspectiva, enfatiza que o cientista tem o dever de probidade intelectual de não 

misturar enunciados que resultam de um raciocínio puramente lógico ou de uma 

constatação puramente empírica, daquilo que provém de uma avaliação prática, 

ética ou filosófica. Para ele, uma das normas fundamentais que deve nortear a ação 

do pesquisador é a neutralidade axiológica. O pesquisador deve indicar, claramente, 

nos resultados de suas pesquisas, onde e quando acaba de falar o cientista que 

reflete, e onde e quando começa a exprimir-se o homem dotado de vontade. Da 

mesma forma, deve explicitar quando os argumentos se dirigem ao entendimento e 

quando se dirigem ao sentimento. 190  

É certo, porém, que as teses de Weber não foram assimiladas, 

pacificamente, haja vista as objeções que sofrera por aqueles que viam uma 

impossibilidade de expurgar o juízo de valor desse domínio do conhecimento. O 
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próprio Weber admite que o termo “juízo de valor” provocou um mal entendido e, 

sobretudo uma discussão terminológica totalmente estéril. 191  

Um dos maiores opositores de Weber foi Schmoller o qual entende que 

os partidários da neutralidade axiológica, nas disciplinas não podem reconhecer 

mais que verdades éticas e formais (no sentido da crítica da razão pura).192  

Weber, por sua vez, rejeita a identificação implícita na concepção de 

Schmoller acerca dos imperativos éticos e valores culturais como sendo mais 

elevados.193 

A posição de  Schmoller, contudo, não era muito clara. A razão dessa 

indefinição decorria de que este não se convencera acerca de uma absoluta 

subjetividade de todos os juízos de valor.  

Dessa forma, a polêmica entre Weber e Schmoller marca a primeira 

metade do século XX, surgindo duas posições metodológicas antagônicas:uma 

liderada por Schmoller o qual acredita que a ciência pode guiar a ação social, 

fundante nos juízos de valor; outra liderada por Weber, que limita a ciência à visão 

objetiva da realidade. 

A despeito de haver influência de Weber sobre Kelsen, não foram 

encontradas muitas referências explícitas a esse sociólogo, nas obras consultadas 

de Kelsen. Não obstante, há um capítulo, na obra de Kelsen “Teoria Geral do Direito 

e do Estado”, em que Kelsen demonstra sua admiração por Max Weber, ao 

comentar que a “tentativa mais bem-sucedida de definir o objeto de uma Sociologia 

do Direito foi elaborada  por Max Weber”, tendo em vista que Weber recomenda que, 

no exame de temas como Direito, ordem jurídica e regra de Direito, deve haver a 

distinção entre um ponto de vista jurídico e sociológico. 194 

O aspecto que mais aproxima Kelsen de Weber é o cepticismo 

axiológico e a  descrença na objetividade dos valores. Dessas concepções, além da 
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influência neokantista, adveio a pureza metodológica. O projeto epistemológico da 

Teoria Pura do Direito revela, dessa forma, uma pretensão antiideológica. É 

indisfarçável aversão que tem para com a ideologia, conceito que segundo Kelsen 

“mascara, transfigura ou distorce a realidade”.195 

Para  Kelsen, todo juízo de valor é subjetivo, e, portanto, irracional, 

porque baseado na fé e, não na razão; nesta base, portanto, é impossível indicar 

cientificamente – ou seja, radicalmente – um valor como preferível a outro; portanto, 

uma teoria científica da justiça deve limitar-se a enumerar os possíveis valores de 

justiça, sem apresentar um deles preferível.196 

O apego de kelsen ao juízo de realidade é visível pela descrição que 

faz do Direito positivo, procurando mantê-lo isento de qualquer confusão com direito 

‘ideal’ ou ‘justo’. Conforme abordado, Kelsen procura  conceber o Direito tal como 

ele é, e não como ele deve ser. Indaga pelo Direito real e possível, não pelo Direito 

“ideal” ou “justo”. Assim, denomina sua teoria do Direito como, radicalmente, realista. 

Isso porque, segundo esse ponto de vista, uma teoria do positivismo jurídico recusa-

se a valorar o Direito positivo. Seu escopo principal é concebê-lo de acordo com sua 

própria essência e a compreendê-lo através de uma análise de sua estrutura.197 

À medida que Kelsen tenha privilegiado a forma do direito, em 

detrimento de seu conteúdo, aliada a esta obstinação pela pureza do método, a 

Teoria Pura do Direito foi alvo de várias especulações. Suscitava uma certa 
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de a substituir por uma outra, a desfigura”. KELSEN, Hans. op. cit.,  2000. pp. 117-118. 
196 LOSANO, Mário. G. Apresentação. In O problema da Justiça.  KELSEN, Hans. São Paulo: Martins Fontes, 
1998. p. XXVI. 
197 Ibidem, p. 118 



indagação, por exemplo, acerca de que ideologia essa teoria estava a serviço. 

Acusam-na, por exemplo de servir a diversas ideologias políticas.  

Algumas críticas foram analisadas pelo próprio Kelsen, o qual 

considera que a pureza de sua teoria reside, justamente, no fato de se aproximar 

seu objeto de outras teorias, mas não pertencer a nenhuma. As respostas a  tais 

elucubrações são muito divergentes, sendo que no prefácio da Teoria Pura do 

Direito, edição italiana, é o próprio Kelsen quem comenta sobre o assunto.198 

É bom frisar que Hans Kelsen propõe delimitar o Direito, no que diz 

respeito ao valor, não eliminar toda e qualquer consideração ética do direito: ele 

apenas sustenta que a valoração ética do direito não é função da ciência jurídica. Se 

for dever do jurista não valorar o direito, mas apenas descrevê-lo, diante do 

problema da justiça, ele deverá manter uma atitude de neutralidade, ou seja, 

indiferença. Constatada a existência de determinada norma, o jurista deve descrever 

seu conteúdo, não discutir  o valor de justiça em que ela se fundamentou, ou seja, o 

jurista não deve introduzir elemento valorativo na apreciação do caso concreto.  

Na obra “O que é justiça”, Kelsen dedica um longo capítulo acerca do 

juízo de valor na  ciência do Direito.199 

     

                                                 
198 Segundo Kelsen, os fascistas qualificam-na de liberalismo democrático; os liberais ou os social-
democratas consideram-na um posto avançado do fascismo. Do lado comunista é desclassificada 
como ideologia de um estatismo capitalista, do lado capitalista-nacionalista é desqualificada, já como 
bolchevismo crasso, já como anarquismo velado. Seu espírito, afirmam muitos, tem parentesco com a 
escolástica católica; outros, ao contrário, acreditam reconhecer nela os traços característicos de uma 
teoria protestante do Estado e do Direito. E tampouco faltaram aqueles que quiseram estigmatizá-la 
de atéia. Assim não existe nenhuma tendência política à qual a teoria Pura do Direito não esteve sob 
suspeita de pertencer. Mas é exatamente isso que demonstra sua pureza, melhor do que ela mesma 
seria capaz. KELSEN, Hans. op. cit.,  2000. p. XII. 
199 Para Kelsen, “na  teoria do Direito encontramos dois tipos de juízo que são, ambos, geralmente, 
considerados juízo de valor, embora exista diferença essencial entre eles. Um refere-se à conduta 
dos sujeitos do Direito e qualifica essa conduta como lícita (legal, certa) ou ilícita (ilegal, errada) 
Conceitos como ‘direto ilegal’, ‘dever legal’ e ‘delito’, derivam seu significado de juízos dessa espécie. 
Os juízos do segundo tipo referem-se ao próprio Direito ou à atividade das pessoas que criam o 
Direito. Eles afirmam que a atividade do legislador, ou seu produto, o Direito, é justo ou injusto. Com 
certeza, a atividade do juiz também pode ser considerada justa ou injusta, mas apenas na medida em 
que atua na condição de criador de Direito. Na medida em que meramente aplica o Direito, sua 
conduta é qualificável como lícita ou ilícita, exatamente como a conduta dos que estão sujeitos ao 
Direito”. KELSEN, Hans. O que  é Justiça? A Justiça, o Direito e a Política no espelho da ciência. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 203.  
 



 Por isso, Bobbio reflete que o positivismo jurídico nasce do esforço de 

transformar o estudo do Direito numa verdadeira e adequada ciência que se 

equiparasse às ciências físico-matemáticas, naturais e sociais. No seu 

entendimento, o que caracteriza tais ciências é a sua avaloratividade, ou seja, a 

distinção entre juízo de fato e juízo de valor, e na exclusão desse último. Assim, a 

ciência exclui do próprio âmbito os juízos de valor, porque ela deseja ser um 

conhecimento puramente objetivo da realidade, enquanto os juízos em questão são 

sempre subjetivos. Nessa perspectiva, o positivismo jurídico representa o estudo do 

direito como fato e não como valor. 200 

Miguel Reale critica essa visão unilateral da realidade, quando assinala 

que a mentalidade do século XIX foi, fundamentalmente, analítica ou reducionista, 

sempre tentando encontrar uma solução unilinear ou monocórdia para os problemas 

sociais e históricos ao passo que em nessa época prevalece um sentido concreto de 

totalidade ou de integração.201 

 

2.1.2   Pressupostos neokantianos  da  teoria pura do   direito 

A pureza metodológica, almejada por Kelsen  para descrever a ciência 

jurídica, fundamenta-se na ausência do juízo de valor e na unidade sistemática da 

ciência. Essa concepção de ciência está embasada em pressupostos filosóficos da 

escola neokantiana.202 

Mário Losano sustenta que a noção de dever ser presente na Teoria 

Pura do Direito tem uma influência dos neokantianos. Lembra este autor que em 

todas as obras de Kelsen, direta ou indiretamente, ele fala do dever ser como  

                                                 
200 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995. p. 135. 
201 REALE, Miguel. Experiência e cultura. Campinas: Bookseller, 2000. p. 25. 
202 “O neokantismo foi um movimento de retorno a Kant, iniciado na Alemanha em meados do século passado  
que deu origem a algumas das mais importantes manifestações da filosofia contemporânea. As características 
comuns de todas as correntes do neokantismo são: negação da metafísica e redução da filosofia a reflexão sobre 
a ciência, isto é, a teoria do conhecimento; distinção entre o aspecto psicológico e o aspecto lógico-objetivo do 
conhecimento em virtude da qual a validade de um conhecimento é completamente independente do modo como 
ele é psicologicamente adquirido ou conservado; tentativa de  partir da estrutura da ciência, tanto da natureza, 
quanto do espírito, para chegar às estruturas do sujeito que a possibilitam”. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário 
de Filosofia.  São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 710. 
 



característica da norma. O conceito de dever ser, entretanto, é obscuro na teoria 

Kelseniana.203 Conforme demonstrado, anteriormente, Kelsen se limita a dizer que o 

dever ser é um dado imediato da consciência 

É interessante, antes de enfocar o neokantismo, contextualizar o 

pensamento de Emmanuel Kant, como inspirado nas correntes do Racionalismo 

dogmático de Descartes, Leibniz e Espinosa e o Empirismo cético de Bacon, Hume 

e Locke. Os racionalistas acreditavam que a investigação das verdades absolutas 

poderia ser feita, sem a intervenção dos sentidos que, os quais, de certa forma, 

obstaculizavam o conhecimento e, por conseguinte, ofuscavam a verdade. O 

conhecimento, para a doutrina racionalista, seria fruto de uma simples faculdade da 

razão. Os empiristas, por sua vez, imputavam todo o sucesso das suas 

investigações filosóficas à experiência. Quanto mais próximo dos sentidos e, 

logicamente, mais distante da razão, mais seguro seria o conhecimento. Durante a 

primeira parte de sua atividade filosófica, Kant deixou-se levar pelo racionalismo 

dogmático tendo, mais tarde, sido despertado deste sono através do empirismo 

cético.204  

Kant influenciou muitos filósofos do Direito. O movimento em torno de 

sua filosofia, no âmbito jurídico, foi chamado de neokantismo. Pode-se dizer que o 

neokantismo jurídico foi um movimento  integrado na corrente universitária alemã, do 

século XIX, que consistiu na retomada das idéias de Kant. O neokantismo foi 

iniciado, em 1886, entretanto, no âmbito jurídico, só despontou em 1896. O lema do 

neokantismo era: ‘compreender Kant além dele’.205 

O neokantismo firma-se sobre duas direções: uma,  representada pela 

escola de Baden, outra, representada pela escola de Marburgo. De acordo com o 

enfoque que se dê ao pensamento kantiano, exposto na obra “Crítica da Razão 

Pura” ou, na “Crítica da Razão Prática”, pode-se distinguir duas correntes do 

pensamento neokantista: a escola de Marburgo, e a escola de Baden, conhecida 

                                                 
203 LOSANO, G. Mario.  Teoría Pura del Derecho: evolución y puntos cruciales. Santa Fe de Bogota – 
Colombia: Temis, 1992.  pp. 92-104. 
204MAGALHÃES, Renato Vasconcelos.  Disponível em:  
<http://www.filosofiayderecho.com/rtfd/numero2/kant2.htm>.  Acesso em: 18 jul. 2002 . pp. 2-3.   
205 GUSMÃO, Paulo Dourado.  Introdução ao estudo do Direito.  Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 470. 
 



como Axiológica ou Sudocidental Alemã. Na Escola de Baden, há uma ênfase sobre 

a “Crítica da Razão Prática”, publicada em 1788. Essa escola se ocupou dos 

conceitos de valor e dever ser. Quanto à Escola de Marburgo, a ênfase recai sobre a 

obra “Crítica da Razão Pura”. Essa escola se ocupou mais com o problema do 

conhecimento.206 

A que interessa para a hipótese deste trabalho é a escola de Marburg, 

também, chamada de o segundo retorno a Kant – o primeiro seria o idealismo 

alemão, conhecido como pós-kantiano. Hermann Cohen e Paul Natorp lideraram a 

Escola de Marburgo na investigação das condições do sujeito diante da teoria do 

conhecimento. As idéias dessa Escola exerceram influência direta no pensamento 

jurídico de kelsen, assim como no pensamento de Rudolf Stammler e Giorgio del 

Vechio. Estes teóricos transpuseram para o âmbito do Direito parte da gnoseologia e 

a busca pela pureza metodológica da escola de Marburgo. 

Segundo o professor João Maurício Adeodato, os postulados 

gnoseológicos da escola de Marburg dão ênfase a uma apreciação formalista e 

analítica do Direito, privilegiando a noção de norma jurídica como pensamento puro 

ou conceito específico do objeto jurídico.207 Assim, Kelsen exacerba a visão 

normativista do Direito, e afasta do âmbito desse todas as considerações sobre 

justiça, sociedade e política. Tais noções são consideradas metajurídicas ou 

acientíficas. 

Neste aspecto, vislumbra-se uma semelhança de Kelsen com Kant. 

Este separa, nitidamente, o que é o Direito daquilo que se refere ao justo e ao 

injusto. Kant afirma que o jurisconsulto ante à indagação do que é o Direito, se 

encontra na mesma perplexidade que o lógico, diante do questionamento do que 

seja a verdade. Quanto à indagação feita a si próprio acerca do que é o Direito, Kant 

sustenta que é  tão difícil de responder a essa questão quanto dizer o que seja a 

verdade. Finalmente, revela: “pode-se dizer que  o Direito (quid sit juris) é o que 

                                                 
206 Para Reale, prevaleceu na escola de Marburgo a preocupação de determinar os pressupostos das ciências, 
tendo como padrão o modelo das colocações fundamentais feitas na Crítica da Razão Pura. REALE, Miguel. op. 
cit., 1999. p. 332. 
207 ADEODATO, João  Maurício. Filosofia do Direito: uma crítica à verdade na ética e na  ciência. São 
Paulo: Saraiva, 1996. p. 32. 



prescrevem ou prescreveram as leis de determinado lugar ou tempo”.208 Kant, deixa 

explícito que no conceito de Direito não cabe o questionamento acerca de quais 

critérios podem ser considerados  justos ou injustos.209 

Ademais, o objetivo da Escola de Marburgo, segundo Miguel Reale, é 

descobrir os conceitos originários, as formas lógicas puras, as quais não 

representam uma síntese dos dados  do real, mas esquema ordenativo a priori do 

que é posto pelo espírito. 210 

Um dos pressupostos da escola neokantiana de Marburg é a 

proeminência do método em detrimento do objeto; o cientista, visa, portanto à 

construção de uma teoria formal, não-substancial. Essas são as concepções 

filosóficas aplicadas com rigor extremo por Kelsen à teoria do Direito. Neste sentido, 

Kelsen, segundo Reale, é kantista, mas kantista sobretudo quanto ao método, 

porquanto se algo distingue a ele e a seus companheiros da escola de Viena é a 

preocupação da pureza metodológica como condição primordial de uma legítima e 

autônoma Ciência do Direito. 211 Kelsen, sendo um neokantiano ligado à escola de 

Cohen, adota como princípio fundamental da sua teoria jurídica a absoluta distinção 

entre ser e dever ser.  

O neokantismo compreende-se a si próprio, norteado pela sua 

compreensão formalista de Kant, como uma teoria do conhecimento ou, mais 

precisamente, como uma teoria das categorias formais sobre o dever ser jurídico. Na 

proporção em que não indaga os critérios materiais da justiça e do Direito positivo, 

mas apenas as condições lógicas das proposições sobre normas do dever ser 

jurídico, tão somente as condições lógicas das proposições sobre o dever ser  

                                                 
208 KANT. Emmanuel. Doutrina do Direito. São Paulo: Ícone, 1993. p.44. 
209 Kant faz uma observação fundamental para demarcar os limites entre direito e justiça. Segundo ele, “a 
questão de saber se o que prescrevem essas leis é justo, a questão de dar por si o critério geral através do qual 
possam ser reconhecidos o justo e o injusto (justum et injustum) jamais poderá ser resolvida a menos que se 
deixe, à parte, esses princípios empíricos e se busque a origem desses juízos na razão somente (ainda que essas 
leis possam muito bem se dirigir a ela nessa investigação), para estabelecer os fundamentos de uma legislação 
positiva possível. A ciência puramente empírica do Direito é (como a cabeça das fábulas de Fedro) uma cabeça 
que poderá ser bela, mas possuindo um defeito – o de carecer de cérebro. KANT, Emmanuel. op. cit., 1993. p. 
44. 
210 REALE, Miguel.  Fundamentos do Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 141. 
211 Ibidem, p. 152. 



jurídico, ela recusava quer a metafísica do direito anterior jusnaturalismo, quer os 

sistemas idealistas clássicos.212 

Assim, Kelsen é coerente com os princípios do neokantismo.Sua tese 

fundamental radica na absoluta separação entre ser e dever ser. Segundo ele, o que 

fundamenta a existência de uma norma jurídica é o dever ser. Para tanto, deve 

excluir todo juízo de valor. Nessa concepção, o mundo da natureza é o mundo do 

ser, e o mundo direito é o mundo do dever ser. Por conseguinte, um comportamento 

humano pode ser estudado como  fragmento da natureza ou como conteúdo de uma 

norma jurídica que a prescreve.  

Karl Larenz afirma que Kelsen, a despeito de se apoiar, em certa 

medida, no neokantismo,  continuou positivista, na medida em que excluiu da ciência 

jurídica toda a consideração valorativa, e, com isso, a questão da valoração 

adequada em cada caso, como, cientificamente, irrespondível.213 

 

   2.2  A hermenêutica Kelseniana  

Abordar o tema da hermenêutica kelseniana impõe-se uma incursão 

necessária acerca da natureza da ciência para a Teoria Pura do Direito. Conforme 

foi discutido, uma das contribuições fundamentais da hermenêutica romântica foi a 

distinção entre as ciências compreensivas e ciências explicativas. Dilthey 

empreendeu um esforço para direcionar o estatuto científico das ciências sociais 

para uma categoria de ciências compreensivas.  

