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“Mas não falemos de fatos. Já a ninguém importam os fatos. São meros 
pontos de partida para a invenção e o raciocínio.” 
 
 
 
(Borges, Jorge Luis. Utopia de um homem que está cansado. In: O livro de 
areia. Rio de Janeiro: Globo, 1985.) 
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Resumo 
 

 
 
 
 
 
A analogia é aprofundada nesta pesquisa em três momentos distintos. 

Há um preâmbulo constante de uma retrospectiva histórico-filosófica 
abrangendo a filosofia grega, Aquino, Locke, Leibniz, Kant e Heidegger. A 
primeira parte analisa a analogia jurídica e reflete sobre as lacunas, 
semelhanças, conceituações e distinções no plano dogmático. A segunda 
parte aborda a dicotomia entre retórica e conhecimento científico, priorizando 
o exame da analogia enquanto argumento capaz de fundamentar uma decisão. 
Palavras chaves: analogia, analogia jurídica, completude, lacunas, 
semelhanças, analogia legis, analogia juris, interpretação extensiva, 
fundamentos extralógicos da analogia, justificação, retórica, apreciação dos 
fatos, verificação de analogias, teoria da decisão. 
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Introdução. Completude e justificação 
 

A analogia talvez seja dentre todos os argumentos o mais fácil de ser 

empregado. Talvez seja esse o motivo deste argumento ser utilizado tão 

freqüentemente. Talvez o motivo do uso constante do raciocínio por analogia 

possa ser encontrado na facilidade com que o pensamento pode associar 

aquilo que é semelhante e formar grupos de pensamentos unidos por 

semelhanças e a partir daí realizar inferências e tirar conclusões. Talvez os 

motivos sejam outros, talvez mantenham relação com a quantidade finita de 

respostas capazes proporcionar certeza em comparação com a quantidade 

infinita de perguntas que podem apenas ser solucionadas por hipóteses, 

conjeturas e suposições. 

 

Talvez, talvez e talvez. 

 

O certo é que não há certeza a ser proporcionada por uma analogia. A 

analogia é o último recurso do intelecto para escapar da dúvida. Quando 

todos os métodos confiáveis para fornecer alguma certeza falham, funciona a 

analogia. 

 

Existe uma relação muito estreita entre analogia e metáfora e não sem 

grande pesar tivemos que refazer o projeto inicial, adequando-o à realidade 

do possível. A metáfora ficou fora da pesquisa. Resta-nos, como pretendeu 
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Jorge Luís Borges na História da Eternidade, aguardar o dia quando será 

escrita a história da metáfora. 

 

Os muitos significados comuns de analogia que a princípio seriam 

examinados, inclusive aqueles que enveredam para o campo lingüístico e da 

teoria do discurso foram postos de lado para que pudéssemos nos concentrar 

estritamente nos limites analogia enquanto fenômeno jurídico-dogmático-

epistemológico. Desta desmedida e ingênua ambição inicial concedemos 

apenas em manter um anexo contendo a pesquisa dos verbetes analogia nos 

dicionários da língua portuguesa Houaiss e Aurélio. 

  

 A analogia jurídica é a espécie de analogia admitida e regulada pela 

dogmática e sua principal função consiste em resolver o problema da 

incompletude do ordenamento jurídico.  

 

O aprofundamento nesta direção (analogia – lacuna) poderá oferecer a 

vantagem de operar uma inversão no curso natural das pesquisas, que 

normalmente privilegiam a plenitude do ordenamento e acessoriamente 

enfocam a analogia. 

 

 Paralelo a este uso desejado, aceito e regulado da analogia jurídica 

pela dogmática, importa-se a pesquisa em realçar os contornos da utilização 

pouco estudada do argumento por analogia  diretamente vinculado à decisão 

e meios de se alcançar os supostos fáticos. 

 

 Percebe-se uma zona de tensão, um antagonismo entre o uso que a 

dogmática faz da analogia jurídica e o uso não regulado da analogia enquanto 
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argumento capaz possibilitar uma hipótese suficiente, ainda que precária, 

para aproximar a verdade processual da verdade real. 

 

 A pesquisa buscou retratar uma preocupação maior com a correção 

das decisões e um menor interesse na questão da segurança jurídica. Isto 

pode ser evidenciado pelo contraponto que procurei fazer introduzindo 

longas citações a Kelsen, como forma de chamar a atenção para a tendência 

oposta do positivismo jurídico. 

 

 As citações a Kelsen procuram também demonstrar como 

negligenciar os fatos não impede o positivismo de elaborar decisões 

formalmente perfeitas, mas eticamente injustas. 

 

 Há um paradoxo observado por Warat. Se por um lado a 

cientificidade do Direito é alardeada pela dogmática referindo-se à utilização 

de raciocínios lógico-demonstrativos, a epistemologia afirma o discurso 

jurídico persuasivo e nega ao discurso jurídico a possibilidade de realizar 

demonstração.(Warat, 1995: 37) 

 

 Descrever como o raciocínio por analogia, essencialmente persuasivo, 

impõe-se naquelas decisões em que se faz necessário o exame do suposto 

fático antes do exame das questões de direito, tornando impossível o emprego 

de qualquer silogismo logicamente válido, é um dos nossos principais 

objetivos. 

  

 É impossível negar a importância de Perelman, Atienza, Bobbio e 

Castanheira Neves para o desenvolvimento da pesquisa referente à primeira 
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parte desta dissertação. A segunda parte teve nos textos de Ibáñez, Ferrajoli e 

Boaventura Santos os principais guias. É também verdade que a retrospectiva 

filosófica embora tenha tomado muito mais tempo do que eu realmente 

poderia pretender, obrigou-me a entrar em contato com filósofos que ainda 

não dispunham do método científico, mas nem por isto deram mais crédito à 

analogia do que ela merece. 

 

 A pesquisa exclusivamente bibliográfica foi enriquecida por consultas 

e referências ao direito positivo brasileiro em vigor. Houve um esforço para 

se manter a pesquisa no plano dogmático-jurídico, mas também para se 

afastar de análises exclusivamente positivas. Tentei realizar esse desiderato 

introduzindo referências metodológicas e epistemológicas, além das 

puramente filosóficas que por uma estratégia de ordem lógica preferir manter 

num preâmbulo. 

 

 A localização do tema analogia no âmbito preferencial da filosofia do 

direito no campo da teoria da argumentação não impediu, ao contrário 

recomendou, um tratamento interdisciplinar à matéria. 

  

 A pesquisa tentou reproduzir a interdisciplinaridade com que a 

analogia é tratada. Assim ora sobressai sua característica argumentativa, ora a 

função de raciocínio enquanto faculdade inerente a todos que pensam, ora foi 

dada ênfase ao papel metodológico que a analogia também desenvolve. Ora o 

destaque foi para a maneira como possibilita o dogma da plenitude do 

ordenamento. 
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  Finalmente cumpre afirmar que a divisão da pesquisa em duas partes 

sugere que os conceitos de analogia jurídica e de analogia não podem ser 

tratados de maneira unívoca. Assim é possível que na prática jurídica se faça 

uso do raciocínio por analogia como normalmente se faz, sem que se possa 

afirmar que se esteja diante de uma analogia jurídica. Esta sempre mais 

restrita e a outra sempre mais ampla. 
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Bases filosóficas da analogia - Retrospectiva: 

a - A analogia no pensamento grego 

b - São Tomás de Aquino 

c - Os graus de assentimento 

d - Kant e as analogias da experiência 

e - Heidegger 

 

a - A analogia no pensamento grego 

 

Brugger (1962) aponta para a origem grega da palavra ανάλογον, que 

significa “segundo proporção” e Mora (1991) dá relevo à analogia feita por 

Platão em A República entre o bem e o sol, no mito da caverna.  

 

Marías (1987:67) vê uma natureza dúplice no mito platônico da 

caverna. Representar a situação do homem no relacionamento com a filosofia 

e concomitantemente mostrar a estrutura da realidade.  Para o autor, através 

do mito, aliás, de uso freqüente e fecundo no pensamento grego, uma verdade 

pode ser compreendida por meio de uma representação poética. 

 

Abbagnano (2000) e Lalande (1996) destacam o sentido próprio e 

restrito de proporção, dado por Aristóteles na Ética a Nicômacos à analogia, 

associando-a inseparavelmente ao conceito de justiça distributiva. Fazer 
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justiça é encontrar um ponto eqüidistante entre dois extremos 

desproporcionais.  

 

O estagirita explica que são quatro os elementos envolvidos, duas 

pessoas e dois objetos a serem distribuídos. Para que haja uma boa justiça, 

pessoas desiguais deverão ter desiguais participações nos objetos. Os 

problemas ocorrem quando os desiguais recebem os mesmos quinhões ou 

quando os iguais são diversamente aquinhoados, desrespeitando-se os 

méritos de cada um. O justo é que as recompensas sejam de acordo com o 

mérito. A proporção é encontrada entre o par A-B e o par C-D ou por 

alternação, entre o par A-C e o par B-D. (Aristóteles, 1999:96) 

 

A analogia ocorre na relação entre as somas do primeiro e do terceiro 

termos com as somas do segundo e do quarto termos. E o justo será o 

proporcional e o injusto o que desrespeita a proporcionalidade. À conclusão 

idêntica chega Rawls (2000), valendo-se do critério irracional do véu da 

ignorância e da regra maximin. 

 

O significado da analogia enquanto proporção, igualdade de relações, 

é matemático por excelência e por isso, ainda hoje empregado pela lógica e 

pela ciência, com importantes aplicações inclusive na moderna ciência da 

computação. 

 

Putnam evidencia os conhecimentos lógicos de Aristóteles, que o 

fizeram fundador da lógica formal enquanto disciplina autônoma, sobretudo 

pela genialidade com que conseguiu decifrar os silogismos, introduzindo 
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termos fundamentais como ‘válido’, ‘não-válido’, ‘contraditório’, ‘universal’ 

e ‘particular’. (Putnam, 1988: 16/19) 

 

O sucessor de Platão na direção da Academia, Speusipo, é recordado 

por Gadamer (1998:625) como hábil artesão do método analógico de 

investigação: “O que para os pássaros são as asas, são para os peixes as 

nadadeiras”.  

 

b-  São Tomás de Aquino 

Aquino (1973:116) vê a analogia intermediária entre o unívoco e o 

equívoco. “Pois as predicações análogas não têm o mesmo sentido, como o 

têm as unívocas, nem sentidos totalmente diversos, como as equívocas; mas o 

nome assim empregado em sentido múltiplo significa proporções diversas 

relativas a um termo uno”.  

 

Partindo da semelhança entre Criador e criatura (“Façamos o homem 

à nossa imagem e semelhança”), Aquino explica a diversidade dos termos. 

Assim a palavra são se diz tanto de um remédio que cura um animal quanto 

da urina deste animal sadio. O remédio é a causa e a urina o sinal da saúde. E 

também do animal se diz são. 

 

Da obra de Aquino é possível realizar-se as distinções entre analogia 

física e analogia metafísica e entre analogia de proporcionalidade e analogia 

de atribuição, bem sintetizadas por Brugger (1962.), que reafirma a 

necessidade de coincidência e diversidade para que haja o “conhecimento por 

comparação”. Se faltar a coincidência é impossível realizar qualquer 
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comparação e se faltar diversidade, a comparação resulta em simples 

repetição, sem acréscimos. 

 

c - Os graus de assentimento 

Locke marca provavelmente a entrada da analogia na filosofia 

moderna. (Abbagnano, 2000) 

 

Yolton (1996:21) recorda que embora a analogia não seja um conceito 

importante para Locke, recebe inúmeras referências em contextos do natural, 

diferenciando-se da tradição anterior, quando ela foi usada para ajudar a 

entender coisas divinas. 

 

Há pelo menos uma analogia feita por Locke que nunca deixou de ser 

mencionada na filosofia e na psicologia. A analogia entre a tabula rasa e a 

alma. As idéias não são inatas, o homem nasce como uma tábua lisa na qual 

nada ainda foi escrito. 

 

Locke (1991:197) julga ser a analogia o único auxílio disponível para 

fornecer todos os fundamentos da probabilidade quando investigamos a 

maneira como opera a natureza, que enquanto revela os efeitos, esconde as 

causas. Avisa o autor que usar cautelosamente a analogia permite ir a 

descobertas das verdades e de produções úteis que permaneceriam 

escondidas. 

 

Leibniz (1992:183) concorda com Locke, pois também para ele 

quando apenas se pode ter conjeturas, especialmente sobre a maneira de 
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operar da maioria das obras da natureza, a analogia é “a grande regra da 

probabilidade”.  