É importante ressaltar a diferença estabelecida por Dilthey citada por 

Reale entre ciências explicativas e ciências compreensivas: ‘a natureza se explica, 

enquanto que a cultura se compreende’.214 Assim, a primeira se ocupa em ordenar 

os fatos, segundo nexos de causalidade, daí seu valor científico depender da 

neutralidade de quem os estuda e enuncia. Frisa Miguel Reale que as leis físico-

naturais são cegas para o mundo dos valores; não são boas, nem más, prudentes 

ou imprudentes, belas ou feias, mas podem ser apenas certas e incertas. Enquanto  

                                                 
212 WIEACKER, Franz. op. cit., p. 680. 
213 LARENZ. Karl, op. cit.,  p. 48. 
214 DILTHEY, Wilhelm, in REALE, Miguel.  Lições preliminares de Direito.  São Paulo: Saraiva, 1996. p. 86. 



a segunda se ocupa em ordenar fatos sociais e históricos, segundo conexões de 

sentido, do ponto de vista de uma ordem de valores, pois há sempre uma tomada de 

posição perante os fatos, a partir de um valor, isto é, um ato valorativo ou 

axiológico.215 

No campo propriamente, jurídico agravam-se as dificuldades 

epistemológicas, considerando que a ciência do Direito não pode ser enquadrada 

simplesmente no campo das ciências da natureza, nem  tampouco das ciências do 

espírito, conforme denominação dada, anteriormente, às ciências sociais. Embora se 

aproxime destas últimas, o Direito possui características epistemológicas próprias 

que decorrem de seu caráter social e normativo.216 

Do ponto de vista kelseniano, as ciências de dividem, de acordo com 

seu objeto, em naturais ou sociais. O Direito encontra-se na última classificação, 

compreendendo que o ele alcança as condutas do homem, não obstante sejam 

consideradas, enquanto conteúdo de normas humanas. Fábio Coelho chama 

atenção de que a classificação mais relevante para Kelsen é a que leva em conta o 

princípio fundamental do conhecimento, e ante, tal critério, têm-se as ciências 

causais e normativas. O Direito, de acordo com a visão kelseniana, é uma ciência 

normativa, não porque estabeleça normas, mas porque estrutura seus enunciados a 

partir do princípio da imputação. 217 

Os atos jurídicos, dentro desse entendimento, são atos do cotidiano 

que recebem uma interpretação jurídica. O significado, todavia, não é atribuído por 

qualquer pessoa que pretenda fazê-lo de forma subjetiva, mas antes carece de um 

significado objetivo, pelo próprio ato de sua criação. A norma positivada é aquela 

estabelecida por um poder competente como válida para determinada época e lugar. 

A juridicidade é um atributo dado pelo criador da lei. Por conseguinte, a norma é tida 

como esquema de interpretação.218 O fato é jurídico quando reflete uma norma 

                                                 
215 REALE, Miguel.  Lições preliminares de Direito.  São Paulo: Saraiva, 1996. p. 86.  
216 CUNHA, José Ricardo. Fundamentos axiológicos da hermenêutica jurídica. In  BOUCAULT, Carlos Eduardo 
de Abreu e RODRIGUEZ, José Rodrigo. Hermenêutica plural: possibilidades jusfilosóficas em contextos 
imperfeitos. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 313. 
217 COELHO, Fábio Ulhoa.  Para entender Kelsen.  São Paulo: Saraiva, 2001. p. 49. 
218 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe, op. cit., p. 114. 



jurídica expressa em lei. 219 Assim, é a norma que confere ao fato um significado 

jurídico. 

 Feitas essas observações acerca da compreensão da norma jurídica 

para Kelsen urge adentrar na hermenêutica, propriamente dita, na Teoria Pura do 

Direito, considerada sua obra magna, Kelsen dedicou um breve capítulo à 

interpretação jurídica nos moldes da pureza metodológica. O capítulo dedicado à 

hermenêutica é, demasiadamente, curto para recobrir a complexidade que uma 

teoria hermenêutica suscita, não obstante, suficientemente, longo para provocar 

rupturas e revelar paradoxos. Mas também, para além das inconsistências que dela 

possam emergir, podem-se abrir possibilidades de discussões teóricas, no âmbito da 

metodologia jurídica, para  que se busque  a sua superação.  

Constata-se, todavia, que a hermenêutica kelseniana não tem logrado 

interesse de investigadores e teóricos, na mesma proporção que outros pontos 

cruciais da sua teoria jurídica.220 

A relevância de um estudo acerca da hermenêutica kelseniana, em 

consonância com o ponto de vista defendido neste trabalho, deve-se ao fato de uma 

teoria jurídica fundada no normativismo lógico não ter sido alheia às questões da 

linguagem, como um problema central da hermenêutica jurídica, ainda que tenha 

desprezado o contexto e o uso dessa linguagem. Por outro lado, justifica essa 

incursão pela teoria da interpretação kelseniana para se verificar como uma teoria 

jurídica que depura todos os fatores extrajurídicos do âmbito da ciência do Direito 

operacionaliza a interpretação jurídica, como um momento de concretização do 

direito. 

Nesse aspecto, vale trazer a lume a observação do professor João 

Maurício Adeodato221 de que os neokantianos contribuíram para chamar atenção 

                                                 
219 Kelsen sustenta: “o que transforma um fato em um fato jurídico (lícito ou ilícito) não é a sua facticidade, não 
é o seu ser natural (...) mas o sentido objetivo que está ligado a este ato, a significação que ele possui. O sentido 
jurídico específico, a sua particular significação jurídica, recebe-a o fato em questão por intermédio de uma 
norma que a ele se refere com seu conteúdo que lhe empresta significação jurídica, de forma que o ato pode ser 
interpretado segundo esta norma. A norma funciona como esquema de interpretação”.  KELSEN, Hans, op. cit., 
2000. p.04. 
220 Tal constatação é confirmada por Mario Losano que afirma:”este tema no ha gozado de gran fortuna entre los 
críticos y exégetas del derecho, mientras que en realidad comprende temas de notable interés. Recordó ya la 
escasa atención dedicada por los partidarios y adversários del normativismo a la teoria kelseniana de la interpre-
tación; en realidad, este tema fue pasado por alto por el mismo Hans Kelsen”. LOSANO, Mario G., op. cit., 
1992. pp 111-112. 



para a perspectiva da linguagem, combatendo o essencialismo e toda forma de 

naturalismo.222 Kelsen, enquanto neokantiano da escola de Marburgo, ocupa-se da 

linguagem, ainda que se atendo, basicamente, à sua imprecisão.223 

Kelsen reconhece a importância da interpretação,  ante a necessidade 

de fixar o sentido, toda vez que o órgão jurídico vai aplicar a lei. A teoria da 

interpretação kelseniana mantém uma coerência com a estrutura escalonada de 

normas, isto é, mantém a figura da pirâmide. Segundo esse teórico, as normas 

jurídicas surgem de haver certos casos que, dependentes de uma outra norma, que 

lhes é anterior, têm o sentido de atos produtores do Direito. Assim, cada norma de  

grau inferior requer, além do ato que a produz, uma norma de grau superior, em 

decorrência da qual o ato que produz a primeira, vem a receber a conotação de um 

ato jurídico. A norma de escalão superior é aplicada, na proporção em que, de 

acordo com ela, se produz uma norma de escalão inferior.224 

A relação entre um escalão superior e um escalão inferior da ordem  

jurídica caracteriza-se como uma relação de determinação ou vinculação. Assim, a 

norma de escalão superior tanto pode limitar-se a determinar o órgão que deve 

produzir a norma de escalão inferior e o processo a observar nessa produção, como 

também pode determinar, mais ou menos completamente, o conteúdo da norma de 

escalão inferior. Para se obter um ato concreto de execução, a norma geral deve ser 

                                                                                                                                                         
221 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do Direito: uma crítica à verdade  na ética e na ciência. São 
Paulo: Saraiva, 1996. p. 40. 
 

223Na obra “Teoria Pura do Direito” não há uma 
descrição acerca da fluidez das palavras. Apenas é 
constatada a possibilidade de vagueza e 
ambigüidade das palavras. Não obstante, na obra 
“Teoria Geral das Normas”, Kelsen dedica um 
capítulo onde faz uma apreciação acerca da 
significação da expressão lingüística e o 
entendimento desta significação. Segundo Kelsen, 
o fato de que uma expressão lingüística comportar 
várias significações diferentes resulta a 
necessidade de que se precisa distinguir entre a 
expressão lingüística e seu sentido. Se, segundo 
Kelsen, com uma e a mesma expressão lingüística 
pode-se pensar situações diversas, se esta 
expressão pode ter diversos conteúdos de sentido, 
precisa haver um processo interior de 
pensamento,  diferente do processo de falar  que 
se realiza em sons ou caracteres.KELSEN, Hans. 
Teoria geral das normas.  Porto Alegre: Sergio 
Antônio Fabris, 1986. pp. 42-46. 



individualizada ou concretizada, para resultar numa norma individual. Como exemplo 

dessa norma individual, pode-se mencionar a sentença.225 A sentença, na 

perspectiva da Teoria Pura do Direito, não é meramente declarativa, é, também, 

constitutiva, à medida que se constitui num ato de produção do direito. Ela constitui 

a base da pirâmide. Deve ser ressaltada, nesse aspecto, a função criativa dos 

órgãos aplicadores do direito.  

Kelsen reconhece que a norma de grau superior nunca pode 

determinar completamente, pois, em todas as direções. Fica sempre uma margem 

de livre apreciação ou discrionariedade para o órgão encarregado de estabelecer a 

norma inferior. Relativamente, ao ato de produção normativa ou de execução, tem 

sempre o caráter de uma moldura a preencher através desse ato. A interpretação, 

enquanto entendida como um ato de conhecimento, circunscreve-se a mostrar o 

quadro, mas nunca preenchê-lo. Mesmo “uma ordem o mais pormenorizado 

possível, deve conceder àquele que a cumpre ou executa uma pluralidade de 

determinações a fazer”.226 

Caso o sentido literal da norma não seja unívoco, quem tem de aplicá-

la encontra-se diante de várias significações possíveis. A interpretação não pode 

dizer qual é a certa; todas são igualmente corretas. Assim, Kelsen define a 

interpretação jurídica como “uma operação mental que acompanha o processo de 

aplicação do Direito no seu progredir de um escalão superior para um escalão 

inferior”.227  

Por sua vez, a indeterminação da lei a qual Kelsen alude pode decorrer 

de  duas causas: uma intencional e outra não-intencional. A primeira diz respeito à 

intenção do órgão que estabeleceu a norma a aplicar. Seria aquela em que o 

legislador confere uma margem de livre apreciação ao aplicador do direito.228 

                                                                                                                                                         
224 KELSEN, Hans, op. cit.,  2000. pp. 387-397. 
225 Ibidem, p.388. 
226 KELSEN, Hans, op. cit., 2000. p. 387. 
227 Ibidem. p. 386. 
228 A norma do escalão superior não pode vincular em todas as direções (sob todos os aspectos) o ato através do 
qual é aplicada. Tem sempre de ficar uma margem, ora maior, ora menor, de livre apreciação, de tal forma que a 
norma do escalão superior tem sempre, em relação ao ato de produção normativa ou de execução que a aplica, o 
caráter de um quadro ou moldura a preencher por este ato. Mesmo uma ordem a mais pormenorizada  possível 



A indeterminação não-intencional é decorrente da plussignificação das 

palavras, gerando ambigüidade, ou da insuficiência de significação, acarretando 

vagueza. Kelsen avalia que o sentido da norma não é unívoco; o órgão que tem de 

aplicá-la  encontra-se perante várias interpretações possíveis. Assim, a chamada 

vontade do legislador ou a intenção das partes que estipulam um negócio jurídico 

passam a não corresponder às palavras que são expressas na lei ou no negócio 

jurídico; é uma possibilidade reconhecida, de modo inteiramente geral, pela 

jurisprudência tradicional. Essa discrepância entre a vontade e a expressão 

lingüística  pode ser completa ou parcial. 229 

Kelsen evoca a figura da moldura para caracterizar o texto normativo, 

que comporta várias possibilidades de interpretação, oriundas de indeterminações 

intencionais ou não. Nesse caso, cabe ao órgão aplicador escolher uma dentre as 

interpretações possíveis, mas essa escolha, não fundamentável, constitui um ato de 

vontade. Kelsen sustenta que se entende por interpretação a fixação, por via 

cognoscitiva do sentido do objeto a interpretar, o resultado de uma interpretação 

jurídica somente pode ser a fixação da moldura que representa o Direito a interpretar 

e, conseqüentemente, o conhecimento das várias possibilidades que dentro desta 

moldura existem.230 Assim, a interpretação constitui um ato intelectual de elucidação 

ou compreensão. 

Aqui reside uma particularidade da interpretação kelseniana. 

Interpretar, nesse contexto, não é conferir um significado ao texto da lei, nem mesmo 

significa escolher a interpretação mais ajustada ao caso concreto. Ela se limita a um 

ato de vontade  do aplicador do Direito, não importando os móbeis que o orientaram  

nessa escolha. 

Em síntese, a interpretação cinge-se a traçar a moldura das 

significações possíveis de uma norma jurídica. Aduz a isso o fato de que o 

formalismo kelseniano impede que se verifique o contexto, como algo que deva ser 

levado em consideração na interpretação e aplicação da norma. Essa compreensão 

                                                                                                                                                         
tem de deixar àquele que a cumpre ou executa uma pluralidade de determinações a fazer. KELSEN, Hans, 
op.cit., 2000. p. 388. 
 
229 KELSEN, Hans, op.cit., 2000. p.  390. 
230 Ibidem., 2000. p.391.  



hermenêutica está claramente afastada. Dessa forma, Kelsen espelha uma 

concepção da Filosofia Analítica, acerca de uma dada compreensão de linguagem 

que ignora os usos ou os diferentes contextos em que é utilizada. Segundo Warat, 

conhecer na perspectiva  da Filosofia Analítica, é “traduzir numa linguagem rigorosa 

os dados do mundo”.231 

Kelsen salienta que, do ponto de vista orientado ao Direito positivo, não 

há nenhum critério segundo o qual se possa preferir uma interpretação à outra, 

dentre as possibilidades oferecidas no quadro da norma aplicável. Entende esse 

teórico que é um esforço inútil querer fundamentar,  juridicamente uma, com 

exclusão de outra.232 E assim, Kelsen apresenta crítica às teorias jurídicas 

tradicionais, porque segundo ele, estas se propuseram a lograr tal intento com os 

métodos de interpretação, considerando que esses poderiam conduzir sempre a um 

resultado possível. Segundo ele, esses métodos tradicionais ignoram a 

multiplicidade de interpretação que uma lei pode oferecer e acreditam que ante o 

caso concreto  haveria   apenas uma solução correta. 233 

Segundo Karl Larenz, Kelsen, para se manter longe dos juízos de 

valor, “deita a criança fora com a água do banho”, pois, não resta dúvida de que a 

decisão judicial constitui um ato de vontade, enquanto se propõe conduzir a uma 

situação jurídica que seja inatacável pelas partes. Não obstante, a decisão judicial 

requer, também, mais de que uma dedução e uma subsunção, logicamente, não 

controvertíveis, mas antes de tudo, atos de julgamento que se fundam entre outras 

coisas, na experiência social na compreensão dos valores e em uma concepção 

correta dos nexos significativos. 234 

No que tange aos intérpretes, no âmbito da hermenêutica kelseniana,  

a interpretação do Direito é levada a efeito, tanto  pelo  órgão que o aplica, como 

                                                 
231 WARAT, Luiz Alberto.  O Direito e sua linguagem.  Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1995. p. 37. 
232 KELSEN, Hans, op. cit., p. 396. 
233 Acredita Kelsen que “todos os métodos de interpretação até, ao presente, elaborados conduzem sempre a um 
resultado apenas possível, nunca a um resultado que seja o único correto. Fixar-se na vontade presumida do 
legislador desprezando o teor verbal ou observar estritamente o teor verbal sem se importar com a vontade – que 
sempre problemática - do ponto de vista do direito positivo – valor absolutamente igual”, KELSEN, Hans, op. 
cit., 2000.  p. 393.  
234 LARENZ, Karl, op. cit., p. 197. 



pelos indivíduos que devem observar ou evitar a conduta estabelecida na lei, 

visando não incorrer  em  sanção; como, também, pela  ciência jurídica.235  

Dessa compreensão, resultam, para Kelsen, nitidamente, duas 

espécies de interpretação: a autêntica e a não-autêntica. A primeira é realizada pelo 

órgão encarregado de aplicar o Direito, isto é, aquela que o órgão aplica no exercício 

de sua competência normativa. A segunda trata-se da interpretação não-autêntica, 

isto é, doutrinária,  é a levada a efeito  pela ciência do Direito e pelas pessoas em 

geral. Na teoria da interpretação kelseniana, os efeitos desses dois modos de 

interpretação são diferentes. Indubitavelmente, é sobre a interpretação autêntica que 

Kelsen se dedica com mais intensidade.  

Diversamente do que acontece com a interpretação doutrinária, de 

responsabilidade do teórico do Direito ou pelas pessoas em geral, a interpretação 

autêntica se produz como ato de vontade vinculante, produtor de normas. A 

interpretação realizada pelo órgão aplicador é autêntica à medida que cria Direito, 

mesmo quando se trata de uma sentença, não constituindo um ato de 

conhecimento, mas ato de vontade. O aplicador do Direito, ante as várias 

interpretações possíveis, realiza uma escolha valorativa própria.236 Dessa forma, a 

escolha de uma interpretação possível por uma autoridade competente pode ser 

traduzida como uma escolha política.   

A interpretação doutrinária desenvolve-se no âmbito das proposições 

jurídicas como atividade cognitiva. Essa interpretação não possui poder vinculante. 

Limita-se a apontar alternativas hermenêuticas abertas pela indeterminação oriunda 

da imprecisão da linguagem, ou pela deliberação do legislador.  

A interpretação doutrinária ou científica, segundo Kelsen, é pura 

determinação cognoscitiva do sentido das normas. Não é criação jurídica, portanto, 

incapaz de colmatar as pretensas lacunas do Direito. O preenchimento destas fica 

                                                 
235 “A interpretação que o Legislativo faz da Constituição, ao editar leis ordinárias, a do Executivo relativamente 
a estas últimas, ao baixar o decreto regulamentar, e a do Judiciário pertinente às normas gerais em vigor, para 
proferir decisões (editar normas individuais), têm natureza substancialmente diversa da interpretação doutrinária, 
a cargo da ciência do direito. Esta, por sua vez, tem a mesma natureza da interpretação que as pessoas fazem das 
normas jurídicas, para as obedecer”. COELHO, Fábio Ulhoa,  op. cit., 2001. p. 57 



restrito ao órgão legitimado a aplicar o Direito. Um dos aspectos relevantes da 

interpretação não-autêntica ou científica é a sua função a qual, segundo Kelsen, não 

pode fazer outra coisa senão estabelecer as possíveis significações de uma norma 

jurídica. 237 

     2.2.1  Origens da teoria da interpretação kelseniana  

Mario Losano, um dos estudiosos da teoria Kelseniana, traça um 

percurso histórico desse jusfilósofo em que aponta aspectos fundamentais para a 

compreensão de sua teoria da interpretação. Salienta que em vão se busca uma 

alusão à atividade criadora do juiz, no contexto da obra de Kelsen Hauptprobleme 

der Staatsrechtslehre, publicada em 1911. Segundo Losano, a concepção, 

rigorosamente, estática do Direito, desenvolvida, nessa obra, impede o delineamento 

de certos problemas típicos de uma teoria da interpretação, pois a interpretação é 

uma atividade que pertence ao mundo do ser, ainda quando dela pode-se derivar 

uma norma individual, isto é, um dever ser. No contexto dessa obra, se tivesse 

solicitado a Kelsen para aclarar o problema da interpretação, ele teria se negado, 

considerando que essa obra era voltada  para resolver os problemas do Direito, isto 

é, sua dinâmica.238 

Mais tarde, Kelsen admite a estrutura hierárquica do ordenamento 

jurídico. Essa concepção está exposta, conforme aponta Mario Losano, na obra  

Allgemeine Staatslehre de 1925, na qual Kelsen, ainda que não mencione, de modo 

explícito, acerca da função criativa do juiz, faz alusão. Este trânsito da concepção 

estática para concepção dinâmica do Direito tem lugar, entretanto, sem verificar se 

as precedentes afirmações são compatíveis com a nova concepção; Kelsen deixa 

que em sua teoria coexistam elementos representativos de concepções diferentes. 