 

É preciso mencionar que Leibniz coloca a conjetura, juntamente com 

a dúvida, opinião, incerteza e desconfiança, no quarto grau de probabilidade e 

é dentro deste quarto grau que a analogia pode ser considerada como a 

grande regra de probabilidade. Os graus superiores são por ordem de 

hierarquia a certeza, a confiança e a crença firme. (Leibniz, 1992:176) 

 

Perscrutando sobre as coisas sobre as quais apenas podemos 

conjeturar, Leibniz, confiante no emprego da analogia considera: “Com 

efeito, não podendo essas coisas ser atestadas, não podem parecer prováveis 

senão na medida em que concordam mais ou menos com as verdades 

estabelecidas”. (Leibniz, 1992:183) 

 

d – Kant e as analogias da experiência 

Desenvolvimentos sobre analogia foram realizados por Kant em pelo 

menos três obras.  

 

Investigando a espécie de adesão numa demonstração teleológica da 

existência de Deus, Kant examina a demonstração lógica, a analogia, a 

opinião verossímil e por último, neste caso por considerá-la o menos 

importante, a hipótese. Conclui que nenhuma é capaz de produzir o 

convencimento sobre a questão. (Kant, 1995:303) 

 

Nesta obra é realizada interessante analogia entre o homem e o castor, 

porque ambos são bons construtores. Afirma que daí não se pode concluir 
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que os castores sejam dotados de razão, pois a razão constitui justamente a 

principal diferença entre os homens e os animais, mas pode-se afirmar com o 

amparo da analogia que estes também agem segundo representações. (Kant, 

1995: 304/305) 

 

O filósofo de Konigsberg demonstra que a heterogeneidade não 

constitui empecilho ao emprego da analogia para pensar-se duas coisas de 

espécies diferentes ainda quando o foco recai sobre justamente esta 

heterogeneidade. O impossível é, partindo-se das diferenças, inferir de uma 

coisa à outra coisa, por analogia, os sinais da diferença. (Kant, 1995:304/305) 

 

 Aqui a importância da diferença, maior que a da semelhança, torna-se 

expressiva e pode ser avaliada na seguinte definição: “A analogia (em sentido 

qualitativo) é a identidade da relação entre fundamentos e conseqüências 

(causas e efeitos), na medida em que tem lugar sem que consideremos a 

diferença específica das coisas, ou daquelas propriedades em si que contêm o 

fundamento de conseqüências semelhantes (isto é, consideradas fora desta 

relação)”. (Kant, 1995:305) 

 

 Destaque maior foi concedido por Kant à semelhança em detrimento 

da diferença num outro livro que aborda não a estética e o juízo teleológico, 

mas a lógica: “A analogia infere da semelhança particular de duas coisas a 

semelhança total, segundo o princípio da especificação: as coisas de um 

gênero das quais conhecemos muitos aspectos concordantes também 

concordam nos demais aspectos que conhecemos em algumas coisas deste 

gênero, mas não percebemos em outras”.(Kant, 1992:151) 
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 Tanto a indução quanto a analogia, inferências empíricas, são 

conjuntamente examinadas e não consideradas inferências da razão, mas 

simples presunções lógicas. Enquanto a primeira possibilita passar do 

particular para o geral sem, entretanto, alcançar proposições universais, a 

segunda estende a propriedade dada de uma coisa a várias outras da mesma 

coisa. (Kant, 1992:152) 

 

 Através da analogia é possível inferir-se apenas a existência de vida 

na lua, mas não de homens, pois ela não requer a identidade do fundamento 

(par ratio). E os limites do tertium comparationis não podem ser 

extrapolados. Prudência e cautela são necessárias aos que pretendam valer-se 

da analogia, pois embora útil e indispensável, ela só oferece certeza empírica. 

(Kant, 1992:152) 

            

As “analogias da experiência” são três e são regidas pelo mesmo 

princípio, a saber: a experiência só é possível mediante a representação de 

uma conexão necessária das percepções. É justamente na metafísica kantiana 

que vamos encontrar o significado da distinção entre a analogia na filosofia e 

a analogia na matemática. (Kant, 1991:118) 

 

 As analogias na filosofia são regulativas e suas relações são 

qualitativas, significando que a partir de três termos dados somente a relação 

com o quarto termo poderá ser conhecida e dada a priori. O quarto termo não 

é dado. Dão-se apenas uma regra e uma característica para procurá-lo e 

encontrá-lo na experiência. (Kant, 1991:119/120) 
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 Na matemática as analogias são constitutivas e quantitativas. Quando 

são dados três termos de uma proporção, o quarto será também oferecido, 

pois poderá ser construído com exatidão.(Kant,1991:119/120) 

 

 

e – Heidegger 

 Heidegger segue a linha de Kant e persevera na distinção entre 

analogias matemáticas e metafísicas, nos mesmos termos, detalhando as 

conseqüências. (Castanheira Neves, 1993: 241/242) 
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Primeira Parte – Analogia jurídica para a completude do ordenamento 

jurídico 

 

Nos próximos três capítulos será examinada a analogia jurídica, que 

enquanto analogia deve obedecer às regras pertinentes a todo raciocínio 

analógico mas por possuir a qualidade jurídica deve observar as restrições 

impostas ao raciocínio jurídico, seguindo os padrões do pensamento 

dogmático-jurídico, sob pena de permanecer inaplicável. 

 

A principal função permitida à analogia jurídica no campo dogmático 

é a de colmatar lacunas visando garantir a completude do ordenamento 

jurídico. Esta habilidade do raciocínio analógico já havia sido percebida 

particularmente por Kant que destacou o papel da percepção, que possibilita 

encontrar semelhanças, nas analogias da experiência.  

 

O resultado é que analogia jurídica e analogia são conceitos diversos. 

O primeiro conceito, demasiado restrito, representa justamente uma 

ferramenta para garantir a completude e requer enorme esforço para que 

venha a ser utilizado na dogmática jurídica e seja acolhido como substrato de 

uma decisão jurídica de determinados casos concretos examinados por juízes 

e tribunais. O segundo, de maior amplitude encontra-se reservado à invenção, 

à descoberta e se sua força heurística é repelida no campo jurídico porque 

indesejável, demonstra-se inevitável, constantemente empregado por motivos 

que serão examinados na segunda parte da pesquisa.  
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Indelevelmente associada ao chamado problema das lacunas, a 

analogia jurídica ocorre exclusivamente nos processos judiciais, enquanto 

juízes e tribunais decidem os casos  com o objetivo de terminar um conflito. 

O ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo do português, espanhol, 

italiano e alemão permite e regula o seu emprego. 

 

 Descrever a analogia jurídica desvinculando-a da lógica, 

destinguindo-a de conceitos congêneres, focando luzes sobre as lacunas e as 

semelhanças é o escopo da primeira parte desta dissertação. 
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Capítulo 1 – Como funciona a analogia jurídica 

Demonstrar a concatenação das idéias que permita o desenvolvimento 

de um raciocínio por analogia perfeito, da maneira como Kant o descreveu, é 

uma etapa importante do nosso empreendimento. 

 

Realizando uma análise da analogia jurídica, Bobbio (1999:152) e 

(1995:216) utiliza um exemplo (“Os homens são mortais, os cavalos são 

semelhantes aos homens, os cavalos são mortais”) que oferece apenas 

resultados parciais para quem está interessado em apartá-la do conceito de 

analogia. O pensador italiano (1999: 153) oferta logo em seguida um 

exemplo perfeito de analogia jurídica (“Uma lei de um Estado americano 

atribui uma pena de detenção a quem exerce o comércio de livros obscenos. 

Trata-se de saber se a pena pode estender-se de um lado aos livros policiais e 

de outro, aos discos reproduzindo canções obscenas”) e continua a análise 

com interessantes observações. Contudo Bobbio (1995:217), quando 

exemplifica com um falso raciocínio por analogia (“o seu automóvel 

vermelho que faz 150 Km por hora, o meu automóvel é similar ao seu porque 

também é vermelho e, portanto, também o meu automóvel pode fazer 150 

Km por hora”;) permanece sem adentrar no âmbito da analogia jurídica, não 

devido à falsidade do raciocínio, mas sim porque referiu-se à analogia 

quando pretendia referir-se à analogia jurídica. 

 

O problema maior do exemplo de analogia apresentada por Bobbio e 

que o invalida para um uso argumentativo é que se sabe de antemão que os 

cavalos são mortais. Não é a semelhança com os homens que serve de guia 

para a descoberta. O quarto termo neste exemplo foi dado a priori, tornando 
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inútil a principal aptidão da analogia: penetrar nos domínios do 

desconhecido. Ninguém carece de argumentar por analogia caso haja certeza 

prévia do que se necessita provar, neste caso opera-se a dedução. Se eu sei 

que todos seres vivos são mortais e sei que um cavalo é um ser vivo, eu 

deduzo que o cavalo é mortal. Possuir ou deixar de possuir semelhança com o 

homem não altera a dedução. 

 

Perelman, que tem o grande mérito de trazer a argumentação e a 

retórica de volta ao espaço de discussão jurídico-filosófico, contribui com um 

modelo de analogia mais próximo ao campo lingüístico. 

 

O modelo perelmiano é descrito da seguinte forma: “A analogia 

estabelece uma proporção: a está para b como c está para d. Trata-se de 

estabelecer por meio de uma relação conhecida (c está para d), a qual 

chamamos foro, uma relação menos conhecida (a está para b), que é o tema 

do discurso. Esta relação assimétrica entre o tema e o foro é que distingue a 

analogia da proporção matemática, na qual a igualdade de relações é 

simétrica”. (Perelman, 1998:176) 

 

“A fórmula da analogia é a/b como c/d”.(Perelman 1987: 207) 

 

Fizemos na introdução deste trabalho a advertência que não seria 

possível avançar metáfora adentro. A descrição que Perelman faz da analogia 

afasta-se e muito dos dois rumos enveredados pela pesquisa. Em Perelman os 

quatro termos estão estabelecidos, busca-se apenas uma aproximação da 

relação a/b com a c/d. Haverá certamente um pote de ouro no final da trilha 

para quem se proponha a percorrer esta analogia/metáfora, mas nela o quarto 
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termo já está dado e isto inviabiliza explicação, ampliação ou 

aprofundamento do tema analogia e conseqüentemente também da analogia 

jurídica. 

 

Mesmo o autor citado tem percepção da dificuldade para se aplicar a 

sua concepção no espaço jurídico: “A analogia pode também ser excluída em 

virtude das condições do raciocínio. Vimos que, em Direito, o raciocínio por 

analogia ocupa um lugar muito mais limitado do que parece, e isso porque, 

quando se trata de aplicação de uma regra a novos casos, encontramo-nos de 

imediato no interior de um único domínio, em virtude das próprias exigências 

do direito, uma vez que não podemos sair do domínio que a regra nos 

atribui”. (Perelman, 1996:451) 

 

Para Atienza o raciocínio por analogia proposto por Perelman não 

coincide com o proposto pelos juristas, isto porque aquele nasce da analogia 

como proporção de Aristóteles e não no argumento que Aristóteles 

denominou paradigma, que coincide com o argumento a simili ou a pari. 

(Atienza, 1986: 139) 

 

Dos muitos modelos explicativos examinados para demonstrar o 

desenvolvimento das etapas da analogia jurídica, um dos mais precisos é o 

proposto por Ezquiaga em artigo sobre critérios para o legislador racional. 

 

1 - Primeiro é preciso que haja uma norma que regule uma suposto S1 

a que se aplica a conseqüência jurídica C. 
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2 - Segundo, deve haver outro suposto S2 não regulado por norma 

alguma;  

 

3 - Terceiro, entre supostos fáticos S1 e S2 deve haver semelhança; 

 

4 - Quarto, exista entre as hipóteses semelhantes identidade de razão.  

 

Está justificada assim, através de um argumento analógico, a 

aplicação da conseqüência jurídica C também ao suposto S2.               

(Ezquiaga, 1994: 75) 

 

A determinação da existência de lacuna e a apreciação da semelhança 

e identidade de razão das hipóteses. São estes os principais problemas que 

devem ser enfrentados para a aplicação da analogia na opinião de Ezquiaga. 

Por sua razoabilidade, vamos seguir o caminho proposto pelo autor. 