Assim, enquanto permanece válido o princípio de que o sollen não se deduz do Sein 

e vice-versa  afirma-se que a função do juiz não é declarativa. 239 

                                                                                                                                                         
236 MURICY, Marília. Racionalidade do Direito, justiça e interpretação. In BOUCAULT, Carlos Eduardo de 
Abreu e RODRIGUEZ, José Rodrigo. Hermenêutica plural: possibilidades jusfilosóficas em contextos 
imperfeitos. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p.117. 
237 KELSEN, Hans, op. cit., 2000. pp. 395-396 
 
238 LOSANO, Mario G. op. cit., 1992. p. 112. 
239 Ibidem, p. 112. 



Nesse aspecto, de acordo com Mario Losano, aparece a contradição 

com a qual se tropeça, freqüentemente, nas páginas seguintes. Precisamente para 

que o Sein permaneça Sein e o Sollen siga sendo sollen,  Kelsen deve criar um 

conceito de interpretação autêntica que, desde sua origem, tenha o caráter de 

Sollen. Somente nessa condição, é que ela pode encontrar lugar na estrutura 

dinâmica do Direito, a qual a norma fundamental confere unidade. 240 

Portanto, ao formular sua teoria da interpretação, Kelsen deve deixar 

de lado o que é somente norma, Sollen, isto é, a interpretação autêntica, e, por outro 

lado, o que é somente descrição, Sein, isto é, uma interpretação científica. Porém, 

desse modo, usa o termo ‘interpretação’ em sentido tão anômalo, que gera uma  

problemática na confrontação entre a teoria tradicional e a teoria Kelseniana da 

interpretação. Isso demonstra por que Kelsen esboçou uma teoria da interpretação 

de um modo  muito diverso das concepções tradicionais.241 

Essa origem da interpretação, segundo Mario Losano,  reflete-se nas 

fases seguintes da Teoria Pura do Direito. A obra Hauptprobleme der 

Staatsrechtslehre não propõe uma teoria da interpretação. A obra Allgemeine 

Staatslehre, por sua vez, alude aos núcleos dos problemas futuros da teoria da 

interpretação. Ela aborda que o juiz determina o que as leis gerais e abstratas 

deixam indeterminadas; esse  ao determinar agrega algo, isto é, cria a interpretação. 

Disto se dessume que, em Kelsen, o problema da interpretação se instaura, somente 

a partir daquela que resulta em uma sentença, isto é, numa norma jurídica individual. 

É este tipo de interpretação a qual Kelsen dedicará, explicitamente, cerca de dez 

anos mais tarde sua atenção.242 Assim, do ponto de vista de sua evolução, a teoria 

Kelseniana da interpretação iniciou em 1934, porém alcançou sua plenitude em 

1960.243 

                                                 
240 Ibidem,  p. 113. 
241 LOSANO, Mario G. op. cit., 1992. p. 113. 
242 Kelsen,  após descrever a interpretação autêntica e a não-autêntica, comenta que começará a tomar em 
consideração apenas a interpretação realizada pelo órgão aplicador do Direito.Na verdade, Kelsen reserva menos 
de duas páginas à interpretação não-autêntica, isto já no final da sua exposição da teoria da interpretação. Isso 
confirma as observações de Mario Losano.KELSEN, Hans, op. cit., 2000. p. 388. 
243 Mario Losano observa que sobre este tema: “la bibliografía kelseniana es pobre en títulos y constante en las 
concepciones.Comprende solo un breve ensayo de 1934, que coincide punto por punto con el capítulo VI da la 
Reine Rechtslehre de 1934, titulado justamente ”La interpretación”. El capítulo VII homónimo de la edición de 
1960 de la Reine Rechtslehre contiene casi sin modificaciones las partes de la precedente edición que se refieren 
al problema de la interpretación, mientras las páginas sobre las  lagunas del derecho , colocadas en otra parte, 



No que tange à atividade do juiz enquanto  criação, pode-se aproximar 

a hermenêutica kelseniana ao Movimento do Direito Livre o qual teve como 

precursor Oskar Bülow cujas idéias estão num escrito intitulado “Lei e função 

judicial” e, retomado, posteriormente, por  Eugen Ehrlich.244 

A idéia primordial do escrito apresentado por Oskar Bülow consiste em 

enunciar  que cada decisão judicial não constitui, simplesmente, a aplicação de uma 

norma já pronta, mas também uma atividade criadora do Direito. Segundo essa 

corrente do pensamento jurídico, a lei não intenta criar logo o Direito; é somente uma 

preparação, uma tentativa de realização de uma ordem jurídica. 245 

Karl Larenz salienta que Oskar Bülow não define os critérios que 

devem nortear a ação interpretativa do juiz, para proceder à escolha, se segundo um 

critério objetivo, ou segundo um critério subjetivo, portanto as afirmações deste 

teórico tanto podem interpretar-se no sentido de uma doutrina da interpretação 

teleológica da lei, como no sentido da teoria do Direito Livre.246 

Portanto, de acordo com Mario Losano, Kelsen reconhece que há 

pontos de sua teoria que o aproxima da escola do Direito Livre, pois ambas as 

escolas negam que a atividade criativa do juiz seja somente conceber de maneira 

completa o pensamento inconcluso do legislador, sem que nela descubra uma 

atividade, qualitativamente igual à do legislador.247 

 

2.2.2 Repercussões da hermenêutica kelseniana 

Do exposto, acerca da teoria hermenêutica kelseniana pode-se 

levantar alguns pontos, os quais se não contribuírem para a ciência do Direito, 

servirão de pontos de partida para fomentar o debate em torno do problema 

hermenêutico.  
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246 LARENZ, Karl, op. cit., p. 78. 
247 LOSANO, Mario, op cit., 1992. p. 114. 



Incontestavelmente, o mérito da tentativa de Kelsen, em querer 

elaborar uma teoria da interpretação, foi  o de ter promovido uma ruptura com a 

escola da Exegese, em que, malgrado o reconhecimento de uma certa  imprecisão 

da linguagem, havia uma restrição ao ato de interpretar, pois vigorava o princípio 

interpretatio cessat in claris, ou seja, no contexto exegético francês, clareza e 

interpretação eram características contrapostas. O raciocínio jurídico dessa escola 

favoreceu a concepção de completude do Direito, respaldada na idéia de que tudo 

estava  no código.  

Ao se buscar uma coerência entre a teoria jurídica kelseniana e a sua 

hermenêutica, observa-se que o papel do juiz  parece um tanto quanto ambíguo, à 

medida que, na mencionada teoria, um dos pontos centrais é a exclusão de todos os 

fatores extracientíficos, não obstante o juiz pode exercer ampla subjetividade, na 

escolha de uma interpretação, dentre várias possibilidades, desde quando tenha 

validade no ordenamento jurídico. Não há meios científicos para  decidir sobre qual a 

melhor aplicação.  

Nesse caso, a opção por uma interpretação poderá fomentar o arbítrio 

do juiz ante a decisão do caso concreto. Por outro lado, ainda que a obrigação de 

fundamentar as decisões constitua um dever de ofício, Kelsen silencia sobre esse 

aspecto. O reconhecimento de que o texto normativo pode oferecer uma pluralidade 

de sentidos, e, por conseguinte, uma pluralidade de interpretações, pode-se dizer  

ocasionou, no âmbito dessa teoria, uma hermenêutica ilimitada. Kelsen conduziu seu 

projeto hermenêutico apoiado numa visão subjetivista da interpretação, favorecendo  

a  posição  do  juiz. Esse tem um papel privilegiado como produtor do sentido.248 

Nesse sentido, Gadamer observa que é essencial que a hermenêutica 

seja uma construção não-arbitrária do sentido. Onde a determinação se dê a partir 

                                                 
248 Contra a abertura ilimitada da significação de um texto, Umberto Eco apela para uma racionalidade que 
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um texto. Observa que na dialética entre os direitos dos textos e os direitos dos intérpretes, no decorrer das 
últimas décadas, os direitos do intérprete foram exagerados. ECO, Umberto. Interpretação e 
superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 27. 



de uma vontade e não de uma atuação racional, pode-se cair num arbítrio, o que 

poderá levar à injustiça.249 

Kelsen pretendeu construir uma teoria do Direito, logicamente 

controlada, a qual dá certo até que se confronte com a sua hermenêutica. Isso 

porque, não apontando caminhos para a escolha das possíveis interpretações abre 

a possibilidade de um arbítrio do julgador, uma vez que, a esse não é exigido 

justificar suas decisões. É neste sentido, que Fernando Ulhoa alerta para que os 

seguidores de Kelsen não devam se contentar em analisá-lo apenas a partir das 

primeiras páginas, mas, sobretudo, devam conhecer as implicações do postulado 

metodológico da hermenêutica Kelseniana.250 

A  teoria interpretativa kelseniana oferece limites epistemológicos, haja 

vista que toda tarefa interpretativa se reduz, do ponto de vista metodológico, a 

revelar o provável significado de uma norma jurídica. Nesse sentido, é pertinente a 

ponderação de Tércio Sampaio, acerca do desafio hermenêutico deixado por 

Kelsen. Segundo esse autor, é possível denunciar, de um ângulo filosófico (zetético), 

os limites da hermenêutica, mas não é possível fundar uma teoria dogmática da 

interpretação.251   

                                                 
249 E mais Gadamer adverte que “para a possibilidade de uma hermenêutica, é necessário que a lei 
vincule por igual todos os membros da comunidade jurídica. Quando não é este o caso, como no 
exemplo do absolutismo, onde a vontade do senhor absoluto está cima da lei, já não é possível 
hermenêutica alguma, pois um senhor superior pode explicar suas próprias palavras, até contra as 
regras da interpretação comum”. “Neste caso nem sequer coloca a tarefa de interpretar a lei, de modo 
que o caso concreto se decida com justiça dentro do sentido jurídico da lei. A vontade do monarca, 
não sujeita à lei, pode sempre impor o que lhe parece justo, sem atender à lei, isto é, sem o esforço 
da interpretação só ocorre onde se põe algo de tal modo que, como tal, é vinculante e não abolível”. 
GADAMER. Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica.  São Paulo: Vozes, 1999. pp. 488-489.  
250 Não cabe, no entanto, acolher a filosofia do direito kelseniana pela metade. A aceitação do princípio 
metodológico fundamental exige exatamente uma hermenêutica que negue a possibilidade de a ciência definir o 
único sentido correto da norma. COELHO, Fábio Ulhoa. op. cit., 2001. p. 61. 
251 Nesse sentido, é pertinente a ponderação de Tércio Sampaio para quem “a coerência de Kelsen 
com seus princípios metódicos, porém, nos deixa sem armas. Sua renúncia pode ter um sentido 
heróico, de fidelidade à ciência, mas deixa sem fundamento a maior parte das atividades dogmáticas, 
as quais dizem respeito à hermenêutica. E ademais não explica a diferença entre a mera opinião, não 
técnica, sobre o conteúdo de uma lei. exarada por alguém se quer tenha estudado Direito e a opinião 
do doutrinador, que busca, com os meios da razão jurídica, o sentido da norma. Para Kelsen, é 
possível denunciar, de um ângulo filosófico (zetético), os limites da hermenêutica, mas não é possível 
fundar uma teoria dogmática da interpretação”. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao 
estudo do Direito: técnica, decisão, dominação.  São Paulo: Atlas, 1994. p. 263. 



O desafio  hermenêutico deixado por Kelsen impulsionou o surgimento de 

novas correntes de pensamento que procuraram  responder ao problema posto no 

âmbito da Teoria Pura do Direito. Juliana Magalhães reflete que, se para Kelsen, o 

problema da interpretação foi, propositadamente, deixado de lado, para o 

pensamento posterior esta questão constituiu o centro de  suas preocupações.Nisso 

consistiu a “Virada Hermenêutica”.252 

 

 

 

 

2.3  Por uma fundamentação axiológica da hermenêutica  

O formalismo kelseniano mostrou-se, absolutamente, inaceitável e 

ineficaz, no âmbito jurídico, considerando que a regulação do Direito se funda sobre 

valores e princípios finalísticos. Assim, o modelo da  hermenêutica jurídica, no molde 

traçado pela pureza metodológica, quanto à  pretensão de  eliminar do Direito os 

juízos de valor, pode-se dizer que não tem aplicabilidade no sistema jurídico 

brasileiro. E não se conhece um ordenamento jurídico cuja aplicabilidade dessa 

teoria tenha logrado sucesso. 

A flagrante  discrepância entre a Teoria Pura do Direito e a realidade 

repercute na teoria da interpretação kelseniana. Ora, na interpretação da norma, os 

valores de justiça, necessariamente, incidirão sobre o sistema jurídico. Para eliminar 

a tensão que poderia gerar entre essa incidência de valores na interpretação jurídica 

e a pureza do método, Kelsen formulou sua teoria interpretativa, limitando o papel do 

intérprete ao levantamento de possíveis interpretações de uma norma, sem 

mencionar qual delas seria preferível, porque, se assim o fizesse estaria formulando 

um juízo de valor, o que descaracteriza a atividade científica. Para Alexy, por trás da 

visão de Kelsen há a convicção de que os julgamentos de valor e julgamentos de 

                                                 
252 MAGALHÃES, Juliana Neuenschwander. Interpretando o direito como um paradoxo: observações sobre o 
giro hermenêutico da ciência jurídica. In BOUCAULT, Carlos E. de Abreu e Rodriguez, José Rodrigo.  (Orgs.). 
Hermenêutica plural: possibilidades jusfilosóficas em contextos imperfeitos. São Paulo: Martins Fontes, 
2002. p. 130. 



obrigação não têm valor de verdade e não são racionalmente justificáveis e, 

portanto, não podem ser objeto de investigação científica. 253 

Quanto à atividade do intérprete, estar circunscrita à mera enumeração 

das possíveis interpretações, constata-se que o próprio Kelsen não seguiu sua 

teoria, quando esteve na situação de intérprete da lei.254 A interpretação jurídica se 

funda sobre valores e princípios que justificam e tornam aceitável determinada 

avaliação jurídica, sem a qual o Direito nunca poderia concretizar-se com a dose de 

legitimidade aceitável.255 

Com efeito, seria impossível, ao menos inadequado, dissociar a 

hermenêutica e a interpretação, da mesma forma de seus fundamentos axiológicos. 

A hermenêutica jurídica como uma teoria da interpretação tem por escopo 

concretizar os valores e princípios do ordenamento jurídico.256  

A tarefa enumerativa da hermenêutica kelseniana apresenta 

acentuadas inconsistências, quer do ponto de vista de uma teoria da interpretação, 

porquanto a interpretação não se dá apenas em contexto lógico subsuntivo,  quer do 

                                                 
253 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy, 2001. p. 275. 
254 Losano lembra que nenhum jurista agiu com esta absoluta neutralidade e menciona que nem 
mesmo o próprio Kelsen que redigiu  poucos, porém importantes pareceres jurídicos, se houve com 
tamanha neutralidade axiológica. Para elucidar seu raciocínio, cita inúmeras situações nas quais 
Kelsen foi chamado a emitir pareceres, dentre os quais cita que em 1933, este teórico fixou as 
competências constitucionais do Congresso Nacional do Brasil, não se limitou a fixar possíveis 
interpretações, mas indicou uma entre as soluções. Ironicamente, Losano pergunta: Por que Kelsen 
não aplicou sua teoria da interpretação? De conformidade com a teoria pura, poderíamos dizer, 
talvez, que ele forneceu a seus constituintes um produto não-científico, subjetivo ou – para usar a sua 
própria terminologia – irracional? Conclui desta forma que a teoria pura do direito não tem condições 
de descrever de modo satisfatório, isto é, conforme a realidade o fenômeno jurídico. Losano, Mario G. 
Introdução à edição italiana de O problema da justiça. In Kelsen, Hans. O problema da justiça.  São 
Paulo: Martins Fontes, 1998. p. XXVIII. 

255 Cf. CUNHA, José Ricardo. Fundamentos axiológicos 
da hermenêutica jurídica. In BOUCAULT, Carlos E. de 
Abreu e RODRIGUEZ, José Rodrigo. Hermenêutica 
plural: possibilidades jusfilosóficas em contextos 
imperfeitos.  São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 
331. 

256 Warat não afasta a axiologia do âmbito do Direito. Para ele: vida prática do Direito, o conflito de 
interpretações introduz espaços de dúvida e ambigüidade que tornam impossível a caracterização do 
jurídico como obra objetiva. Trata-se de interpretações que resultam de um conjunto de forças 
díspares que não respondem a nenhuma lógica unificadora. Elas surgem como resultado de uma luta 
que não se encontra garantida por nenhuma determinação a priori. Interpretar a lei implica sempre a 
produção de definições eticamente comprometidas e por isso, persuasivas. Definições onde estão 
estabelecidos critérios de relevância visando a convencer o receptor a compartilhar o juízo valorativo 
postulado pelo emissor para o caso. WARAT, Luiz Alberto. Introdução geral ao estudo Direito. 
Porto Alegre: Antonio Sergio Fabris,1994. pp. 27-33.  



ponto de vista voltado para uma hermenêutica da dogmática jurídica cuja tarefa 

principal é a concretização dos valores e princípios que permeiam o sistema jurídico. 

A interpretação não pode ser divorciada do contexto histórico, cultural  

e axiológico em que os sentidos são concretizados. Assim, segundo Gadamer, a 

receptividade da intenção contida num texto, não se adquire por meio de uma 

“neutralidade” objetivista: não é possível, nem necessário, nem desejável que o 

intérprete se coloque entre parênteses.257 Segundo ele, a atitude hermenêutica 

supõe uma tomada de consciência, com relação às nossas opiniões e preconceitos 

que, ao qualificá-los como tais, retira-lhes o caráter extremado.258 

Os fundamentos axiológicos da hermenêutica jurídica devem fornecer 

os conteúdos éticos necessários à inteligibilidade da ordem jurídica e a sua 

concreção através da atividade interpretativa voltada para a aplicação do direito. O 

positivismo jurídico empreendeu largo esforço no sentido de reduzir a norma jurídica 

às dimensões de imperatividade e coercibilidade. Entretanto, o dever ser da 

proposição jurídica demarca não apenas um campo lógico, mas também um campo 

ético, que deve traduzir-se em conduta objetiva dos destinatários da norma.259 

Dessa forma, pode-se dizer que o Direito positivo brasileiro contempla 

princípios que fundamentam as bases axiológicas da interpretação. O caso 

paradigmático é identificado no art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, o qual 

enuncia que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige 

e às exigências do bem comum”.260  Essa é a pedra angular da interpretação 

jurídica, em razão de sua capacidade de fornecer diretrizes finalísticas para o juiz 

                                                 
257 GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1998. p. 64. 
258 Ibidem, p. 64 
259 Cf. CUNHA, José Ricardo, op. cit., 2002. p. 332. 
260 Admite-se  que este artigo seja norteador de princípios que devem orientar a interpretação, com fulcro  em 
Maria Helena Diniz a qual sustenta que a Lei de Introdução ao Código Civil constitui um verdadeiro diploma da 
aplicação da lei, no tempo e no espaço, de todas as normas brasileiras, sejam elas de direito público ou privado. 
A Lei de Introdução é uma lex legum, isto é, um conjunto de normas sobre normas, constituindo um direito sobre 
direito, um superdireito, um direito coordenador de direito. DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao Código 
Civil Brasileiro interpretada.  São Paulo: Saraiva, 1996. p. 04. 



ponderar suas decisões. A importância dessa regra também está na margem de livre 

apreciação que concede ao aplicador do direito.261 

O art. 5º da Lei de introdução ao Código Civil apresenta meios para 

colmatação das lacunas ao prever que: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o 

caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito”. Outra 

regra básica é a prevista no art. 335 do CPC ao postular que: “Em falta de normas 

jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência, 

ressalvado, quanto a esta, o exame parcial.” É de se observar, entretanto, que há 

uma limitação às ponderações valorativas. O art. 127 do CPC prevê que o “o juiz só 

decidirá por eqüidade nos casos previstos em lei”. 

Por outro lado, ante uma norma carecida de preenchimento, o juiz é 

chamado a ponderar os fatos, isto é, valora-os na sua significação concreta, sob o 

ponto de vista do ordenamento jurídico. Assim, o art. 17 da Lei de Introdução ao 

Código Civil prevê:  “As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer 

declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania 

nacional, a ordem pública, a moral e os bons costumes”. Por outro lado, o art. 395 do 

Código Civil prevê que: “Perderá, por ato judicial o pátrio poder o pai, ou mãe:  que 

castigar imoderadamente o filho; que o deixar em abandono; que praticar atos 

contrários à moral e aos bons costumes.” 

Os artigos mencionados, quando invocam os “bons costumes”  ou a 

“moral”, apelam para uma moral social. Entretanto, de acordo com Karl Larenz  o 

que a moral social, na ponderação de cada caso dominante, exige em uma situação 

ou em outra, é difícil de determinar; as concepções sobre o que é, ou não é 

moralmente permitido são hoje, em muitos domínios, muito discrepantes. 262 

Por outro lado, a apreciação do caso concreto, tal como configura a 

pauta de preenchimento, não pode separar-se da questão relativa a que 

conseqüência jurídica é adequada no sentido da lei. Essa é uma  questão de 

                                                 
261 Urge enfatizar que a Constituição, nos artigos 170 193 consignou  os princípios ético-jurídicos da 
ordem econômica e da ordem social como: “justiça social, dignidade e bem-estar social”.      
 
262 LARENZ, Karl, op cit., p. 408. 



valoração. A valoração, destarte, não poderá  afastar-se do quadro, previamente 

dado pela norma. Os juízos de valor são justificáveis mediante princípios 

estabelecidos pela norma jurídica, Porém, surge a indagação acerca do que é 

valorar. Conforme se expôs, para Kelsen os juízos de valor são subjetivos e, 

portanto, irracionais. Vale atentar para o que assevera Karl Larenz, segundo o qual 

valorar ou avaliar é uma tomada de posição. O objeto passível de ser avaliado será 

julgado como apetecível ou despiciendo, essencial ou não essencial, preferível a 

outro ou secundário em relação a ele. 263 

Um juízo de valor pode ser de natureza moral ou de natureza jurídica. 

Assim, esclarece Karl Larenz que se o juízo de valor é expressão de uma tomada de 

posição, esta é, antes de tudo, a de quem, em cada caso, haja de julgar. Por outro 

lado, a apreciação do caso concreto, depende, por sua vez, do contexto em que a 

norma está inserida. Nem sempre um vocábulo pode ser preenchido 

semanticamente, igualmente, para todos os âmbitos do Direito. Depende, por vezes, 

de uma redefinição em cada contexto social e histórico.264 

Dessas observações, fica evidenciado que o juiz, ante a apreciação do 

caso concreto, fará ponderações valorativas, considerando os princípios axiológicos 

contemplados pelo ordenamento jurídico. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
263 Ibidem, 408. 
264 Neste sentido, Miguel Reale entende que, se a regra jurídica não pode ser entendida sem conexão 
necessária com as circunstâncias de fato e as exigências axiológicas, é essa complexa 
condicionalidade que nos explica por que uma mesma norma de direito, sem que tenha sofrido 
qualquer alteração, nem mesmo uma vírgula, adquire significados diversos com o volver dos anos, 
por obra da doutrina e da jurisprudência.  REALE, Miguel, op. cit., 1999. pp. 582-583. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
RACIONALIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

A discussão até aqui 

vislumbrou demonstrar a hermenêutica 

jurídica, enquanto teoria da interpretação, 

contextualizada num sistema 

dogmaticamente organizado. Procurou-se 

analisar o quadro institucional em que se 

dá a interpretação com regras pré-

estabelecidas pela dogmática jurídica, 

destacando seus limites metodológicos. 

Discutiu-se, também, os limites postos na 

liberdade de decidir face ao princípio da 

inegabilidade dos pontos de partida. 



Agora, insta analisar a responsabilidade 

do juiz ante a obrigação de decidir e 

motivar. 

O positivismo jurídico 

fundamenta-se na certeza, completude do 

sistema, na obrigação de decidir e a 

proibição do non liquet. Não obstante, o 

intérprete sabe que o Direito possui uma 

indeterminação e uma zona de textura 

aberta, conforme foi visto, a partir do 

estudo das teses do positivismo de Hart e 

Kelsen. Esses fatores propiciarão uma 

margem de livre apreciação ao intérprete.  

Por sua vez, o juiz deverá 

promover a realização do Direito de 

maneira justa e segura. Isso implica que 

se discutam quais são as razões do 

Direito. Ante as possíveis interpretações 

de uma norma, o juiz deverá decidir 

sobre o sentido que deverá  ser 

adjudicado para aplicação ao caso 

concreto. Quais os limites a que o 

intérprete está circunscrito na prestação 

jurisdicional? Como se dá a justificação 

de sentença? Há uma aproximação entre 

interpretação e argumentação? Há, 

necessariamente, uma lógica jurídica? Ou 

seja, como o Direito se justifica na 

contemporaneidade? As decisões são 

demonstradas, silogisticamente, pelo 

processo de subsunção ou são 

argumentadas? Essas indagações serão 



discutidas neste capítulo. Sobretudo, 

interessa saber como a interpretação e 

aplicação do direito foram encaminhadas 

após o formalismo kelseniano. Kelsen, 

pode ser considerado um divisor de 

águas? 

Arrisca-se a asseverar, no 

âmbito dessa dissertação, que Hans 

Kelsen, paradoxalmente, foi o ápice e o 

ocaso do positivismo jurídico, em sua 

feição normativista  cientificista.265 Foi o 

ápice, dentro da ideologia positivista, 

porquanto formulou uma teoria jurídica, 

depurando o Direito dos conteúdos 

éticos, políticos e ideológicos, ou seja, 

conferiu autonomia à ciência  jurídica. 

Dessa forma, criou um modelo 

epistemológico que, de tão controlado, 

axiologicamente, restou insustentável em 

alguns aspectos. Enfim, Kelsen limitou-

se à idéia  do resgate da objetividade e 

segurança, no âmbito do direito, pela 

exclusão de quaisquer elementos de 

natureza metafísico-valorativa.266  

                                                 
265 Neste sentido, Miguel Reale entende que o “pensamento kelseniano representa, em verdade, o termo final do 
resultado último, o ponto culminante da Escola técnico-jurídica que, desde os trabalhos notáveis de Gerber, se 
orientaram no sentido de separar o jurídico do não-jurídico, nem sempre se mantendo, porém, em uma posição 
de equilíbrio, de sorte que a preocupação de alcançar o elemento formal do Direito não redundasse em sacrifício 
ou esquecimento da própria realidade social”. REALE, Miguel. Fundamentos do Direito.  São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1998. p.157. 

266 O sonho da Escola da Exegese e o 
extraordinário desenvolvimento do legalismo na 
era moderna tiveram uma razão política, é certo, a 
necessidade pragmática de combater os 
privilégios e decisões arbitrárias do antigo 
regime”. ADEODATO, João Maurício. Filosofia 
do Direito: uma crítica à verdade na ética e na 
ciência.  São Paulo: Saraiva, 1996. p. 37 



Conforme evidenciado, o 

pensamento kelseniano era de que a 

atividade jurisdicional ficasse circunscrita 

a operações lógico-dedutivas extraídas de 

um sistema dinâmico de normas feitas 

pelo Estado, capaz de gerar uma norma 

individual - a exemplo da sentença – para 

cada caso concreto.  

Kelsen, também,  

representou o ocaso do positivismo, à 

medida que a sua teoria revelou o 

esgaçamento com a realidade jurídica e 

social, demandando uma série de 

reflexões posteriores. Mais uma vez, o 

pensamento de Kelsen constituiu um 

divisor de águas, ao provocar uma  

significativa  ruptura na filosofia 

jurídica.267 

O pensamento jurídico 

posterior a Kelsen procurou dar uma 

resposta ao problema posto pela sua 

teoria jurídica. Um dos aspectos 

colocados em evidência trata-se da 

                                                 
267 Nesse sentido Fábio Ulhoa comenta que a teoria pura do direito é o ápice da trajetória típica da modernidade, 
no sentido da tentativa de alicerçar na ciência o conhecimento da organização da sociedade estabelecida através 
de normas. Modernidade é não, propriamente, um período  ou era histórica, mas um paradigma a reunir os 
elementos comuns à cultura ocidental desde o século XVI, quando começou a se delinear enquanto projeto. 
Retomando o pensamento de Boaventura de Souza Santos, Fábio Ulhoa afirma que o pensamento de Kelsen está 
situado no segundo período da modernidade, o denominado modernismo.  Assim,  prima facie, na transição para 
o pós-moderno, sobretudo no que tange à epistemologia jurídica, parece não haver campo para qualquer 
influência esgotada da formulação kelseniana. Fábio Ulhoa, de forma conclusiva, admite que a contribuição de 
Kelsen é paradoxal. Se, de um lado, inegavelmente, ele levou o projeto de construção da ciência do direito às 
últimas conseqüências, dado ao absoluto rigor e método, logicidade e destreza, de outro criou as condições 
teóricas para a superação do mesmo projeto. Ao pretender expandir até os seus limites a afirmação da 
possibilidade do conhecimento científico, Kelsen acabou revelando limites e pondo a nu as insuficiências dessa 
propositura epistemológica. O paradoxo reside em sua hermenêutica. Se o conhecimento do direito somente seria 
científico se reduzido à apresentação do elenco das significações atribuíveis a cada norma jurídica, impondo-se 



questão acerca da responsabilidade de o 

juiz justificar as suas decisões, para evitar 

a arbitrariedade, considerando que, de 

acordo com a teoria jurídica kelseniana, 

as decisões constituem um ato de vontade 

e não são fundamentáveis, juridicamente. 

Pode-se dizer que a corrente a qual se 

opõe ao pensamento kelseniano é 

chamada de pós-positivismo. Esse 

raciocínio jurídico se caracteriza pela 

reação ao modelo kelseniano de negação 

a valores. A tônica desse pensamento 

jurídico se volta para a racionalidade da 

atividade jurisdicional, buscando com 

que a atividade do juiz passe a ser 

concebida como uma forma de razão 

prática sujeita a regras e suscetível de 

controle. 

Perelman aponta 

inconsistências do positivismo jurídico ao 

salientar que, depois do processo de 

Nuremberg, ficou evidenciado que o 

Estado e a legislação  podem ser injustos. 

Dessa forma, todo o raciocínio jurídico 

foi voltado para uma orientação 

antipositivista cujas repercussões são 

perceptíveis na interpretação e aplicação 

da lei, no sentido de que a realização do 

direito seja uma busca de uma solução, 

                                                                                                                                                         
total silêncio na questão de saber qual delas deveria prevalecer sobre as demais. COELHO, Fábio Ulhoa. Para 
entender Kelsen.  São Paulo: Saraiva, 2001. pp. 66-70. 



não apenas conforme a lei, mas, também 

eqüitativa, razoável e aceitável.268 

Assim, essa nova reflexão 

metodológica se constitui de duas 

vertentes: uma que segue a linha de 

Ronald Dworking e Robert Alexy a qual 

procura enfatizar a força normativa dos 

princípios do Direito, dando ênfase ao 

aspecto axiológico. A outra procura, nos 

fundamentos que alicerçam as decisões 

judiciais, sua força lógico-legitimante. 

Nessa linha, um dos representantes mais 

proeminentes é Chaïm Perelman. Esse 

jusfilósofo, rechaçando a idéia de que os 

juízos de valor sejam inteiramente 

arbitrários, afirma que seu projeto é 

desenvolver uma filosofia prática que dê 

conta da racionalidade desses juízos.269  

Perelman salienta que, 

para construir uma ciência do Direito, tal 

como ela é, é preciso renunciar ao 

positivismo concebido por Kelsen, para 

se empreender uma análise detalhada do 

Direito positivo, conforme se manifesta 

na realidade. Entende esse teórico que o 

dualismo kelseniano não conduz a uma 

metodologia jurídica, nem à prática 

judiciária. Um sistema de Direito, 

segundo Perelman  não se apresenta de 

                                                 
268 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica: nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 184. 
269 A pretensão de Perelman  é desenvolver uma filosofia prática que dê conta da racionalidade desses juízos. 
Explica que em 1944, quando escreveu sobre justiça considerava os juízos de valor, completamente arbitrários. 
Mas essa resposta, que equivale à renúncia a qualquer filosofia prática, não podia satisfazer a ele, pois 
significava abandonar às emoções, aos interesses, à violência o controle de todos os problemas relativos à ação, 



modo tão formal e impessoal quanto um 

sistema axiomático, lógico e matemático. 

Nos ordenamentos jurídicos modernos, o 

juiz é obrigado a julgar, sob pena de 

sanções penais. O juiz possui um poder 

de decisão, tanto maior quanto mais 

vagos são os termos da lei.270 O 

pensamento jurídico contemporâneo 

caracteriza-se pela exigência de uma 

razão prática. Isto significa negar a lógica 

formal como método por excelência do 

pensamento jurídico.271   

O Direito vale, à medida 

que é capaz de compor os conflitos de 

interesses submetidos à apreciação 

jurisdicional. Assim, a discussão 

metodológica atual, deve levar em conta 

os princípios consagrados pelo Estado 

Democrático de Direito como: certeza, 

segurança, ordem e a não-arbitrariedade 

das decisões judiciais. O juiz deve decidir 

e fundamentar as suas decisões. Isso 

envolve um grau considerável de 

previsibilidade. O que se discute é a 

racionalidade deste novo saber concreto 

                                                                                                                                                         
todos aqueles relacionados tradicionalmente com o direito, a moral e a política. PERELMAN, Chaïm, op. cit., 
1998. p. 137. 
270 PERELMAN, Chaïm.  Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 477. 
271 Neste aspecto, as reflexões de Perelman apontam para a discussão acerca do que é o Direito. Segundo 
Perelman, em cada época, entre os profissionais e, de modo mais geral, entre os membros de uma mesma 
sociedade, existe, praticamente a esse respeito um acordo vasto, embora raras vezes explicitado. Mas basta 
mudar de meio, de sociedade, de século, ou de uma cultura para se manifestarem claramente divergências. 
Dever-se-á separar o direito da moral e da religião? Haverá critérios, geralmente, aceitos, que permitam 
distinguir um raciocínio jurídico de um raciocínio estranho ao direito? E, mais especificamente, questões 
relativas à justiça, serão estranhas ao direito? É impossível responder a tais questões sem nos colocarmos do 
ponto de vista da idéia de direito própria de cada sociedade, ou menos tacitamente admitida por ela. Ora, 
haveremos de ver que a resposta a estas questões é determinante para que possamos precisar a noção de 



que trabalha com valores, conferindo 

algum nível de objetividade às decisões 

judiciais, de forma a submetê-las a uma 

instância de conhecimento e controle.272 

Sem dúvida, o tema 

“Racionalidade Jurídica” constitui um 

dos mais complexos e mais 

controvertidos.273 Max weber teorizou o 

paradigma da racionalidade do direito 

moderno, utilizando-se de quatro tipos 

ideais de direito. Para tanto, utilizou dois 

pares conceituais: a antítese racional/ 

irracional e a antítese formal/ material.274 

Prima facie, a 

racionalidade jurídica, na visão 

weberiana, impõe o recurso, no processo 

de decisão, a normas gerais e abstratas. 

Segundo Weber, uma ordem jurídica é 

racional  quando possui um alto grau de 

previsibilidade e de cálculo. Em 

compensação, uma ordem jurídica é 

irracional, quando as decisões são 

arbitrárias, porque não se baseiam em 

normas gerais, e, por conseguinte 

conhecidas, mas em avaliações, 

puramente individuais, e emotivas. Isso 

significa dizer que num ordenamento 

                                                                                                                                                         
raciocínio jurídico, bem como, a natureza e estatuto dos conceitos e das teorias jurídicas. PERELMAN, Chaïm, 
op. cit.,1998. pp. 7-8 
272 Cf. CAMARGO, Maria Margarida Lacombe . Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estudo 
do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. pp. 140-141. 
273 Do ponto de vista etimológico, ratio significa reação, cálculo, ponderação. A antítese da razão tem-se a 
emoção, enquanto atitudes vivenciais sem mediação do pensamento e o seu discurso e, portanto sem 
pressupostos de fundamentação e justificação – que o mesmo é dizer, sem validade objetiva. Cf. NEVES, A . 
Castanheira. Metodologia Jurídica: problemas fundamentais. Portugal: Universidade de Coimbra, 1993. p. 35 



jurídico racional, os resultados do 

processo e a decisão jurídica têm um alto 

grau de previsibilidade e de possibilidade 

de cálculo. 275 

O confronto entre o 

aspecto formal e material, do ponto de 

vista adotado por Weber, diz respeito aos 

critérios de decisão que um sistema 

jurídico adota. Um direito é formal, 

quando os processos e critérios adotados 

para tomada de decisão forem, 

estritamente jurídicos. Em contrapartida, 

um direito será material, quando seus 

critérios de decisão forem estranhos ao 

sistema jurídico a exemplo de elementos 

éticos, políticos, religiosos dentre 

outros.276  Racionalidade jurídica, nessa 

perspectiva, constitui  característica de  

um pensamento que se propõe ter 

validade objetiva.277  

                                                                                                                                                         
274 WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos para a sociologia compreensiva. Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília, 1999. pp. 100-116. 
275Cf. ARNAUD, André-Jean e DULCE, Maria José Farinãs. Introdução à análise sociológica dos sistemas 
jurídicos.  Rio de Janeiro: Renovar. pp. 100-101. 
276 Weber analisa o critério ”irracional-formal” como aquele que para regrar os problemas surgidos com a 
criação do direito, se empregam meios que não podem ser controlados pela razão, tais como a consulta a 
oráculos ou a seus sucedâneos. Na sociedade primitiva, a interpretação, nessa perspectiva, cabe aos, fisicamente, 
mais velhos ou aos anciãos do clã. O direito “irracional-material”  não são normas gerais, mais avaliações muito 
concretas do caso particular, sejam éticas, sentimentais ou políticas, que determinam a decisão. Não possui 
previsibilidade. Weber observa que Maomé, várias vezes revoga nas suras as decisões, anteriormente, dadas, 
apesar de estas serem de origem divina. E também Jeová arrepende-se de suas decisões. Isso ocorre também de 
decisões jurídicas. Jeová regulamenta o direito de sucessão das filhas, mas devido ao protesto dos interessados 
esse oráculo é corrigido. O direito “racional-formal”, ocorre, na medida em que, tanto do ponto de vista 
processual como material, consideram-se as características gerais e unívocas, relativas à situação de fato e são, 
por conseguinte, exclusivas. O direito “racional-material”, considera, para as suas decisões, imperativos éticos, 
regras utilitárias, regras de oportunidade ou máximas políticas, que suprimem o formalismo da característica 
exterior como a da abstração lógica. WEBER, Max, op. cit., pp.1999. 67-116. 
277 Habermas tece uma crítica a Max Weber, porquanto este interpreta as ordens estatais das 
sociedades ocidentais modernas como desdobramentos da “dominação legal”. Weber introduziu um 
conceito positivista de Direito, segundo o qual, direito é aquilo que o legislador, democraticamente, 
legitimado ou não, estabelece como tal, seguindo um processo institucionalizado juridicamente. Sob 
esta premissa, a força legitimadora da forma jurídica não deriva de um possível parentesco com a 



 Quanto à tensão entre racionalidade 

formal e racionalidade material, a tese de 

Weber é que as demandas por justiça 

material destroem a racionalidade formal 

do Direito. Aborda que com o despertar 

dos modernos problemas de classe, uma 

das classes interessadas no Direito, isto é, 

a classe operária formula exigências 

materiais a esse, enquanto a outra parte, 

formada pelos ideólogos, exige um 

Direito social na base de postulados 

éticos patéticos (‘justiça’, ‘dignidade 

humana’). Isso, segundo Weber coloca 

em questão o formalismo do Direito.278 

É fácil concluir que o grau 

de previsibilidade, que caracteriza os 

sistemas jurídicos formais, não é o  

bastante para garantir a efetividade do 

direito . É nesse sentido, que Aarnio 

Aulis engendra sua teoria da 

racionalidade centrada na 

responsabilidade social a qual é vinculada 

ao conceito de democracia. 

 Nas sociedades modernas, 

a maioria das pessoas não tem influência 

real no exercício do poder. O exercício da 

democracia, por sua vez, carece de meios 

                                                                                                                                                         
moral. Isso significa que o direito moderno tem que legitimar o poder exercido conforme o Direito, 
apoiando-se, exclusivamente, em qualidades formais próprias. E para fundamentar essa 
“racionalidade”, não se pode apelar para a razão prática no sentido de Kant ou Aristóteles. Isso 
significa que, para Weber,  o Direito dispõe de uma racionalidade própria, que não depende da moral. 
Aos seus olhos, a confusão entre moral e direito pode, inclusive, colocar em risco a racionalidade do 
direito e, com isso, o fundamento da dominação legal. Segundo ele, todas as correntes 
contemporâneas que “materializam” o direito formal burguês são vítimas desta moralização fatal. 
HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade.  Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1997, v. II, p. 195. 



efetivos para tomada de decisões, 

sobretudo nas práticas jurídicas. Por sua 

vez, o manejo da justiça exige um 

conhecimento de especialista. O Direito 

positivo, sendo um sistema cerrado de 

normas, as decisões são, do ponto de 

vista formal, dotadas de grande 

autoridade. Isso acarreta uma auto-

suficiência quanto ao funcionamento do 

judiciário, em que as decisões valem, 

simplesmente, porque proferidas pelas 

autoridades que lá estão investidas de 

poder, não importando seu conteúdo. O 

poder judiciário, dessa forma, é auto-

referente, à medida que controla a si 

mesmo.279 

Por isso, Aarnio Aulis 

defende que a justificação que compõe a 

decisão deve estar aberta à inspeção 

pública, ou seja, todo cidadão deve exigir 

uma justificação adequada para as 

decisões judiciais. A justificação, por sua 

vez, significa a apresentação de razões 

teleológicas, de correção, de validade, 

dentre outras. O direito dessa forma deve 

estar conectado com valores e valorações. 