 

1.1 – Exame das lacunas 

 

Ainda que tivéssemos um fabuloso poder de síntese e muito maior 

espaço, não esgotaríamos satisfatoriamente o problema das lacunas sem que 

fizéssemos incontáveis classificações e digressões, pois muito já foi escrito 

sobre o assunto. Nestas situações vale seguir a segunda máxima cartesiana 

que manda imitar os viajantes quando perdidos na floresta: não perambular e 

nem ficar parado num lugar, mas andar na mesma direção o mais reto 

possível sem modificar a escolha, pois qualquer lugar é verossimilmente 

melhor que o meio de uma floresta. (Descartes, 1989: 34) 
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O ordenamento jurídico é completo ou incompleto? Esta é a questão 

que subjaz ao problema das lacunas. 

 

As leis são humanas. Compreende-se que não aspirem à perfeição e 

sempre o tempo tratará de torná-las obsoletas. 

 

Na gênese das leis permanece o fundamento de se evitar conflitos. Os 

estados de guerra entre os homens numa sociedade e entre as diversas 

sociedades entre si fizeram estabelecer as leis positivas. (Montesquieu, 

1985:44) 

  

Tércio Ferraz ao tecer comentários sobre as lacunas, partindo do 

conceito de Engisch (“Uma lacuna é uma incompletude insatisfatória dentro 

de uma totalidade jurídica”), esclarece que a incompletude tem a ver com o 

não acabado, com o não pleno, com aquilo que confinado dentro de um 

limite, demonstra não ser o limite suficiente. (Ferraz Jr., 1997: 126) 

 

Bobbio em interessante passagem relaciona o problema das lacunas à 

evolução do Estado moderno. 

 

Devido ao fortalecimento do Estado moderno, tornava-se necessário o 

monopólio da produção jurídica estatal e a admissão de um ordenamento 

jurídico não pleno significaria introduzir um Direito concorrente. Onipotente, 

em virtude de emanar de um Estado onipotente, o direito estatal devia regular 

cada caso possível, surgindo desta necessidade o dogma da completude do 

ordenamento jurídico. As grandes codificações foram uma expressão 

macroscópica desta vontade de completude. Nesta ordem de idéias, um 
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código uma vez promulgado bastava-se a si próprio, pois não possuía 

lacunas. Não é de causar admiração que as codificações trouxessem a regra 

da manutenção da decisão do juiz dentro do sistema previamente 

estabelecido. (Bobbio, 1999: 119/121) 

 

São basicamente duas as regras para a completude do ordenamento, 

uma delas prende-se à proibição do non liquet e impõe que o juiz se 

pronuncie sobre todas controvérsias que lhe sejam apresentadas à decisão. A 

outra regra obriga que o juiz decida valendo-se de normas de dado sistema 

jurídico. (Bobbio, 1999: 118) 

 

Bobbio apresenta aos pares e discorre sobre uma série de as lacunas: 

próprias e impróprias, subjetivas e objetivas, voluntárias e involuntárias, 

praeter legis e intra legis, reais e ideológicas. Interessa melhor delinear o 

último conjunto. 

 

G. Brunetti é o responsável pelo aprofundamento da diferença entre 

os dois planos do problema das lacunas, o de iure condito (plano do real, do 

direito já estabelecido) e o de  iure condendo (plano ideológico, do direito a 

ser estabelecido). Para o autor, ao ser enfrentado o problema das lacunas, 

apenas deve-se comparar o ordenamento jurídico real com um ordenamento 

jurídico ideal, pois somente neste plano de comparação ideológico o 

problema faz sentido, mas desta comparação surgem apenas lacunas 

ideológicas que não interessam aos juristas. Quanto ao plano real, 

considerando-se o ordenamento em si próprio, o problema das lacunas não 

faz sentido porque o ordenamento jurídico não pertence à categoria das 
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coisas das quais se possa predicar a completude ou a incompletude, seria 

como se dizer, por exemplo, que o triângulo é azul. (Bobbio, 1999: 140/142) 

 

Luiz Fernando Coelho refletindo sobre a racionalidade no direito, 

afirma que a ideologia da racionalidade cumpre o papel de negar soluções 

políticas para os problemas que a sociedade apresenta. Assim a lacunariedade 

real do discurso normativo é substituída pela lacunariedade formal do sistema 

e tal lacunariedade é colmatada sem que seja preciso sair-se do sistema. 

(Coelho, 1991: 326) 

 

No Brasil, importantes diplomas legais prescrevem o que deve ser 

feito em caso de lacuna, a começar pela Lei que introdução ao Código Civil: 

“Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 

costumes e os princípios gerais de direito”. (LICC, art. 4º) O Código de 

Processo Civil traz disposição semelhante: “O juiz não se exime de 

sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade na lei. No 

julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo 

recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito”. (CPC, 

art. 126) O Código de Processo Penal não destoa: “A lei processual penal 

admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o 

suplemento dos princípios gerais de direito”.(CPP, art. 3º) Seguindo os 

mesmos preceitos, o Código Tributário Nacional normatiza: “Na ausência de 

disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação 

tributária utilizará, sucessivamente, na ordem indicada: I – a analogia; II – os 

princípios gerais de direito tributário; III – os princípios gerais de direito 

público; IV – a equidade.” ( CTN, art. 108) 
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A apresentação da legislação brasileira pertinente às lacunas objetiva 

demonstrar sua adesão ao dogma da plenitude e sua preferência pela auto-

integração em detrimento da heterointegração. A analogia precede aos 

costumes, sempre. 

 

A heterointegração (recursos a ordenamentos diversos; recursos a 

fontes diversas da lei) e a auto-integração (analogia, princípios gerais de 

direito) são terminologias cunhadas por Carnelutti. (Bobbio, 1999: 146) 

 

Tércio Ferraz após observar que a constatação de lacuna representa 

um procedimento inventivo argumentativo, conclui a independência existente 

entre o momento de constatação de uma lacuna e momento de 

preenchimento. Nem sempre a primeira resulta no segundo, visto que há 

lacunas que apenas o legislador pode colmatar e que no caso da possibilidade 

de colmatação, o preenchimento se dá apenas para o caso examinado (a 

lacuna continua a existir até que o legislador a elimine). (Ferraz Jr., 1980: 85) 

 

Maria Helena Diniz, em sua monografia sobre o assunto, considera 

que a problemática das lacunas no direito é uma questão sem saída, sobre a 

qual não há resposta unânime, é um assunto controverso sobre o qual o jurista 

não deve tomar posições doutrinárias como definitivas, nem adotar uma 

posição excludente, mas sim expor o tema sob uma forma problemática. 

(Diniz, 1995: 119/120) 

 

Havemos de concordar sobre a gravidade do problema, discordamos 

que ele seja sem saída. Permita-nos apresentar uma comparação. Leis sem 

lacunas seriam como aqueles mapas gigantescos citados por Borges (1985: 
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95), que faziam coincidir ponto por ponto o tamanho de um império, que 

além de muito dispendiosos, eram inúteis. Também a adequação de um 

ordenamento jurídico não se relaciona com a extensão que ele possa vir a ter. 

Um ordenamento é uma espécie de mapa de determinada sociedade e, como 

um mapa, atingirá sua finalidade se for capaz de orientar, delimitar, 

identificar, mas não é um dos objetivos de um mapa fazer uma correlação 

ponto a ponto entre o que se representa e o que se encontra representado. Isto 

porque, como afirmaram Geymonat e Giorello: “um modelo é um 

empobrecimento da situação real, mas não é apenas um empobrecimento”. 

(Geymonat e Giorello, 1992:200) 

 

1.2 – Apreciação das semelhanças – Razões relevantes 

  Busca-se neste passo conhecer a razão pela qual hipóteses diferentes, 

porém semelhantes, devam ser tratadas de maneira idêntica. 

 

J. Ogartua Salaverria explica a argumentação analógica calcando-a no 

postulado do legislador racional. Como o legislador tem a racionalidade 

como sua principal característica, o fruto de sua atividade será um sistema 

jurídico que requeira igual tratamento para hipóteses iguais. Assim se o 

legislador racional regulou expressamente uma hipótese de fato, pretende 

reservar o mesmo tratamento a todas as hipóteses essencialmente 

semelhantes ao primeiro caso. (Ezquiaga, 1994: 78) 

 

Cogita Bobbio sobre o fundamento da analogia jurídica e conclui ser 

necessário que ambos os casos, o regulamentado e o não-regulamentado, 

possuam idêntica ratio legis, razão suficiente de uma lei. Deve haver mais 

que uma simples semelhança. É preciso que haja uma semelhança relevante, 



                                                                                                                                                

 

34

uma qualidade comum aos dois casos capaz de atribuir ao caso não 

regulamentado as mesmas conseqüências jurídicas atribuídas ao caso 

regulamentado. Sendo válida a fórmula: “Onde há os mesmos motivos, 

haverá a mesma disposição de direito” (Ubi eadem ratio, ibi eadem iuris 

dispositio). (Bobbio, 1999: 153/154) 

 

O fundamento encontra-se no princípio da universalidade e/ou no 

princípio da igualdade, pois a solução do caso-tema deverá ser igual ao caso-

foro se e somente se houver relevância na semelhança entre os casos. Esta 

semelhança precisa admitir igual valoração normativo-jurídica. A 

generalidade da doutrina converge neste sentido, embora não haja 

unanimidade. (Neves, 1993: 253) 

 

Mais uma vez, os argumentos de Castanheira Neves demonstram-se 

difíceis de sofrerem refutação. Seria mesmo uma desconsideração ao 

princípio da igualdade se aquilo que bastante se assemelha fosse tratado de 

maneira desigual. 
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Capítulo 2 – Campo de aplicação da analogia jurídica 

 O principal elemento comum a todos conceitos de analogia jurídica 

examinados é a referência à lacuna (não regulado ou não previsto). 

Inexistindo lacuna inexiste espaço para analogia jurídica. De igual maneira, 

caso não haja desconhecimento, não poderá haver analogia. 

 

A pesquisa sobre analogia jurídica sempre esteve numa relação de 

dependência ao estudo das lacunas do ordenamento jurídico. Era importante 

entender a analogia jurídica porque ela, juntamente a outros métodos de 

heterointegração e autointegração, possibilitaria realizar o preenchimento 

destas lacunas. 

 

 2.1 – Conceituações 

Os conceitos de analogia jurídica fornecidos por vários autores 

refletem apenas o que Castanheira Neves denomina visão tradicional e em 

nenhum deles são encontradas referências a um momento hermenêutico, ao 

contrário, o vínculo com o momento aplicativo do direito subjaz  a todos os 

conceitos apresentados. 

 

Certamente este é o momento de reconhecer que é impossível realizar 

qualquer analogia sem que haja um momento prévio destinado à 

interpretação. Já foi observado quando nos ativemos ao exame das lacunas 

que antes de serem preenchidas, torna-se necessário que elas venham a ser 

construídas, constatadas. É impossível constatar-se uma lacuna sem que se 

faça alguma exegese do texto legal em apreço. 
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“Procedimento argumentativo que permite transladar a solução 

prevista para um determinado caso, a outro caso distinto, não regulado pelo 

ordenamento jurídico, porém que se assemelha ao primeiro enquanto 

compartilha com aquele certas características essenciais.” (Atienza, 1986:29). 

 

“A analogia consiste em aplicar a uma hipótese não prevista em lei a 

disposição relativa a um caso semelhante”. (Maximiliano,1994: 208) 

 

“Entendemos por analogia a transposição de uma regra, dada na lei 

para a hipótese legal (A), ou para várias hipóteses semelhantes, numa outra 

hipótese B, não regulada na lei “semelhante” àquela”. (Larenz, 1997:541) 

 

“Entende-se por “analogia” o procedimento pelo qual se atribui a um 

caso não-regulamentado a mesma disciplina que a um caso regulamentado 

semelhante.”  (Bobbio, 1999: 151) 

 

Veremos que é mesmo impossível distinguir analogia jurídica de 

interpretação extensiva, então nada mais lógico que se incluir no conceito de 

analogia jurídica uma alusão a este conteúdo interpretativo. No mais, não há 

reparos.  