280 

É nessa perspectiva, que o 

conceito de certeza ocupa um ponto 

                                                                                                                                                         
278 WEBER, Max, op. cit., 1999. p.153. 

279 Cf. AARNIO, Aulis.  Lo racional como 
razonable: um tratado sobre a justificação 
jurídica. Madrid: Centro de  Estudios 
Constitucionales, 1991. pp. 13-26. 



fundamental nas discussões 

metodológicas contemporâneas. A 

expectativa de certeza, como Aarnio 

Aulis a compreende pode ser vista, de um 

ponto de vista estrito,  significando que 

todo cidadão tem o direito de esperar 

proteção jurídica; isto é, o tribunal ou 

outro órgão adjudicativo tem a obrigação 

de dar resposta correta, quando o cidadão 

pede a tutela  jurídica, pois constitui o 

direito básico desse. Num sentido mais 

amplo, a expectativa de certeza significa 

que o órgão encarregado de aplicar o 

Direito deve evitar a arbitrariedade das 

suas decisões, isto é,  as decisões devem 

ser corretas. A certeza das decisões, nesse 

caso, implica também oferecer boas 

razões, para justificá-las aos cidadãos que 

têm suas pretensões demandadas no 

judiciário. 281 

 

  3.1  A natureza do raciocínio jurídico 

À pergunta acerca da 

existência de uma lógica, especialmente 

jurídica, causou várias discussões no 

interior da filosofia do Direito, 

ocasionando rupturas teóricas, até mesmo 

entre os lógicos. Muito se indaga a 

respeito da natureza do raciocínio 

jurídico, que norteia  a interpretação 

                                                                                                                                                         
280 Ibidem, pp. 13-26. 
281 Cf. AARNIO, Aulis, op. cit., 1991. p. 26. 



jurídica, no que tange à sua aplicação ao 

caso concreto. Essa preocupação 

metodológica tem desafiado a argúcia de 

vários juristas e filósofos, sobretudo a 

partir do meado do século XX, com o 

advento do pós-positivismo. 

Ninguém nega que o 

Direito, freqüentemente, recorre a 

procedimentos argumentativos.  A 

evidência mais cabal dessa constatação 

encontra-se no princípio processual do 

contraditório ou, como também é 

conhecido, o princípio da bilateralidade 

da audiência, amparado 

constitucionalmente.282 Quando a 

dogmática jurídica consagrou o princípio 

do contraditório é porque reconhece a 

dimensão técnico-retórica que permeia a 

relação jurídica entre os demandantes. 

Daí, que a concretização do Direito 

ultrapassa o mero processo subsuntivo 

verificado na interpretação e aplicação da 

lei.283 

                                                 
282 Este princípio é considerado basilar para o exercício da jurisdição. Com efeito, Ovídio Baptista assinala que o 
princípio da bilateralidade é cardeal para determinação do próprio conceito de jurisdição.  Esse princípio dá 
expressão a um outro do Direito Constitucional brasileiro, qual seja o direito de defesa ou direito ao devido 
processo legal. O princípio do contraditório implica um outro princípio fundamental, sem o qual ele nem sequer 
pode existir, que é o princípio da igualdade das partes na relação processual. Para a completa realização do 
princípio do contraditório, é mister que a lei assegure a efetiva igualdade das partes no processo, não bastando a 
formal e retórica igualdade das oportunidades. Ovídio Baptista invoca um provérbio alemão, para dizer que a 
alegação de um só homem não é alegação – o juiz deve ouvir ambas as partes – menciona que esta outra 
dimensão do princípio do contraditório que o direito moderno ignora, pela submissão das ciências humanas à 
metodologia das ciências experimentais, com seu correspondente  conceito de verdade científica, pressupõe que 
a audiência bilateral seja uma necessidade mais do julgador que propriamente da parte, o que, ante a 
contingência do conhecimento através de um juízo de simples verossimilhança, somente poderá alcançar um 
nível aceitável de segurança para o julgamento ouvindo os argumentos e contra-argumentos das partes. SILVA, 
Ovídio A. Baptista. Curso de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, v. I, p. 7. 
283 O princípio do contraditório está consubstanciado no art. 5º, LV da Constituição Federal que prevê: “aos 
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados, em geral são assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, com os meios e recursos inerentes a eles”.  



Igualmente, há outro 

aspecto que caracteriza a racionalidade 

jurídica que é a obrigação legal que o juiz 

tem de motivar as suas decisões. Não 

obstante, Miguel Reale reflete que a 

ciência do Direito, especialmente no 

Brasil, ainda está muito imbuída de uma 

racionalidade abstrata, no sentido de que 

a experiência jurídica possa toda ela ser 

reduzida a uma sessão de silogismos ou 

de atos atribuíveis a uma entidade 

abstrata, ao homo juridicus. A técnica 

jurídica, operando com certos dados 

lógico-formais, vai, aos poucos, firmando 

a convicção errônea  de que o juiz deve 

ser a encarnação desse mundo abstrato de 

normas, prolatando sentenças como puros 

atos de razão. Sentenciar, segundo Reale, 

“não é apenas um ato racional, porque 

envolve, antes de tudo, a atitude 

estimativa do juiz diante da prova.” 284 

Ninguém ignora que a 

prática do Direito consiste de modo 

muito basilar em argumentar.  As 

indagações que emergem dessa assertiva 

levam em conta as seguintes 

considerações: qual a natureza da 

argumentação jurídica, ou seja, o direito 

trabalha com lógica formal ou com a 

retórica? As teorias que postularam uma 

lógica jurídica formal, a exemplo da 

Teoria Pura do Direito, logram êxito? 

                                                 
284 REALE, Miguel. Filosofia do Direito.    São Paulo: Saraiva, 1999. p. 136. 



Estas teorias subsistem na 

contemporaneidade? Existe, 

efetivamente, uma lógica jurídica? Se 

existe uma argumentação jurídica, o que 

significa argumentar juridicamente?  

O fato é que ainda se 

discute, na atualidade, se prevalece, no 

âmbito do Direito, no que tange à sua 

concretização, uma lógica formal ou uma 

lógica jurídica. A esse respeito, menciona 

Perelman que é opinião, geralmente, 

admitida, entre os lógicos 

contemporâneos, a de que cabe 

identificar a lógica com a lógica 

formal.Trata-se de uma lógica tal como é, 

efetivamente, manejada pelos 

matemáticos, sobretudo  com G. Frege.  

Na obra “Teoria Geral das 

Normas” Kelsen se indaga acerca da 

existência de uma lógica, propriamente, 

jurídica. Para responder a tal 

questionamento, observa que na literatura 

jurídica defende-se a opinião de que a 

lógica usada na Ciência do Direito não é 

a lógica formal geral, mas uma lógica 

jurídica. Essa opinião, entretanto, 

segundo ele, é contestada.285 Kelsen traça 

um confronto acerca das opiniões 

controversas de Kalinowski e Perelman. 

Observa que o primeiro concebe a lógica 

em torno de uma ciência geral, isto é, 

                                                 
285 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 1996. pp. 344-349 



recusa-se a aceitar que haja uma lógica, 

especialmente, jurídica, enquanto 

Perelman argumenta em favor desta. Vale 

frisar que as discussões acerca da 

existência de uma lógica jurídica foram 

travadas, durante muito tempo, entre 

Kelsen e Klug, este último é considerado 

um dos iniciadores da investigação sobre 

a norma jurídica.286 

Respondendo à indagação 

que se fizera, inicialmente, após pesar os 

posicionamentos de outros autores, 

Kelsen nega que haja uma lógica 

jurídica.287 Mário Lozano, a esse respeito, 

assinala que a pureza da ciência jurídica, 

na forma como foi vista por Kelsen, tem 

duplo escopo: a eliminação total de toda 

influência de elementos extrajurídicos e a 

necessária delimitação dentro da mesma 

ciência jurídica das insubstituíveis 

técnicas de raciocínio oferecidas pela 

lógica. 288 Assim, a concepção de Kelsen 

de reduzir o Direito à lógica formal 

mantém-se coerente com os postulados 

da pureza metodológica. Não obstante, 

esse postulado kelseniano é rechaçado 

                                                 
286 Cf. KELSEN, Hans & KULG, Ulrich. Normas jurídicas y analisis logico.  Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1988. 
287 Esta conclusão Kelsen expõe, claramente, ao sintetizar o debate que ele mesmo constituiu. Segundo Kelsen 
não se pode falar de uma lógica jurídica. É a lógica geral que tem aplicação tanto às proposições descritivas da 
ciência do direito, quanto às prescribentes normas do Direito. Kelsen invoca o pensamento de Ilmar Tammelo 
para corroborar seu argumento, porquanto na avaliação de Kelsen, esse teórico se expressou de maneira 
inequívoca, ao afirmar que a lógica é lógica formal empregada no raciocínio jurídico – não constitui um ramo 
especial, mas é uma  das aplicações especiais da lógica formal. KELSEN, Hans. Teoria geral das normas, op. 
cit., 1986. p. 349. 
288 LOZANO, Mario G. Teoría pura del Derecho: evolución y puntos cruciales. Santa Fe de Bogotá-Columbia 
1992. p.174. 



pelos teóricos que seguem uma linha do 

discurso prático racional, a exemplo de 

Perelman. 

Segundo Perelman, o que justifica, no âmbito jurídico, o manejo de 

raciocínios alheios à demonstração matemática, é sobretudo porque o Direito 

trabalha com questões de fato; isso impede que se opere com raciocínios puramente  

formais. Nesse caso, as técnicas do raciocínio demonstrativo não são suficientes. De 

outro modo, incumbe ao juiz, mesmo que o Direito lhe pareça conter lacunas ou 

antinomias, pronunciar a sentença e motivá-la. É a análise desses considerandos e 

de suas relações com o dispositivo que comporta a decisão judiciária a qual 

caracterizará a especificidade do raciocínio jurídico.289 

Na motivação das sentenças, as razões fornecidas pelo juiz serão 

argumentos, que não são coercivos, como numa demonstração matemática, mas  

têm uma força convincente variável. A opção por um texto legal, de preferência a 

outro, a interpretação desses textos, o recurso a princípios gerais e apreciação das 

conseqüências que resultariam da aplicação da lei, todos esses elementos serão 

desenvolvidos consoante as conclusões das partes. Dessa forma, de acordo com 

Perelman, o raciocínio jurídico, ainda que esteja sujeito a regras e a prescrições que 

limitam o poder de apreciação do juiz, não é uma mera dedução que se ateria a 

aplicar regras gerais a casos particulares.290 

Outro aspecto inarredável da caracterização do raciocínio  jurídico é o 

fato de que o juiz, em todas legislações modernas, é obrigado decidir e a motivar 

suas sentenças. O juiz deve tratar o direito que é incumbido de aplicar como um 

sistema a um só tempo completo coerente e completo.291 O juiz deve interpretar o 

direito, de maneira que, de um lado, retire as incompatibilidades e mesmo as 

contradições que poderiam, prima facie, ocorrer e, de outro lado, complete as 

lacunas que o legislador poderia, à primeira vista ter deixado. Essas decisões, 

entretanto, devem ser motivadas, a partir dos dados oferecidos pelo sistema jurídico.  

E, considerando que essa argumentação não é mero cálculo, e sim a ponderação os 

                                                 
289 PERELMAN, Chaïm. op. cit., 2000. p. 471. 
290 Ibidem,  p. 489. 



elementos trazidos ao processo, reforça a liberdade e a independência do juiz, nos 

ordenamentos jurídicos modernos.292  

 Perelman avalia que a 

existência de um raciocínio, 

especificamente jurídico, não é 

contestada por nenhum daqueles que 

estudam o direito, mas muitos lógicos 

contestam a existência de uma lógica 

jurídica, alegando, para tanto, que do 

mesmo modo que não se pode falar da 

lógica da química ou da biologia, não se 

pode falar de uma lógica jurídica.293 A 

este respeito, posiciona-se Lourival 

Vilanova no entendimento de que a 

lógica formal não pode dar conta de todos 

os problemas da interpretação e aplicação 

jurídicas.294 

Por outro lado, a noção de 

uma lógica jurídica, enfatiza Perelman, 

não parece poder ser utilizada, num 

sentido específico inegável, a não ser que 

se reconheça, ao lado de uma lógica 

                                                                                                                                                         
291  A obrigação de motivar as decisões remonta à Revolução francesa. Perelman, lembra que artigo 4º do Código 
napoleônico, ‘o juiz que recusa julgar, a pretexto de insuficiência da lei poderá ser processado como culpado de 
denegação da justiça’. PERELMAN, Chaïm,  op. cit., 2000.  p. 472. 
292 Perelman salienta que, ao querer reduzir a lógica à lógica formal, tal como ela se apresenta nos 
raciocínios demonstrativos dos matemáticos, elabora-se uma disciplina de uma beleza e de uma 
unidade notórias, porém, não leva em conta como os homens fazem ponderações para chegar a uma 
decisão individual ou coletiva. È porque de fato, a razão prática, aquela que deve guiar-nos na ação, 
é muito mais próxima do juiz do que daquela da matemática. PERELMAN, Chaïm, op. cit., 2000. p. 
472  
293 PERELMAN, Chaïm, op. cit., 2000. p. 491. 
294 A lógica somente garante o seguinte: se as premissas são verdadeiras (no que toca aos enunciados descritivos) 
ou válidas (no que tocam às proposições prescritivas) e o processo inferencial-dedutivo está sintaticamente 
correto (congruência na relação conseqüencial, em sentido husserliano), então a conclusão ou sentença (a 
proposição prescritiva em que se verte  a decisão judicial) é verdadeira ou válida, respectivamente. Mas a lógica 
mesma é impotente para escolher a premissa maior, isto é, a proposição normativa geral. Não é potente para esta 



formal, que elabora a teoria da prova 

demonstrativa, a existência de uma lógica 

não-formal dedicada ao estudo da 

argumentação, ou seja do conjunto dos 

raciocínios que vêm apoiar ou combater 

uma tese, que permitem criticar e 

justificar uma decisão. A lógica jurídica 

examinaria os argumentos específicos do 

Direito.295 

Perelman desabafa que 

parece paradoxal que se deva formular, 

ainda hoje, a questão de saber o que é a 

lógica jurídica, quando o Direito é uma 

das mais antigas disciplinas humanas, e a 

Lógica tornou-se, no século XX, uma das 

disciplinas mais desenvolvidas da 

filosofia contemporânea. O problema 

existe, porém é discutido com bastante 

controvérsia. 296 

Perelman avalia que os 

autores, de uma maneira geral, têm 

evitado utilizar a expressão lógica 

jurídica, a despeito de admitirem a 

existência de um raciocínio jurídico. 

Assim, Karl Engisch evita colocar, no 

título de seu livro, a palavra lógica, mas 

fala de um raciocínio e de um 

pensamento jurídico específicos. Para ele, 

a lógica jurídica é uma lógica material, 

específica, mas, para não se opor ao uso 

                                                                                                                                                         
seleção justamente porque não tem meios para decidir sobre o conteúdo normativo da proposição jurídica. 
VILLANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: Max, 1987. p. 319. 
295 PERELMAN, Chaïm. op. cit., 2000. pp. 491-492. 



atual que, há mais de um século, 

identifica a lógica com a lógica formal, 

prefere falar de um pensamento jurídico. 
297 

Quanto a Perelman, o que 

ele entende por lógica é a ciência 

encarregada de analisar o raciocínio, 

especialmente, jurídico, o qual sabe 

aproximar-se do raciocínio dialético. 

Segundo Margarida Camargo, trata-se de 

uma outra lógica que não a formal, 

identificada com o pensamento analítico, 

mas da lógica relativa à retórica e à 

argumentação, especialmente centrada na 

dialética. Enfim, o que há de específico 

na lógica jurídica é que ela não é uma 

lógica de demonstração formal; mas da 

argumentação; não utiliza  provas 

analíticas, mas provas dialéticas.298 

 

  3.2  A razão prática e o controle das 

decisões judiciais 

Inegavelmente, o 

pensamento jurídico, na 

contemporaneidade,  caracteriza-se por 

negar a lógica formal como método 

prioritário do pensamento jurídico, cujo 

desenvolvimento parece, atualmente, 

                                                                                                                                                         
296 Ibidem, p.491. 
297 PERELMAN, Chaïm. op. cit., 2000. pp. 491-492. 
298 Cf. CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estudo 
do direito.  Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 236. 
 



rechaçar a idéia de que interpretar um 

texto jurídico seja a aplicação do 

raciocínio lógico-dedutivo. Muitos 

teóricos têm se preocupado a 

possibilidade de uma razão prática 

aplicada ao direito.  

 Não constitui a preocupação desse trabalho deter-se, no panorama 

teórico, sob o qual se assentaram as discussões que, na contemporaneidade, 

redirecionam o discurso racional jurídico. Não se deve olvidar, entretanto, a  

contribuição fundamental de Theodor Viehweg, Chaïm Perelman, Robert Alexy 

dentre outros, para o entendimento atual da argumentação jurídica, como uma 

contraposição da lógica formal na concretização do direito.  

O positivismo jurídico de cunho 
cientificista, que marcou os 
séculos anteriores e início do 
século XX, mostrou sua 
ineficácia ante a complexidade 
social. A recusa de se pensar o 
direito com referência a valores 
como justiça, eqüidade, moral 
levou ao cometimento de 
atrocidades, a exemplo do 
nazismo. Paradoxalmente, tais 
problemas serviram para mostrar 
que a lei é passível de uma 
ponderação daquele que aplica, 
como serviu, também, para 
declarar a falência do 
formalismo jurídico.299 

Assim, o pensamento de Theodor 
Viehweg, na virada  do 

                                                 
299 Perelman lembra que os fatos que sucederam na Alemanha, depois de 1933, demonstraram que é impossível 
identificar o direito com a lei, pois há princípios que, mesmo sendo objeto de uma legislação expressa, impõem-
se a todos aqueles para quem o direito é a expressão não só da vontade do legislador, mas dos valores que este 
tem por missão promover, dentre os quais figura, em primeiro plano, a justiça. PERELMAN, Chaïm. Lógica 
jurídica: a nova retórica.  São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 95. 



positivismo, constituiu uma 
referência imprescindível aos 
estudos da metodologia jurídica, 
na segunda metade do século XX. 
Em 1953, foi publicada a obra 
desse teórico, intitulada 
“Tópica e Jurisprudência” cuja 
idéia fundamental consistia em 
reivindicar  para a teoria e a 
prática jurídicas o 
ressurgimento do  modo de pensar 
tópico ou retórico. 300 Viehweg 
dedica parte do livro “Tópica e 
Jurisprudência” fazendo uma 
alusão à obra de Gian Battista 
Vico, escrita no início do 
século XVIII, na qual Vico 
contrapõe o método antigo, ou 
tópico retórico,  ao método 
novo, o método crítico do 
cartesianismo,  e propunha a 
necessidade de intercalar no 
novo método a tópica.301  

Viehweg caracteriza a tópica sob 
três pontos de vista 
fundamentais: do ponto de vista 
de seu objeto, ela é uma técnica 
do pensamento problemático; por 
outro lado, do ponto de vista do 
instrumento com que opera, o que 

                                                 
300 No prefácio à tradução brasileira do livro “Tópica e Jurisprudência”, Tércio Sampaio assim sintetiza o 
pensamento de Viehweg:  “A tópica não é propriamente um método, mas um estilo. Isto é, não é um conjunto de 
princípios de avaliação da evidência, cânones para julgar a adequação de explicações propostas critérios para 
selecionar hipóteses, mas um modo de pensar por problemas, a  partir deles e em direção deles. Assim, num 
campo teórico como o jurídico, pensar topicamente significa manter princípios, conceitos, postulados, com um 
caráter problemático, na medida em que jamais perdem sua qualidade de tentativa. Como tentativa, as figuras 
doutrinárias do direito são abertas, delimitadas sem maior rigor lógico, assumindo significações em função dos 
problemas a resolver, construindo verdadeiras fórmulas de procura de solução de conflitos”. FERRAZ JÚNIOR, 
Tércio Sampaio. Prefácio à introdução brasileira. in VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Brasília: 
Departamento de Imprensa Nacional, 1979. p. 3 
301 VIEHWEG, Theodor, op. cit.,. p. 20. 



ressalta é a noção de topos ou 
lugar-comum; finalmente, do 
ponto de vista do tipo de 
atividade, a tópica é uma busca 
e exame de premissas. Portanto, 
o que a caracteriza é um modo de 
pensar no qual a ênfase recai 
nas premissas, e não nas 
conclusões.302 

O método tópico retórico tem a 
pretensão de libertar o Direito 
do método axiomático-dedutivo. 
Viehweg avalia que, olhando para 
trás, comprova-se como do 
sistema jurídico-lógico, isto é, 
de um nexo de fundamento 
intacto, não resta quase nada. O 
propósito característico da 
época moderna de atuar no 
Direito, com um método dedutivo, 
isto é, de dotar de caráter 
científico a técnica jurídica é, 
assim, equívoco, porque 
obrigatória a uma série de 
operações e mudanças no Direito 
que são inviáveis.303 

Segundo Viehweg, seria 
necessária uma axiomatização do 
Direito, o estabelecimento da 
proibição de interpretar as 
normas, permitir o non liquet, 
uma intervenção contínua do 
legislador, e estabelecer 
preceitos de interpretação dos 
fatos que se orientassem, 

                                                 
302 Ibidem, pp. 82-85. 
303 VIEHWEG, Theodor, op. cit.,. p.  83. 



exclusivamente, para o sistema 
jurídico. Como isso não é 
possível, a alternativa que 
permanece aberta é a de não 
modificar a essência da técnica 
jurídica (isto é, seu caráter 
tópico), mas apenas concebê-la 
como uma forma de manifestação 
da incessante busca do justo, da 
qual emana o Direito positivo e 
este apresentado.304 

Assim, Viehweg reflete acerca da 
possibilidade de uma ciência 
jurídica sem querer modificar a 
sua essência a techne jurídica, 
mas, como uma forma incessante 
de buscar o justo. Acredita que 
um sistema jurídico-dedutivo, 
dificilmente seja possível, se 
não levar a tópica em 
consideração. Essa técnica de 
raciocínio jurídico teve grande 
repercussão no mundo jurídico, 
sobretudo na Europa, no período 
pós-guerra. No Direito 
Brasileiro, a tópica tem atraído 
o interesse, principalmente dos 
constitucionalistas. 

 Outra contribuição 

importante vem de Chaïm Perelman. 

Filósofo e jurista, nascido em Varsóvia, 

iniciou seu empreendimento 

investigativo, estudando lógica com 

                                                 
304 Viehweg observa que a lógica é tão indispensável em nosso terreno como em qualquer outro e que é 
mencionada com freqüência. Porém, no momento decisivo, a lógica tem de conformar-se a ficar em segundo 
plano. O primeiro cabe à ars inveniendi, como pensava Cícero, quando dizia que a tópica precede à lógica. 



Gottleb Frege. Posteriormente, dirigiu 

seus estudos para a análise lógica dos 

julgamentos de valor e outros conceitos 

de valoração. Por volta dos anos 50,  

propôs-se a mostrar, através de uma 

teoria da argumentação, que existe uma 

verdadeira série de outras possibilidades 

de argumentação racional e justificação 

que não a lógica formal.  

Segundo Manuel Atienza, um dos objetivos de Perelman é reabilitar a 

razão prática, isto é, introduzir algum tipo de racionalidade na discussão de questões 

concernentes à moral, ao Direito, à política, que venham a significar algo assim 

como uma via intermediária entre a razão teórica (das ciências lógico-experimentais)  

e a pura e simples irracionalidade.305 

A preocupação de 

Perelman era a de enunciar que a 

possibilidade de um uso prático da razão 

pode ser demonstrada numa teoria da 

argumentação. Em 1958, juntamente, 

com Olbrechts-Tyteca, Perelman 

elaborou uma teoria da argumentação. 

Eles se fundamentaram em Aristóteles, 

Cícero e Quintiliano, não pelo interesse 

histórico, mas lógico sistemático.306 

Não obstante, é na obra 

“Lógica Jurídica”, que Perelman trata 

mais, detidamente, sobre a problemática 

da argumentação voltada para o 

raciocínio jurídico. Justifica sua teoria da 

                                                                                                                                                         
Segue-se daí que, agora como antigamente, se deve conceder uma atenção substancial à tópica. VIEHWEG, 
Theodor. Tópica e jurisprudência. Brasília: Departamento da Imprensa Nacional, 1979. pp. 83-84 
305 ATIENZA, Manuel, op. cit.,  2002. p. 109. 
306 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 
argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2001. p. 129. 



argumentação, partindo da distinção 

aristotélica entre raciocínios analíticos ou 

lógicos formais e os raciocínios dialéticos 

ou retóricos. Situa-a na segunda forma de 

raciocínio. Um raciocínio lógico-

dedutivo, ou demonstrativo implica que a 

passagem das premissas para a conclusão 

é necessária; se as premissas são 

verdadeiras, então a conclusão também o 

será, necessariamente. Ao contrário, os 

argumentos retóricos não estabelecem 

verdades evidentes, provas 

demonstrativas, e sim mostram o caráter 

razoável, plausível de uma determinada 

decisão ou opinião.307  

O foco central dessa obra é 

a questão da motivação das decisões 

judiciais. Discute, também, a concepção 

positivista que nega o uso prático da 

razão. Para tanto, volta-se para a tradição 

aristotélica que admite a razão prática 

desde a ética até a política. Assim, as 

decisões jurídicas devem ser razoáveis, 

eqüitativas e justas e em conformidade 

com as normas positivas vigentes. Nesse 

aspecto, Perelman resgata o recurso dos 

raciocínios dialéticos e retóricos para o 

âmbito jurídico. 

Segundo Robert Alexy, 

Perelman “não está tentando substituir a 

lógica formal, mas acrescentar a ela um 

                                                 
307 ATIENZA, Manuel.  As razões do Direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2002. p. 
85. 



campo de argumentação que até agora 

escapou a todos os esforços de 

racionalização, isto é, de argumentação 

prática”.308 

Os conceitos-chaves, para 

entender a teoria da argumentação de 

Perelman, dizem respeito a auditório, 

persuasão e convencimento. O valor de 

um argumento, segundo Perelman, é 

determinado pelo valor da audiência que 

consegue convencer. No centro da teoria 

da argumentação de Perelman, está a 

designação de uma audiência que só pode 

ser convencida, a partir de argumentos 

racionais.  

A concordância da 

audiência universal é o critério de 

racionalidade e objetividade, o qual não 

dá garantia de que é possível convencer a 

todos. Do conceito de audiência universal 

decorrem outros dois, quais sejam: 

persuadir e convencer. De antemão, sabe-

se que não é fácil traçar essa distinção.  

Perelman analisa a 

persuasão como sendo o argumento 

voltado para o auditório particular; 

enquanto convencimento está voltado 

para um auditório universal. De acordo 

com essa distinção, os argumentos que 

recebem anuência do auditório universal 

são válidos, enquanto que os argumentos 

                                                 
308 ALEXY, Robert, op. cit., p. 130. 



aceitos por uma audiência particular 

apenas são eficazes.309  

Assim, segundo Perelman, 

a argumentação jurídica dirige-se a um 

auditório que ela se empenha em 

persuadir ou convencer, e deve ganhar 

adesão às teses defendidas pelo orador.310 

Um outro teórico que tem 

se  ocupado da argumentação jurídica, na 

atualidade, é Robert Alexy. Esse autor, 

no início da obra “Teoria da 

Argumentação Jurídica” faz uma reflexão 

sobre o pensamento jurídico legitimado 

até agora e a conseqüência de sua 

prática.311  Para tanto aponta alguns 

problemas principais atinentes à 

metodologia jurídica. Salienta que, em 

grande número de casos, a afirmação 

normativa singular que expressa um 

julgamento, envolvendo uma questão 

legal, não é uma conclusão lógica 

derivada de formulações de normas 

pressupostamente válidas, tomadas junto 

com afirmações de fatos comprovados ou 

pressupostamente verdadeiros. Para 

corroborar sua assertiva, aponta quatro 

motivos: a imprecisão da linguagem do 

                                                 
309 Cf. PERELMAN, Chaïm. Tratado de Argumentação: a nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
pp. 16-70; ATIENZA, Manuel, op. cit., 2002. p. 86; ALEXY, Robert, op. cit., pp. 132-135. 
310 Cf PERELMAN,  Chaïm. op. cit., 2000. p. 493. 
311 Robert Alexy apoiado nas idéias de Karl Larenz, sustenta que ‘ninguém mais pode afirmar com seriedade que 
a aplicação das normas jurídicas nada mais envolva do que uma inclusão lógica sob conceitos superiores 
abstratamente formulados’. Em seguida afirma que  essa constatação de Karl Larenz caracteriza um dos poucos 
pontos em que há uma certa concordância entre os juristas acerca da discussão da metodologia contemporânea. 
LARENZ, Karl in ALEXY, Robert, op. cit.,  2001. p. 17. 



Direito; a possibilidade de conflitos entre 

as normas; o fato de que é possível haver 

casos que requeiram uma regulamentação 

jurídica, para os quais não haja norma 

válida existente, bem como a 

possibilidade , em casos especiais, de 

uma decisão que contraria textualmente 

um estatuto.312 

Alexy sublinha que o 

discurso jurídico é um caso especial do 

discurso prático geral. Para ele, o 

discurso jurídico constituiria um caso 

especial, pois  a argumentação jurídica 

tem lugar sob uma série de condições 

limitativas, as quais condições seriam: a 

vinculação à lei, a consideração que se 

exige pelos precedentes, a chancela 

dogmática resultante da ciência jurídica 

institucionalmente cultivada, bem como, 

excetuando o discurso juscientífico, as 

restrições decorrentes das regras  dos 

códigos de processo.313  

Alexy salienta que a 

questão de saber a distinção entre a 

argumentação jurídica e o discurso geral 

prático é um dos problemas basilares da 

teoria do discurso jurídico. De antemão, 

enfatiza que a argumentação jurídica é 

caracterizada por seu relacionamento 

com a lei válida, porém isso precisa ser 

                                                 
312 ALEXY, Robert,  op. cit., p. 17. 



determinado. Aqui reside uma distinção 

fundamental entre a argumentação 

jurídica e argumentação prática em geral. 

De fato, o instituto da coisa julgada, em 

Direito, impede que as discussões sejam 

intermináveis.314 No contexto da 

discussão jurídica, nem todas as questões 

são abertas. A extensão e os tipos de 

limitações são muito diferentes. Assim, 

no confronto do discurso jurídico com 

outros discursos, Alexy conclui que a 

mais livre e menos limitada é a discussão 

do tipo científico jurídico; os limites são 

maiores no contexto de um processo. No 

discurso jurídico, os papéis são, 

desigualmente distribuídos, a 

participação do acusado não é voluntária 

e a obrigação de dizer a verdade é 

limitada. O processo de argumentação 

tem limite de tempo e é regulado por leis 

processuais. 315    

 

3.3  Os limites na apreciação do juiz ante a concretização normativa  

Discutiu-se, no capítulo 

dedicado à interpretação, como ocorrem 

os processos de significação dos textos 

jurídicos; qual o papel exercido pelas 

                                                                                                                                                         
313 Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do Direito.  Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.  p. 
231. 
314 Perelman salienta que “a intervenção do juiz de última instância permite, em direito, encerrar o debate, graças 
a autoridade da coisa julgada. A filosofia não concebe tamanha autoridade; é por essa razão que o debate sempre 
pode ser começado e continuado indefinidamente”. PERELMAN, Chaïm. Retóricas. São Paulo: Martins Fontes, 
1997. p. 9. 

315 ALEXY, Robert, op. cit., p. 212. 



palavras ambíguas, vagas, bem como, as 

suas conseqüências, a exemplo da  

textura aberta da norma. Abordou-se, 

também, acerca da relação entre 

interpretação e aplicação das normas 

jurídicas. Restou claro que o Direito 

possui uma zona de incerteza, o que dá ao 

juiz um amplo poder de apreciação, ou 

seja, o juiz tem uma função criadora. 

Portanto, ninguém hoje diria que o juiz é 

a boca que pronuncia as palavras da lei.   

Várias situações podem 

indicar a margem de livre apreciação do 

juiz: no preenchimento de uma pauta 

valorativa; ante a concretização da 

norma, em que o juiz se encontra perante 

algumas alternativas de interpretação, 

seja no julgamento de fatos com base em 

experiências sociais, dentre outros. 

De outra forma, podem 

suscitar a livre apreciação do juiz, quando 

a lei prescindiu da fixação, quando esta 

era passível de uma dimensão 

quantitativa, ou situações em que o 

legislador, propositadamente, deixa uma 

margem de livre apreciação. Cabe tal 

apreciação, igualmente, quando haja, no 

texto legal, expressões carecidas de um 

preenchimento semântico.316 

                                                 
316  Karl Larenz destaca como um  espaço de livre apreciação quando existem transições fluidas como entre dia e 
noite, entre um grupo de árvores e um bosque. Da mesma forma se podem  assinalar fronteiras rígidas entre 
negligência  leve e grave, op. cit., p. 414. 



 Perelman alude a margem 

de livre apreciação às situações em que o 

legislador concede uma liberdade ao 

intérprete, introduzindo, voluntariamente, 

nos textos termos vagos tais como: 

“eqüidade”, “ordem pública” “interesse 

geral”, etc. Ou de outra forma, observa-se 

um amplo poder de apreciação, não só 

quando o legislador confiou ao juiz o 

cuidado e a tarefa de precisar a regra, mas 

também, um texto que parece 

perfeitamente claro pode deixar de sê-lo, 

perante situações imprevistas, nas quais o 

legislador não pôde prever.317 

Diante da tensão entre as 

indeterminações do Direito e a obrigação 

de o juiz julgar, Karl Larenz aponta  uma 

distinção fundamental entre o papel do 

juiz e do cientista. Este último a quem 

cabe sempre o conhecimento, teria aqui 

de dizer que já não lhe é possível um 

juízo seguro, porque a pauta é, 

excessivamente insegura, ou porque o 

conhecimento não lho permite. O juiz, ao 

contrário, não pode permitir-se um tal 

non liquet; ele está sob uma obrigação de 

resolver. Deverá chegar a uma solução do 

caso que lhe foi submetido. Aí, é 

suficiente, segundo Karl Larenz, que o 

juiz tenha esgotado todos os meios de 

                                                 
317 Perelman avalia que a escola francesa da exegese que, durante a primeira metade do século XIX, pretendeu 
limitar  o papel da doutrina jurídica à interpretação do código, a partir dos próprios termos da lei, referindo-se à 
vontade do legislador mesmo quando ela não se manifestara  explicitamente, se inspirara nos métodos da 



concretização de que dispõe, com ajuda 

de reflexões jurídicas, e que nesse caso 

sua decisão apareça como plausível, isto 

é, aquele em que haja pelo menos bons 

argumentos.318  

Aarnio Aulis sustenta que 

em muitos casos nos quais a lei é 

ambígua ou o sentido é vago, o intérprete 

parece mover-se em um círculo: o direito 

vincula o intérprete – a interpretação 

ainda não está de acordo com o direito, 

portanto a clarificação do direito exige 

uma eleição entre as diferentes 

alternativas de interpretação, a eleição 

poderá em alguns casos  referir-se apenas 

ao direito válido, dentre outras.319 

Certamente, a margem de 

livre apreciação é entendida como 

necessária à realização do Direito. Não 

obstante, indagar-se-ia se, face à 

conjuntura em que se dá a interpretação 

jurídica, ela é aberta ou possui limites? 

Ao se conferir ao sujeito-da-interpretação 

o poder de construção do sentido de um 

texto, após sua elocução, está-se a 

atribuir amplos poderes àquele que 

manipula um texto.320 Entretanto, o 

Direito racional moderno exige segurança 

na realização desse e a inibição de 

                                                                                                                                                         
teologia, justificados pela lei na perfeição e na onisciência do legislador divino. PERELMAN, Chaïm, op. cit., 
1997  .p. 26. 
318  LARENZ, Karl, op. cit., p. 414. 

319 AARNIO, Aulis, op. cit., 1991, p. 14. 
320 Cf. BITTAR, Eduardo. Linguagem jurídica.  São Paulo: Saraiva, 2001. p. 155. 



arbítrio do juiz. O aplicador do Direito 

tem que decidir e fundamentar sua 

decisão. Paradoxalmente, é isso que lhe 

dá liberdade. É nesse sentido, sobretudo, 

que se diz que a interpretação jurídica 

deve, necessariamente, possuir umbrais. 

Ela é mantida em limites estreitos. A 

argumentação aí não pode ser livre, sob 

pena de se colocar em risco a coesão 

interna do sistema. 

Dizer que a norma jurídica 
possui uma textura aberta não 
quer dizer que a interpretação 
derive de uma amplitude 
ilimitada. A interpretação 
jurídica, conforme discutido, 
ocorre num ambiente 
institucional; não ocorre tão 
livremente como a interpretação 
estética, por exemplo.321 O juiz 
não é o dono da interpretação.322  

                                                 
321 Mesmo a interpretação estética possui seus umbrais. Nesse aspecto é interessante aludir às 
discussões empreendidas por Umberto Eco acerca dos limites do sentido. ECO, Umberto. 
Interpretação e superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 1993. Com destaque para o 
capítulo “Superinterpretando textos” e a obra do mesmo autor “Os limites da interpretação”. São 
Paulo: Perspectiva, 1995. Com destaque para o capítulo “A semiótica da recepção”. 

322 Apesar de Gadamer defender o poder de criação do 
juiz entende que ele está sujeito à lei exatamente 
como qualquer outro membro da comunidade jurídica. 
Na idéia de uma ordem judicial supõe-se o fato de 
que a sentença do juiz não surja da arbitrariedade 
imprevisível, mas de uma ponderação justa do 
conjunto. A pessoa que se tenha aprofundado em toda 
a concreção da situação estará em condições de 
realizar essa ponderação justa. Por isso existe 
segurança jurídica em Estado de Direito, isto é, 
pode-se ter uma idéia daquilo a que se atém. 
Qualquer advogado ou conselheiro está em tese 
capacitado para aconselhar corretamente, ou seja, 
para predizer corretamente a decisão do juiz com 
base nas leis vigentes. GADAMER, Hans-Georg. 
Verdade e método. Petrópolis: Vozes, 1999. p. 489. 



Quando se discutiu acerca da 
imagem circular da interpretação 
jurídica, verificou-se que esta 
começa, necessariamente, por um 
dado. A interpretação começa por 
um ponto indiscutível fornecido 
pela dogmática jurídica. O 
sentido não é irrestrito, posto 
que se coaduna com formas de 
entendimento, com dados 
culturais, com certames 
científicos, com dados 
históricos e outras variantes 
possíveis que sincretizam os 
atos de cognição e de 
interpretação.323 

É difícil apontar fronteiras 

da interpretação jurídica. Não obstante, a 

dogmática jurídica fornece grande parte 

de dados, que permitem apontar alguns 

elementos como: os princípios do 

ordenamento jurídico sejam explícitos, 

ou implícitos; a hierarquia jurídica, 

prescrições e demais legislações dos 

microssistemas; os cânones da 

interpretação fornecidos pela dogmática 

jurídica; coerência orgânica da norma, no 

que tange à sua estrutura, parágrafos, 

capítulos etc; contextualização do texto 

normativo, no ambiente sócio-histórico-

cultural; os precedentes judiciais, 

                                                 
323 Ibidem, p. 155. 
 



argumentação majoritária, além de outros 

aspectos, a exemplo da argumentação.324  

Assim, a  despeito do 

excesso de significação, a  interpretação 

jurídica  dá-se em meio a instrumentos de 

controle. No âmbito jurídico, prepondera, 

sobretudo, a decidibilidade.  Nesse 

sentido, é que Eduardo Bittar salienta que 

a ratio jurídica operacionaliza-se a partir 

de outros parâmetros; o excesso de 

movimentação do sentido jurídico, 

zeteticamente, provocaria um efeito 

lateral, ou seja, um efeito social para 

além da funcionalidade jurídica. 325 

Por isso, Tércio Sampaio 

sustenta que deve haver um princípio  

dogmático o qual impeça a regressão ao 

infinito, pois uma interpretação cujos 

princípios fossem sempre abertos 

impediria a obtenção de uma decisão. O 

Direito, segue-se, em vista dessa tensão, 

que não apenas o juiz está obrigado a 

interpretar, porquanto há uma relação 

dialética entre sentido e norma, como 

deve haver uma interpretação e um 

sentido que preponderem e ponham fim 

(prático) à cadeia das múltiplas 

possibilidades interpretativas. O papel da 

dogmática jurídica é criar condições para 

uma decisão possível.326 

                                                 
324 Cf. BITTAR, Eduardo C. B.  Linguagem jurídica.  São Paulo: Saraiva, 2001. p. 156. 
325 Cf. BITTAR, Eduardo C. B., op. cit., 2001. p. 157. 
326 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio.  A ciência do Direito. São Paulo: Atlas, 1980. p. 73. 