 

2.2 – Restrições à analogia jurídica 

A analogia jurídica não deve ser admitida nos seguintes casos: quando 

a hipótese já estiver regulada por norma legal; em matéria de privilégios; 

quando há restrições de liberdade ou de qualquer outro direito; quando a 

enumeração é taxativa; na instituição de tributos; no direito penal; entre 

diferentes ramos do direito. (Maximiliano, 1994: 212/213) 
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Discordante quanto à impossibilidade da aplicação da analogia 

jurídica no direito penal, Atienza conclui em monografia sobre o assunto que 

embora o princípio da legalidade limite com maior vigor a aplicação 

analógica, não se sustenta pensar que a analogia não julga nenhum papel 

neste ramo do direito. (Atienza, 1986:184) 

 

No plano da dogmática jurídica constata-se que os requisitos à 

aplicação da analogia jurídica nos demais ramos do direito, devido às 

variadas exigências, tornam as decisões que a acolhem menos freqüentes, por 

razões de ordem prática, que as decisões que a rejeitam. É improvável que no 

direito penal, ramo do direito marcado pela tipicidade, obtenham-se melhores 

resultados. Paradoxalmente é o direito penal o ramo mais propício ao uso 

argumentativo da analogia tomada no seu sentido amplo, heurístico, 

conforme será visto na segunda parte do nosso trabalho. 

 

Afirmei que é mais prático ao julgador rejeitar uma analogia porque 

entendo que é logicamente mais fácil encontrar diferenças nas semelhanças, 

suficientes para descaracterizar uma possível aplicação analógica, tornando 

uma justificação da rejeição tarefa de menor dificuldade. 

 

Castanheira Neves considera que a proibição da analogia no domínio 

das normas penais incriminadoras seja irrealizável. (Neves, 1993:273) 

 

2.3 - Distinções: analogia legis; analogia juris; interpretação 

extensiva;  
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 A analogia legis equivale à analogia jurídica propriamente dita e tudo 

que se disse até agora sobre analogia jurídica pode aplicar-se-á, logicamente, 

à analogia legis, pois estes conceitos são unívocos. 

 
 A analogia juris embora possua uma longa tradição de ser incluída 

entre um dos tipos de analogia jurídica, junto à analogia legis, não pode ser 

conceituada como analogia jurídica e sequer como analogia. Não poderia 

atender às exigências delineadas por Kant quando precisou o significado de 

analogia nas filosofias. 

 

Falta à analogia juris o imprescindível a todo raciocínio analógico, a 

saber, a capacidade de ligar-se do particular para o particular. O fundamento 

da analogia juris é dedutivo. 

 

O equívoco na conceituação de analogia juris faz Castanheira Neves 

abespinhar-se: “Ora, o que é evidente na chamada analogia juris – como aliás 

em todas as tentativas de imporem um esquema dedutivo ao raciocínio 

analógico – é justamente uma marcada e iniludível alteração de nível, pela 

qual se transforma a analogia em dedução. (Neves, 1993: 263) 

 

Ao aplicar-se a analogia juris a regra para um caso imprevisto é 

retirada de todo o sistema ou de uma parte dele, igualando-se ao 

procedimento que se emprega quando se recorre aos princípios gerais de 

direito. (Bobbio, 1999: 154) 

 

Mais difícil de ser abordada é a diferença, se é que ela existe, entre 

interpretação extensiva e analogia jurídica. Existe uma divisão entre as 
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opiniões, mas a grande verdade é que os autores que pretenderam distingui-

las tiveram um resultado pouco satisfatório. 

 

Atienza, por exemplo, diz que a distinção é importante porque cumpre 

a função de limitar a capacidade do intérprete e aplicador do direito para 

inovar o ordenamento jurídico e para preservar, assim, a seguridade jurídica, 

mas não se dá ao trabalho de realizá-la. (Atienza, 1986: 183) 

 

Maria Helena Diniz esforça-se bastante, mas seus argumentos não 

conseguem convencer: “A interpretação extensiva desenvolve-se em torno de 

uma norma para nela compreender casos que não estão expressos em sua 

letra, mas que nela se encontram, virtualmente, incluídos, atribuindo assim à 

lei o mais amplo raio de ação possível, todavia sempre dentro do seu sentido 

literal”. (Diniz, 1995: 181) 

 

A analogia jurídica também se desenvolve em torno de uma norma 

para nela compreender casos que não estão expressos em sua letra, (as 

lacunas) mas que nela se encontram  (por semelhança) incluídos. E também 

amplia o raio de ação da lei. Onde está a distinção? É difícil percebê-la. 

 

Carlos Maximiliano encontra-se no grupo de autores que entendem 

ser possível segregar analogia de interpretação extensiva. Comparando os 

conceitos, o autor concluiu que as diferenças atingem os pressupostos, o fim 

e o resultado: a analogia pressupõe falta de dispositivo expresso, a 

interpretação pressupõe a existência do mesmo; a primeira tem por escopo a 

pesquisa, a segunda quer o sentido amplo de um preceito; a analogia revela 
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nova norma, a interpretação esclarece a norma antiga; numa se estende o 

princípio e na outra é a regra que vai se dilatar. ( Maximiliano, 1994: 215)  

 

Castanheira Neves alega que somente no plano formal e conceitual 

traçado pela tradição, a distinção poderia ser feita com base no espírito da 

norma, abrangedor de casos não diretamente previstos literalmente, 

ocasionando o surgimento da interpretação extensiva quando fosse feita a 

opção pelo sentido referencial mais amplo fundamentado no espírito da lei, 

mas contido na literalidade da norma. No plano da realização concreta a 

distinção é metodologicamente inaceitável. (Neves, 1993: 266) 

 

A inaceitabilidade da distinção ancora-se em quatro asserções sobre 

analogia jurídica: “1) é epistemologicamente também interpretação, 2) 

cumpre normativo-teleologicamente a função prática da norma, 3) participa 

da interpretação como meio e é-lhe imputável como resultado, 4) e, 

decisivamente, que o juízo analógico é a própria essência intencional e 

metodológica da interpretação jurídica.” (Neves, 1993: 268) 
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Capítulo 3 – Porque a analogia jurídica não se fundamenta na lógica 

Vimos numa breve retrospectiva filosófico-histórica que a analogia, 

juntamente à indução, são inferências empíricas e, portanto, incapazes de 

alcançar proposições universais.  