Ante as possibilidades de 

várias interpretações, pode ocorrer o que 

se chama conflito entre questões zetéticas 

e questões dogmáticas. Nesse caso, 

Tércio Sampaio entende que a 

predominância das questões dogmáticas 

sobre as questões zetéticas é que leva, de 

alguma forma, a esse mal-entendido. As 

primeiras, sendo fechadas, põem-se a 

serviço da ação e da decisão; as 

segundas, enquanto abertas, põem-se a 

serviço da investigação; dessa forma, 

podem obstar a ação e a decisão pelo 

levantamento contínuo e progressivo de 

dúvidas seqüenciais.327 

Não se pode olvidar que a 

Dogmática Jurídica, ainda que tenha 

contato com os pressupostos zetéticos da 

experiência jurídica, tem por 

característica principal o princípio da 

inegabilidade dos pontos de partida de 

suas séries argumentativas. Significa, 

portanto, que a decisão do juiz deve estar, 

necessariamente, alicerçada num 

princípio fornecido pelo ordenamento 

jurídico.328  

Nesse aspecto, segundo 

Tércio Sampaio, reside a função social da 

Dogmática Jurídica, ou seja, na limitação 

                                                 
327 Idem. Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 99. 
 
328 A proeminência das fontes estatais sobre as demais leva a um crescente formalismo em que o direito válido 
passa a ser aquele estabelecido ou reconhecido pelo Estado. Neste sentido, pode-se dizer que as questões 



das possibilidades de mudança na relação 

de aplicação, quando seus dois pólos se 

tornarem contingentes. Dessa forma, a 

Dogmática  não é simples eixo de 

mediação entre normas e fatos, nem se 

resume no desenvolvimento de técnicas 

de subsunção de fato à norma, conforme 

defenderam os adeptos da Jurisprudência 

dos Conceitos e da Escola da Exegese. O 

papel da Dogmática consiste no controle 

de consistência da decidibilidade, sendo, 

então, a partir dela que se torna viável 

definir condições do juridicamente 

possível.329 Uma teoria da hermenêutica 

jurídica que postulasse uma infinitude ou 

ilimitação da interpretação estaria 

negando o fim prático de que a ciência 

jurídica está investida. 

Indubitavelmente, o 

ordenamento jurídico tem elementos de 

restrição do sentido, a exemplo de 

presunções de fato e de direito, ônus da 

prova, juízo de verossimilhança, conflitos 

de interpretação, coisa julgada, 

prescrição, súmulas, perícia técnica, 

proibição de provas ilícitas, exigência de 

apresentação de negativos para a prova 

baseada em fotografia dentre outros. 

Por outro lado, a 

interpretação jurídica não se dá em 

                                                                                                                                                         
dogmáticas se sobrepõem às questões zetéticas. Cf. TEIXEIRA, João Paulo Alain. Racionalidade das decisões 
judiciais. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002. p. 92. 
329 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio, op. cit., 1998. p. 100. 



condições de uniformidade. Os diversos 

microssistemas funcionam como 

princípios específicos; isso demanda uma 

interpretação setorizada. Cada ramo do 

Direito possui seus limites e suas 

contingências.330 Muitos problemas de 

carência semântica são resolvidos, às 

vezes,  pela introdução de conceitos 

normativos, inseridos no próprio texto 

legal.331 

Enfim, o processo decisório é um corolário, também, da livre 

apreciação do juiz, o qual, ante um conflito, dará a última palavra. A decisão põe um 

fim na cadeia de interpretação. Não significa, porém, que essa interpretação servirá 

para os problemas futuros. Nesse aspecto, Hart afirma que “dentro da atividade 

jurisdicional, o papel do juiz é esse, o de interpretar, inclusive, onde as decisões 

ficam condicionadas aos prévios e as orientações jurisdicionais”.332 Nesse sentido, 

está assegurada a liberdade do juiz, pois não está compelido a uma interpretação 

precedente. 

Não obstante, a existência de toda uma forma de controle, não se pode 

olvidar que o problema da interpretação é bastante complexo. Assim, não se pode 

dizer que a interpretação seja livre de subjetividade e ideologia. A norma jurídica, 

conforme, foi discutido, tem uma penumbra de incerteza. O juiz deve operar 

escolhas. Nem sempre se pode assegurar que estas sejam neutras.  

                                                 
330 Para Carlos Maximiliano a interpretação é uma só, mas admite que o princípio preliminar e 
fundamental da hermenêutica é o que manda definir, de modo preciso, o caráter especial da norma e 
da matéria de que é objeto, e indicar o ramo de Direito a que a mesma pertence, visto variarem o 
critério de interpretação e as regras aplicáveis em geral, conforme a espécie jurídica de que se trata. 
Assim, não se pode interpretar institutos jurídicos da esfera privada da mesma forma que os institutos 
da esfera pública. 

331 O Código Penal traz o conceito de casa no art.150 § 4º A 
expressão “casa” compreende: “I - qualquer compartimento 
habitado: II - aposento ocupado de habitação coletiva; III - 
compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce 
profissão ou atividade.” O conceito de “funcionário público” é 
fornecido pelo Código Penal, art. 327 caput “Considera-se 
funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, 
emprego ou função pública”. 



Não há mecanismos hermenêuticos, por exemplo, que filtre a ideologia 

de quem julgue, ainda que o juiz esteja obrigado a fundamentar suas decisões.333  

Nem mesmo o normativismo lógico de Kelsen impediu a presença de ideologia. 

Dessa forma, concorda-se com Eduardo Bittar quando este diz que: “ignorar tal 

realidade é cunhar uma juridicidade desideologizada, desvinculada de interesses, 

estes que são os móveis das maiores contendas jurídicas”.334 

 

 

 

3.4  A obrigação de motivar as decisões jurídicas 

Todo problema, juridicamente relevante, tem uma solução. É o 

corolário da jurisdição, isto é, o monopólio da justiça pelo Estado. Pelo princípio do 

non liquet, o juiz tem que encontrar uma solução, sempre, para o caso concreto, mas 

não é só decidir,  tem que fundamentar sua decisão, isto é, apresentar boas razões.  

Aarnio Aulis sustenta que a decisão é, literalmente, aplicar a lei. Na 

prática, pode haver mais de duas interpretações alternativas. Desse ponto de vista, é 

relevante mostrar que a interpretação é sempre uma decisão que implica uma 

eleição, isto é,  eleger entre duas ou mais alternativas semânticas e, juridicamente, 

possível.335 

                                                                                                                                                         
332 HART, L. A Herbert. O Conceito de Direito.  Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 17. 

333 Calamandrei chama atenção que, na realidade, no 
tabuleiro do juiz, as peças são homens vivos, que irradiam 
invisíveis forças magnéticas que encontram ressonâncias ou 
repulsões, ilógicas mas humanas, nos sentimentos do 
judicante. Como se pode considerar fiel uma fundamentação 
que não reproduza os meandros subterrâneos dessas 
correntes sentimentais, a cuja influência mágica nenhum  juiz, 
mesmo o mais severo, consegue escapar? Calamandrei 
salienta que na ação de julgar, a intuição e o sentimento, 
muitas vezes, têm um papel bem maior do que parecem a 
quem vê as coisas de fora. Não é sem propósito que, 
segundo ele, sentença deriva do verbo sentir. 
CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um 
advogado. São Paulo: Martins Fontes, 1998. pp.165-177. 

334 BITTAR, Eduardo C. B., op. cit., 2001. p. 164. 
335 AARNIO, Aulis, op. cit., p. 23. 



Na aplicação da lei, 

entretanto, a subsunção do caso à norma 

não é suficiente; há o requisito da prova, 

isto é, quem enuncia algo seja para 

afirma, seja para responder terá que 

provar. Assim, recorre-se à teoria da 

argumentação.          Viehweg salienta o 

peso que a filosofia tem dado 

ultimamente a um dever retórico 

fundamental: “quem fala tem de poder 

justificar sua fala”.336  

Em todo processo, o 

demandante ou o acusador deve 

fundamentar sua pretensão ou sua 

acusação, estabelecendo o fato que lhe dá 

origem e as conseqüências jurídicas que 

lhe decorrem relativamente ao sistema de 

Direito em vigor. É o juiz, em sua 

sentença, que deverá acolher ou rejeitar o 

pedido ou a acusação, e indicar as razões 

que lhe  motivaram a decisão. Essas 

razões podem referir-se a elementos de 

fato ou de Direito. 

Tércio Sampaio interpreta 

a decisão como um ato de comunicação, 

pois é uma ação de alguém para alguém. 

Segundo esse autor, na decisão jurídica 

opera um discurso racional, porquanto 

quem decide ou quem colabora para a 

tomada de decisão apela ao entendimento 

de outrem. Por isso, se diz que o fato de 

                                                 
336 VIEHWEG, Theodor, op. cit.,  p. 107. 
 



decidir, juridicamente, é um discurso 

racional, pois exige fundamentação.  

A motivação de sentença pode ser compreendida, ora como indicação 

das razões que motivam o julgamento, ora como indicação dos móbeis psicológicos 

de uma decisão. Cabe, portanto, fazer uma distinção. As decisões, como em geral, 

as ações humanas, podem distinguir-se, basicamente, em dois tipos de razão: 

explicativas e justificativas. As primeiras tentam dar conta de por que se toma uma 

decisão, qual foi a causa que motivou e qual a finalidade que perseguia, enquanto 

que as segundas são razões justificativas, estão dirigidas a lograr que a decisão 

resulte aceitável.337  

Assim, dizer que o juiz tomou uma decisão devido às crenças 

religiosas, por exemplo, significa enumerar uma razão explicativa. Porém, dizer que 

o juiz tomou uma decisão, fulcrado em certo artigo da lei ou um princípio do 

ordenamento jurídico, constitui uma razão justificadora. Então, dos órgãos 

jurisdicionais exige-se justificação.338 Motivar uma sentença significa oferecer uma 

justificação, não uma explicação da decisão.  

A Constituição Federal Brasileira, no seu art. 92  inc. IX, ao prever que 

serão “todas” as decisões fundamentadas, enuncia não apenas a obrigação de 

motivar, mas parece prescrever o único modelo de decisão judicial, isto é, a decisão 

fundamentada. Assim, a idéia de que a intuição do juiz basta para apreciação dos 

fatos concretos deve ser rechaçada. É frisar que a interpretação jurídica tem seus 

limites na obrigação de motivar as decisões jurisdicionais. 

As sentenças são 

consideradas as decisões jurisdicionais 

mais importantes. De fato, a definição de 

sentença dada pelo Código de Processo 

Civil, art, 162, § 1º, é que “ é o ato 

jurisdicional que põe fim ao processo, 

decidindo ou não o mérito da causa.  Para 

Moacyr Amaral Santos, a sentença é o 

                                                 
337 Cf. ATIENZA, Manuel, op. cit., 2001. p. 26. 



ato culminante do processo. Proferindo-a, 

o juiz dá cumprimento à obrigação 

jurisdicional do Estado. Por ela  esgota-se 

a função do juiz.” 339 

Embora com algumas reservas, de um modo geral, os doutrinadores 

amiúde, se referem à sentença judicial como resultado de um processo silogístico. 

Ovídio Baptista afirma que toda sentença judicial encerra o que se chama um juízo 

de concreção ou um juízo de subsunção da norma legal ao caso concreto.340 

Calamandrei não descura que a fundamentação das sentenças  

constitua uma grande garantia de justiça, quando consegue reproduzir exatamente, 

como num esboço topográfico, o itinerário lógico que o juiz percorreu para chegar à 

sua conclusão. Nesse caso, se a conclusão estiver errada, poder-se-á descobrir, 

prontamente, através da fundamentação, em que fase do percurso decisório o juiz 

perdeu a direção.341  

A decisão de um juiz poderá 

apoiar-se apenas na invocação à 

autoridade formal, isto é, dizer que a 

decisão está correta, porque se baseia 

numa lei válida. Essa, foi, 

                                                                                                                                                         
338 Idem.  Derecho y argumentação. Colômbia: Universidade Externado de Colombia. 2001. p. 32. As Razões do 
Direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2002. p. 22. 
339 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil.  São Paulo: Saraiva, 1998. p. 4. 
340Após afirmar que a sentença tem uma estrutura silogística, este  jurista ressalta que a idéia de que a sentença 
seja um resultado de um silogismo corresponde a uma simplificação exagerada e pouco fiel daquilo que 
verdadeiramente acontece com a formação do convencimento do juiz. Poder-se-ia mesmo dizer que a figura 
lógica de um silogismo jamais terá lugar no período de formação mental da sentença, ou se realmente houver um 
silogismo antes de ser ele a formar a sentença, será esta – depois de formada no espírito do julgador – que dará 
ensejo a um silogismo, montado apenas com o fim de justificar e fundamentar a concreção da norma legal. 
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de Processo Civil: processo de conhecimento. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 200. p. 404. 
341 Porém, Calamandrei questiona  o caminho que levou o juiz até aquele ponto de chegada. Quantas 
vezes o juiz está em condições de perceber com exatidão, ele mesmo, os motivos que o induziram a 
decidir assim? Acerca da concepção da sentença como um produto de um puro jogo lógico. Embora 
se continue a dizer que a sentença pode se reduzir esquematicamente a um silogismo no qual, a 
partir de premissas dadas, o juiz tira  sua conclusão apenas em virtude da lógica, às vezes acontece 
que o juiz, ao formar uma sentença, inverta a ordem do silogismo; isto é, encontre antes a conclusão 
e, depois, as premissas que servem para justificá-las.  CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos 
por um advogado. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  pp.165-167. 



especialmente, a idéia kelseniana. 

Entretanto, na contemporaneidade a 

responsabilidade do juiz cada vez 

mais se converte na responsabilidade 

de justificar as decisões, pela 

utilização de argumentos plausíveis. A 

obrigação de motivar as decisões 

caracteriza-se por uma situação em 

que o juiz tem a responsabilidade de 

fazer com que a expectativa de 

certeza jurídica se realize ou possa 

ser, suficientemente, satisfeita. 

Nesse sentido, a responsabilidade de oferecer justificação é, 

especialmente, uma responsabilidade de  maximizar o controle público da decisão. 

Assim, a apresentação para a decisão é sempre um médio para assegurar, sobre 

uma base racional, a existência da certeza jurídica na sociedade.342 

Freqüentemente, a eliminação da arbitrariedade tem sido entendida, por definição, 

como conteúdo genuíno da certeza jurídica. 

A certeza, nesse aspecto, representa um controle. E é justamente essa 

controlabilidade que se viabiliza pela motivação: somente pelo exame da 

argumentação é que será possível constatar se o órgão estatal, no caso o juiz – 

chegou à decisão mediante a aplicação racional das regras gerais e abstratas do 

Direito positivo, ou, se ao contrário, o seu ato resulta de uma escolha aleatória e 

arbitrária. Ainda que, com muita freqüência, o ordenamento não forneça todos os 

elementos exigidos, para a solução de cada hipótese concreta submetida à decisão, 

os inevitáveis espaços de discricionariedade não implicam, necessariamente, 

                                                 
342 Cf  AARNIO, Aulis, op. cit., 1992. p. 29. 



incerteza ou arbitrariedade, se pela via da justificação, é possível verificar quais 

foram os critérios que presidiram as escolhas realizadas.343  

A obrigação de motivar as decisões jurisdicionais é um corolário do 

Estado Democrático. Representa o controle  popular acerca de como é administrada 

a justiça. Dessa forma, essa exigência visa impor limites ao exercício do poder 

jurisdicional. Demonstra, por outro lado, a legalidade das decisões jurisdicionais. O 

juiz deve evidenciar que a lei foi, validamente, aplicada ao caso que lhe fora 

submetido à apreciação. Outro fator político em que se reveste a fundamentação é a 

certeza do direito ou a previsibilidade desse, pois o direito é certo, na medida em 

que as decisões são racionais e podem ser previstas por quaisquer sujeitos.344 Tal 

exigência, representa, igualmente, importante instrumento para assegurar outro 

princípio fundamental do Estado de Direito, qual seja a separação dos poderes. 

Um outro fator político fundamental diz respeito aos limites impostos na 

independência do juiz, impedindo que a autonomia, em face dos demais poderes do 

Estado ou de outros órgãos judiciários, possa converter-se em arbítrio. Serve 

também para controle da imparcialidade, à medida que o juiz, obrigatoriamente, 

deve explicitar o percurso trilhado para chegar a tal decisão.  

Enfim, a exigência de motivar as decisões representa um estímulo à 

efetiva imparcialidade e ao exercício independente da função judiciária, impedindo 

escolhas subjetivas ou que constituam resultado de eventuais pressões externas, ou 

seja, é a exigência da apresentação de dados objetivos. 

 

 

3.5 Visão histórica da obrigação de motivar 

A obrigatoriedade de motivar as decisões está relacionada com o 

próprio desenvolvimento do Estado moderno e de seu aparelho judiciário, às 

relações entre o indivíduo e a autoridade, ao modo de estruturar-se o processo em 

determinado momento histórico e cultural e, inclusive, ao tipo de responsabilidade do 

                                                 
343 Cf  AARNIO, Aulis, op. cit., 1992. p.  88. 
344 Cf. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. pp. 87. 



juiz diante da sociedade. Dessa forma, é difícil identificar uma linha evolutiva, dessa 

responsabilidade do juiz, porquanto em cada ordenamento jurídico, de acordo com 

particular contexto político, a questão assumiu características diferenciadas.345  

Entretanto, pode-se 

vislumbrar na Revolução Francesa um 

marco inicial da responsabilidade de o 

juiz fundamentar suas decisões.346 Resta 

saber em que consistia essa obrigação. 

Ela visava, essencialmente, a submeter os 

juízes, à vontade da nação, isto é, à 

vontade do legislador.  

A motivação das decisões, 

da forma que foi concebida pela 

Constituinte, deveria garantir ao poder 

legislativo a obediência incondicional dos 

juízes à lei. Várias conseqüências 

advieram dessa nova ordem social. Da 

Revolução Francesa, emergiu uma 

situação nova: a proclamação do 

princípio da separação dos poderes, a 

publicação de um conjunto de leis e a 

compreensão da completude do sistema 

jurídico. Em princípio, isso implicava 

que a lei fornecia uma solução para cada 

caso, não comportava nem lacuna, nem 

antinomias e não admitia interpretação. O 

juiz não podia violar a lei, aplicando 

critérios de justiça que lhe fossem 

próprios. Os critérios de justiça e 

                                                 
345 GOMES FILHO, Antônio Magalhães, op. cit.,  2001. pp. 51-52. 
346 Perelman constata que já no século XVI, na França, os estados-gerais exigem a supressão dos arrestos não 
motivados, mas nenhuma advinha dessa exigência; pois não se pensava em limitar o poder e a autoridade dos 
tribunais. Foi preciso esperar o decreto da Constituinte de 16-24 de agosto de 1790 para ser enunciada a  



eqüidade eram estabelecidos pelo 

legislador. Só ele poderia decidir o que 

era justo e injusto. A idéia de submissão 

do juiz à letra da lei e, eventualmente, ao 

espírito da lei, orientou a metodologia da 

escola da Exegese. 347. 

Observa-se que, antes do 

Estado legalista, a busca da solução justa 

era a tônica que o juiz deveria levar em 

conta na apreciação do caso concreto. 

Conforme Bobbio, antes da formação do 

Estado moderno, de fato, o juiz, ao 

resolver as controvérsias não estava 

vinculado a escolher, exclusivamente, 

normas emanadas do órgão legislativo do 

Estado, mas tinha uma certa liberdade de 

escolha na determinação da norma a 

aplicar; podia resolver o caso baseando-

se em critérios eqüitativos, extraindo a 

regra do próprio caso em questão, 

segundo princípios da razão natural.348  

Com a formação do Estado moderno, o 

juiz de livre órgão da sociedade torna-se 

órgão do Estado, um verdadeiro e 

autêntico funcionário do Estado.  A 

imagem do juiz na dogmática jurídica 

traz consigo a idéia de uma autoridade 

que tem sob sua competência a aplicação 

                                                                                                                                                         
obrigação de motivar: ‘os motivos que tiverem determinado a sentença serão expressos’. PERELMAN, Chaïm, 
op. cit., 2000. p. 562. 
347 PERELMAN, Chaïm, op. cit., 2000. p. 564. 
 
348 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995. pp. 26-
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do direito legislado, de cunho abstrato, 

aos casos particulares, de cunho concreto.  

O reconhecimento desse 

aspecto político inerente ao dever de 

motivar as decisões judiciais, com sua 

inclusão no texto da Constitucional 

Francesa de 1790, teve sua imediata 

repercussão em outros ordenamentos, 

diante da difusão dos ideais iluministas. 

Isso influenciou a maioria dos países do 

ocidente. 

A obrigação de motivar as decisões é garantida, constitucionalmente, 

tanto as decisões judiciais, quanto às decisões administrativas. Liebman caracteriza 

como um dos momentos mais importantes da história  do  processo:  é  o  que diz 

respeito à exigência de que o juiz motive a sentença. 349 

No Direito brasileiro, a 

motivação das decisões está, 

expressamente, no art. 93, inc. IX, que 

assim dispõe: “todos os julgamentos dos 

órgãos do poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as 

decisões sob pena de nulidade”. Antes da 

Constituição de 1988, o ordenamento 

jurídico brasileiro trazia a previsão de 

motivar as decisões judiciais, tão 

                                                 
349 Salienta este respeitável processualista que “a história do processo, nos últimos séculos, pode ser concebida 
como a história dos esforços feitos por legisladores e juristas, no sentido de limitar o âmbito do arbítrio do juiz, e 
fazer com que as operações que realiza submetam-se aos imperativos da Razão. Antes de tudo, há a lei, 
naturalmente. Mas não basta. Porque é exatamente a lei que, de forma cada vez mais penetrante, quer que o 
magistrado, ao realizar as diversas tarefas de ordem material e intelectual a ele confiadas, tenha um 
comportamento racional, equilibrado, de acordo com a lógica natural, compreensível e convincente, para quem 
esteja interessado nas peculiaridades do caso concreto ou as observa observe com atenção”. LIEBMAN, Enrico 
Tullio. Do arbítrio à razão: reflexões sobre a motivação de sentença.  Revista de Processo. n. 29.  São 
Paulo:RT, 1983. p. 78. 



somente, no âmbito da legislação 

ordinária.  

Observa-se, a fortiori, que 

a obrigação de motivar, como um dos 

imperativos legais das decisões, está 

prevista no Código de Processo Civil, art. 

458, caput e inc. II, in verbis: “São 

requisitos essenciais da sentença: os 

fundamentos em que o juiz analisará as 

questões de fato e de direito”. No mesmo 

diapasão, o Código de Processo Penal, 

art. 381, inc. III preceitua a “indicação 

dos motivos de fato e de direito em que 

se funda a decisão”. 

Kazuo Watanabe salienta 

que, antes da Constituição de 1988, a 

obrigação de motivar as decisões não era 

explícita em sede constitucional, 

entretanto esta defluia  como  corolário  

do princípio do juiz natural, que, por 

definição deve ser imparcial.  

Pela Constituição de 1988, 

há obrigatoriedade de motivar todas as 

decisões, e não apenas as sentenças, com 

exceção dos despachos de mero 

expediente. Outro aspecto relevante é a 

cominação de nulidade das decisões que 

não apresentem fundamentação, o que já 

era prevista na legislação ordinária. 350 

                                                 
350 No ordenamento brasileiro – em que as prescrições sobre motivação já vinham das Ordenações -, em seguida 
à emancipação política, a preocupação com o descaso dos magistrados nesse particular levou o ministro 
Clemente Ferreira França, em portaria de 31 de março de 1824, a determinar aos magistrados o cumprimento do 
que estabelecia o § 7º da ordenação do Livro III, Título 66, “por ser conforme ao liberal sistema ora abraçado, a 
fim de conhecer as partes as razões em que fundam os  julgadores as suas decisões, alcançando por esse modo o 



 

3.6  Justificação interna 

justificação externa 

Uma das limitações do 

modelo silogístico é a 

incapacidade para proceder 

a um esquema completo de 

justificação, uma vez que a 

preocupação em ressaltar a 

correção lógica da 

conclusão deixa em aberto a 

questão mais importante que 

é, justamente, a da escolha 

das premissas a partir das 
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quais se desenvolve um 

raciocínio decisório. Do 

contrário, a necessidade de 

apresentar argumentos 

justificativos para cada 

escolha valorativa 

utilizada ao longo do 

processo decisório, 

ressalta o interesse, não 

pela validade das 

inferências realizadas pelo 

julgador, mas, 

especialmente, pelos 

critérios que presidiram a 

seleção dos dados sobre os 



quais vai trabalhar para 

chegar à sua conclusão.351 

Assim, torna-se relevante a 

distinção entre 

justificativa interna e 

justificativa externa, para 

identificar a estrutura da 

motivação das decisões 

judiciais.  

A justificação das 

decisões  ocorre em dois 

níveis. Um interno e outro 

externo. Jerzy Wróblewski, 

Robert Alexy, Manuel 

                                                 
351 Cf. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 124. 



Atienza, dentre outros, têm 

feito  distinção entre 

justificação interna e 

justificação externa das 

decisões. 

A justificação interna 

ou de primeiro nível se 

funda na coerência entre as 

premissas e a conclusão, 

constituindo-se na forma 

fundamental e mais 

elementar da racionalidade; 

a justificação externa, ou 

de segundo nível, depende 

dos argumentos utilizados 



para a escolha das 

mencionadas premissas, 

trata-se, assim, de dar as 

razões pelas quais podem 

tais premissas ser adotadas 

para sustentar a decisão.352 

Para Alexy a “justificação 

interna concerne à questão 

de saber se uma decisão 

segue, logicamente, das 

premissas para justificá-

las. A correção dessas 

premissas é o assunto da 

justificação externa”. Ou 

seja, no primeiro caso, se 
                                                 
352 URÓBLEWSKI, Jerzy, in  GOMES FILHO, Antônio Magalhães, op. cit., p. 125. 



refere à validade de uma 

inferência a partir de uma 

premissa apresentada; no 

segundo,  à prova o caráter 

menos ou mais fundamentado  

de suas premissas. 353    

Assim, para assegurar 

que uma decisão está 

justificada, do ponto de 

vista interno, é suficiente 

a verificação de que não 

existe contradição entre os 

diversos enunciados.  Por 

outro lado, é relevante a 

                                                 
353 ROBERT, Alexy. op. cit., p. 218. 



justificação interna pelo 

fato de tornar explícitas 

as premissas que servem de 

base ao raciocínio 

decisório e, por sua vez, 

devem servir de base à 

justificação externa. Com 

efeito, é nesse segundo 

nível de justificação que 

se apresenta o maior 

desafio para o aplicador do 

Direito, porquanto  sem  

boas  premissas nenhuma 

conclusão poderia estar 

validamente justificada.  



A justificação externa, ou 

de segundo nível, consiste, dessa forma, 

em conferir boas razões em favor da 

escolha das premissas, de acordo com as 

pautas utilizadas pelo julgador, a partir 

das quais se desenvolve o raciocínio 

decisório; e a natureza dessas razões vai 

depender do tipo de cada uma das 

premissas necessárias para a conclusão. 

Assim, a justificação externa  refere-se à 

validez das premissas e das regras de 

inferência.   

Robert Alexy evidencia que as premissas da justificação interna são 

constituídas de: regras do Direito positivo; proposições empíricas; premissas que 

não são nem proposições  empíricas, nem regras de direito positivo. Segundo o 

autor, a cada um desses três tipos correspondem  métodos diversos de justificação. 
354   

A justificação de uma regra de Direito positivo realiza-se, mostrando-se 

por que ela atende aos critérios de validade do ordenamento jurídico. Quanto à 

justificação das proposições empíricas, são utilizados procedimentos de vários tipos 

que vão desde os métodos das ciências empíricas, até as máximas de presunção 

racional às regras que têm o encargo de prova no processo, dentre outros.  Por fim, 

no que tange às premissas, que nem constituem proposições empíricas, nem regras 

de Direito, a justificação poderá ser realizada, prevalecendo-se o julgador do que se 

chama, genericamente, de argumentação jurídica.355 

Alexy ressalta que existem múltiplas interações entre os procedimentos 

de justificação e confere especial atenção às premissas que não são proposições 

empíricas nem regras de direito, mas que constituem objeto da argumentação 

jurídica, mostrando que podem ser justificadas por seis grupos de formas 

argumentativas: a interpretação; a argumentação dogmática; o emprego dos 
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precedentes; a argumentação prática geral; a argumentação empírica e as 

chamadas formas argumentativas especiais. 356 

Os cânones da interpretação, a despeito dos problemas que 

apresentam, não são descartados no momento da justificação de uma decisão. 

Assim, Alexy aponta seis tipos de cânones: semântico, genético, histórico, 

comparativo, sistemático e de interpretação teleológica objetiva.  

Desses tipos de argumento, merece uma observação especial o 

teleológico objetivo, caracterizado pelo fato de que o indivíduo ao argumentar não se 

apóia nos objetivos de qualquer pessoa do passado ou do presente, mas antes nos 

objetivos ‘racionais’, ou naqueles ‘objetivamente’ prescritos no contexto da ordem 

jurídica em vigor. 

Enfim, não se podem tomar esses cânones, isoladamente, como 

técnicas de interpretação, como fez a hermenêutica clássica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo se ocupou 

da elucidação de algumas 

mudanças no seio da 

dogmática jurídica, a 

partir do século XX, com 

nítidas repercussões na 

hermenêutica, evidenciando 
                                                                                                                                                         
 



uma nova racionalidade na 

metodologia jurídica. 

A dogmática jurídica 

foi tomada como ponto de 

partida para essa análise, 

por se entender que ela 

corresponde à própria 

juridicidade, pois 

viabiliza a prestação 

jurisdicional, levada a 

efeito pelo Estado 

Democrático de Direito. O 

saber dogmático cuida das 

regras para a tomada de 

decisão, isto é, fornece as 



condições de decidibilidade 

para a realização do 

Direito. 

Assim, é que o art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil enuncia 

princípios para a concretização normativa. Nele, observa-se que há um 

direcionamento  para a atividade típica do juiz, qual seja, a de aplicação do Direito. 

Essa aplicação, por sua vez, compreende a interpretação do fato e da norma. A 

produção do sentido, nessa perspectiva, envolve o embate dialético entre as teses 

opostas apresentadas pelas partes, exigindo do juiz um esforço hermenêutico e 

argumentativo. Hodiernamente, há o entendimento de que não há norma sem 

interpretação. Isso, basicamente, define a função essencial da hermenêutica, como 

atividade voltada para a  práxis jurídica.  

Destarte, o raciocínio jurídico contemporâneo tem como desafio 

procurar novos fundamentos metodológicos; a lógica formal, que reduz a solução do 

conflito a uma operação silogística, não satisfaz mais ao Direito. Por outro lado, não 

obstante, a  flexibilibilidade e liberdade que o juiz tem na interpretação normativa, a 

lei escrita ainda é a base da razão jurídica. Entretanto, a inegabilidade dos pontos de 

partida não deve ser um obstáculo para que o juiz procure valorar as melhores 

premissas; a busca da solução para o caso concreto deve-se coadunar com os 

valores socialmente relevantes para a efetividade da justiça.  

A análise preliminar deu conta de fazer um estudo, demonstrando o 

desenvolvimento da teoria da interpretação e sua ressonância na metodologia 

jurídica. Constatou-se que a hermenêutica, enquanto teoria voltada para o campo 

dos métodos da dogmática jurídica é, relativamente, nova. Entretanto, a existência 

de técnica  para interpretar o Direito é antiga, remontando a tanto à jurisprudência 

romana, quanto à retórica grega. 

A hermenêutica clássica cingia-se a apresentar um conjunto de 

técnicas de interpretação. Portanto, o caminho aberto pelo romantismo foi decisivo 



para a teoria da interpretação. Lenio Streck observa que “Schleiermacher havia 

liberado a hermenêutica de suas amarras com a leitura bíblica, e, Dilthey da 

dependência das ciências naturais”.357 Na hermenêutica romântica, já se observa um 

diálogo da filosofia com a metodologia jurídica. A influência de Schleiermacher foi 

fundamental para Savigny, no que tange à interpretação, voltada para a busca da  

intenção autoral. 

O grande salto da hermenêutica ocorreu, quando esta deixou de  

ocupar-se da elaboração de técnica para a interpretação e começou a se interessar 

pelo processo da compreensão e da constituição do sentido. Nessa linha, estão 

situados vários filósofos, entretanto o recorte epistemológico deste trabalho foi dado 

nos trabalhos de Heidegger, Gadamer e Paul Ricoeur.  

Heidegger concebeu a compreensão como forma de definir o Dasein. 

Nesse aspecto, o que é dado a entender acerca da existência humana, com sua 

finitude, sua mobilidade, sua projeção para o futuro, sua precariedade, tudo isso 

pertencerá à forma primordial do compreender.358 Gadamer estudou a hermenêutica 

do ponto de vista da experiência humana; dessacralizando a questão do método 

como instrumento técnico-científico para a orientação da hermenêutica. Seu projeto 

epistemológico hermenêutico  volta-se para o caráter ontológico-existencialista.   

No âmbito das reflexões deste trabalho, atualmente, a hermenêutica 

gadameriana é a que mais se aproxima da  teoria da interpretação jurídica. Na  obra 

“Verdade e método” Gadamer dedica um capítulo ao dimensionamento prático da 

interpretação jurídica; chama atenção para a pré-compreensão como uma 

condicionalidade da hermenêutica. De fato, o sentido da norma jurídica não constitui 

um dado em si mesmo; ela é interpretada a partir do caso concreto, tendo em vista 

as exigências da realidade social, o aspecto semântico-contextual, dentre outros. 

Com Ricoeur, a contribuição para hermenêutica jurídica se voltou para 

a realidade da interpretação dos textos escritos ao considerar a dialética do evento 

da fala e a sua significação, focalizando, dessa forma, o problema da distanciação 

entre a escrita e o momento da interpretação. Daí, Ricoeur centrar sua teoria na 
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discussão da autonomia semântica do texto. Essas reflexões são fecundas, no 

âmbito da interpretação jurídica, à medida que esta recai, preferencialmente, em 

textos escritos.  

Por outro, os teóricos da filosofia, no eixo Heidegger-Ricoeur, 

provocaram uma reviravolta na hermenêutica, ao rechaçarem a idéia de 

interpretação como busca da intencionalidade do autor. A despeito dessas 

contribuições, é pertinente ressaltar que o debate entre as correntes objetivistas e 

subjetivistas da teoria da interpretação jurídica ainda não é uma questão superada. 

Mas essas posturas teóricas da hermenêutica filosófica podem  fornecer pautas para 

as reflexões posteriores. Assim,  percebe-se que a tendência contemporânea é da 

objetividade da interpretação, sem desconhecer os fatores contextuais e os valores 

que envolvem a interpretação. 

Outro aspecto igualmente merecedor de nota diz respeito às duas 

grandes linhas em que o positivismo radicou a sua metodologia. Numa perspectiva, 

pretendeu-se conferir um cunho formalista ao processo interpretativo, através do 

apego ao texto, a exemplo da Escola da Exegese. Numa outra, observa-se uma 

preocupação com a indeterminação do Direito, até certo ponto, como uma 

conseqüência  de uma insuficiência lingüística. Pode-se dizer que, nesse raciocínio 

jurídico, a interpretação passa a ter um aspecto secundário. Isso, de certa forma, 

influenciou a concepção de poder de discricionário e da margem de livre apreciação 

conferidos ao juiz. Nessa direção, pode-se localizar a Teoria Pura do Direito e o 

positivismo na linha de Hart.  

O positivismo, a partir de Kelsen, defende uma visão de que há uma 

zona de imprecisão lingüística contida na regra jurídica, causando uma forma de 

indeterminação do Direito. Aliado a isso, Kelsen procurou depurar do Direito de 

todos os conteúdos metajurídicos. Nesse sentido, o pensamento positivista, ao 

esvaziar o Direito de todo conteúdo, ou seja, ao partir do problema da contingência, 

acaba por jogá-lo  na indeterminação. O problema dos limites do direito e dos riscos 

de um direito ilimitado torna-se a questão central do debate jurídico dos meados do 

século XX.359  
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Dessa forma, o juiz passa a ter uma ampla liberdade interpretativa da 

lei, surgindo a tese do poder discricionário deste.  Assumiram essa posição, 

sobretudo, Kelsen e Hart. Ronald Dworkin se insurge contra essa corrente. Para ele, 

o juiz sempre pode chegar a uma boa resposta, ainda que se trate da mera exegese 

dois textos legais.  Entende esse teórico que o desacordo não é só lingüístico, mas, 

sim, uma divergência teórica acerca do próprio conceito de Direito. 360 

A tese da indeterminação do Direito gerou uma certa desconfiança 

acerca da arbitrariedade nas decisões judiciais. Assim, o raciocínio jurídico posterior 

a Kelsen veio a se ocupar da racionalidade das decisões judiciais, colocando a 

razão prática como controle que prevenisse possíveis arbítrios, constituindo um 

corolário do Estado Democrático de Direito, que  exige segurança na realização do 

Direito. Um dos teóricos mais destacados nessa linha é Aarnio Aulis, com a tese da 

segurança das decisões judiciais. Destaca-se, também, Robert Alexy que argumenta 

sobre a necessidade  de  justificação  interna  e  justificação  externa das decisões 

judiciais. 

Não obstante, coube a Perelman dar a grande guinada metodológica 

do Direito. Foi buscar os fundamentos metodológicos no raciocínio tópico e retórico. 

Apontou para a dimensão retórica e argumentativa do Direito, rejeitando por 

completo, o caráter demonstrativo do raciocínio jurídico. De fato, o Direito origina-se 

da prática; não se limita ao conteúdo do texto lei: surge e é orientado pelas teses 

construídas sob os parâmetros do fato e da lei num, confronto de idéias que vêm 

legitimar cada decisão tomada de per si.361 Assim, a nova racionalidade jurídica foi 

identificada nesse trabalho como o pensamento jurídico contemporâneo que nega a 

lógica formal como método eficaz para a concretização do Direito. 

Respondendo ao problema posto, no âmbito, desse trabalho de uma 

conciliação entre hermenêutica e argumentação, considerando que a interpretação 

jurídica, trabalha, basicamente, com argumentos, provas, justificação, resta assinalar 

que a maioria dos teóricos que analisaram a argumentação, voltada para a 
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dogmática jurídica, não vislumbra uma simetria teórica entre interpretação e 

argumentação, no que tange à reflexão hermenêutica. Não obstante, entende-se 

que a interpretação do Direito ocorre por meio de argumentação. A hermenêutica 

jurídica possui uma natureza, nitidamente, concretizadora e argumentativa, à medida 

que o juiz deve responder aos  motivos de fato e direito em que ele fundamentou 

sua decisão.  

Essa disjunção entre hermenêutica e argumentação, por um lado,  

pode ser atribuída como um legado deixado pelos filósofos que se ocuparam  mais 

com o aspecto da compreensão ou do fenômeno hermenêutico em geral, como se 

verifica em Gadamer, a despeito de já apontar, na sua obra, uma preocupação com 

a linguagem, por outro lado pode ser justificado pelo fato de alguns teóricos se 

ocuparam, especialmente, com a investigação em torno da eficácia de técnicas para 

argumentação. Nessa linha, pode-se identificar Perelman, todavia, ao se ocupar 

sobre o uso da razão que permeia a práxis jurídica, pode-se dizer, lançou uma 

conexão entre hermenêutica e argumentação, embora não se ocupasse, 

propriamente,  do problema hermenêutico. 

A  proximidade entre argumentação e interpretação parece ocorrer na 

teoria de Robert Alexy, porquanto caracteriza a justificação interna, como uma 

coerência lógica entre as premissas, na interpretação jurídica. No seu modelo 

teórico, há uma preocupação em levar em conta  os cânones da interpretação como 

parâmetros norteadores da justificação interna. Compreende este teórico que uma 

das mais importantes tarefas dos cânones da interpretação é justificar as 

interpretações. Entretanto, a função dos cânones não se exaure no âmbito da 

justificação. 

Assim, a partir do estudo empreendido, conclui-se que a despeito de o 

Direito embasar-se numa compreensão dogmática, há uma dialética no âmbito da 

aplicação deste que propõe a simetria entre interpretação e argumentação. O Direito 

comporta uma justificação do seu fazer, o que projeta o raciocínio jurídico para uma 

racionalidade prática. 
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