 

Para Castanheira Neves a índole da analogia jurídica é metodológico-

argumentativa e como tal insuscetível de invocar uma validade puramente 

lógica. A lógica exige relação de identidade, indispensável para uma 

inferência analítico-dedutiva, e a conexão que o raciocínio analógico 

pressupõe é de semelhança e a semelhança implica sempre em diferenças e 

na necessidade de se buscar critérios não analíticos, exteriores, para justificar 

se a semelhança deve prevalecer sobre as diferenças. (Neves, 1993: 247/248) 

 

 Atienza destaca a presença necessária de um componente axiológico 

impossível de ser reduzido a um sistema lógico e por este motivo o raciocínio 

por analogia não tem uma natureza estritamente lógica, se entendermos 

lógica enquanto lógica formal. (Atienza, 1986:180) 

 

É certo que não deve ser desprezada a natureza axiológica da analogia 

jurídica. Regras apriorísticas para se encontrar semelhanças e/ou diferenças 

em objetos ou situações de fato estão por serem construídas, pois a realidade, 

caótica, traz a marca da imprevisibilidade.  

 

Outro autor que descarta o fundamento lógico da analogia jurídica é 

Vilanova. Ele adverte que semelhança é propriedade relacional sem tradução 

formal adequada, pois a semelhança é uma comunidade conotativa parcial 

vinculada sempre a uma conotação diferencial, além da conotação comum. 
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Se não houvesse a conotação comum os termos seriam diferentes e se apenas 

houvesse a conotação comum os termos seriam equivalentes ou 

equissignificativos. Como “não há passagem formal do enunciado 

predicativo “A é B” para o enunciado relacional “x é semelhante a B””, 

percebe-se que não há critério lógico para aceitar ou recusar uma analogia. 

(Vilanova, 1997:249/250) 

 

Copi admite que os argumentos por analogia devem ser apreciados na 

base da maior ou menor probabilidade com que se estabelecem suas 

conclusões, mas confirma que nenhum argumento por analogia é válido, isto 

é, não se pode deduzir das suas premissas a conclusão por necessidade lógica. 

(Copi, 1978: 318) 

 

Permanecer o argumento por analogia fora do espaço lógico causa 

enormes obstáculos ao positivismo jurídico quando se trata de justificar as 

decisões recorrendo-se ao silogismo. Este assunto será abordado na segunda 

parte do trabalho. 

 

A natureza argumentativa da analogia jurídica não pode ser 

contestada. A principal característica do método analógico é a necessidade de 

se encontrar semelhanças, imposta a todos que pretendem auferir os seus 

benefícios. 

 

A questão de encontrar semelhanças é necessariamente situada, 

concernente à determinada situação específica. Esta observação não passou 

despercebida a Perelman quando diferenciou a demonstração da 

argumentação. 
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A argumentação, e por conseqüência a argumentação por analogia, é 

pessoal e dirigida a indivíduos objetivando convencê-los, buscando garantir 

sua adesão, a qual poderá ou não ser conseguida. A adesão é o objetivo da 

argumentação, por ela se argumenta. Nítida é a fenda que mantém em outro 

compartimento a demonstração. “A prova demonstrativa diz respeito à 

verdade de uma conclusão ou pelo menos, à sua relação necessária com as 

premissas. Em princípio a lógica formal não se ocupa da adesão de qualquer 

coisa à verdade das proposições em vista. (Perelman, 1988: 234) 
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Segunda Parte – Analogia para justificação das decisões 

 O uso da analogia no Direito é argumentativo e não se encontra 

sistematizado. 

 

 A dogmática jurídica sistematizou e encerrou a analogia aplicada ao 

direito e denominou-a de analogia jurídica e o resultado é que não se ouve 

falar de nenhuma aplicação da analogia em direito, a não ser naqueles 

precisos e enclausurados momentos referidos na primeira parte do nosso 

trabalho. 

 

 Acreditamos que a analogia desempenha um papel de grande 

relevância nas decisões judiciais, particularmente quando se trata de construir 

o que os adeptos da doutrina silogística denominam premissa menor. 

 

 Acontece que a motivação de uma decisão que demande exame das 

questões de fato é realizada com base num raciocínio puramente analógico, 

pois é a analogia a única maneira possível de se chegar às circunstâncias que 

envolveram no passado os fatos que a sentença aborda. 

 

É preciso que os fundamentos de uma sentença, quer seja 

condenatória, quer seja absolutória, repousam, não em certezas advindas de 

um processo silogístico de subsunção, mas em meras probabilidades ou 

juízos de verossimilhança característicos da analogia. 

 

Somente a relação de semelhança entre os fatos desencadeados no 

momento do delito e a descrição destes fatos constante no auto do processo 

prevalecerá na motivação da sentença. 
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Nos próximos três capítulos examinaremos porque a analogia, junto à 

teoria da argumentação está reaparecendo no campo jurídico; como fatos que 

ocorreram no passado podem ser reconstruídos e como este processo 

analógico de reconstrução repercute nas decisões judiciais. 
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Capítulo 4 – Por um paradigma para as ciências jurídicas 

Referindo-se à noção de modelo, argúi Delattre que embora na 

concepção moderna ela seja quase equiparada à noção de teoria, o sentido 

original de modelo é o de paradeigma, que exprime o que se deve copiar, ou 

o resultado imposto à matéria pelo molde ou matriz. (Delattre, 1992:268) 

 

Neste capítulo pretende-se demonstrar que há uma certa crise de 

identidade nas ciências jurídicas quando se trata definir o modelo a ser 

utilizado. A analogia, eminentemente argumentativa, não poderia ficar de 

fora deste embate entre demonstração e argumentação. 

 

Perelman destaca o fator de reação que o desenvolvimento de uma 

teoria da argumentação tem frente aos lógicos modernos que identificaram a 

lógica com a lógica formal e privilegiaram as provas demonstrativas, fruto de 

um sistema dedutivista. A argumentação revela-se um modelo contrário à 

demonstração e uma moderna teoria da argumentação visa retomar e renovar 

a retórica dos gregos e romanos. (Perelman,1988 : 234) 

 

Quando há a adoção de um novo paradigma a comunidade científica 

orienta seu olhar para novas direções e adota novos instrumentos. Coisas 

novas são percebidas e ficar de fora do novo paradigma pode significar a 

exclusão profissional. (Kuhn, 1991) 

 

Apesar de lançar a pergunta sobre estar o conhecimento científico na 

iminência de uma nova transição paradigmática, Boaventura Sousa Santos 

recusa-se a respondê-la, apontando apenas para o fato da reemergência da 
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retórica ser parte integrante da crise paradigmática da ciência moderna. 

(Santos, 2001: 97) 

 

Adeodato destaca o debate entre subsunção e casuísmo. A dogmática 

jurídica, representante do modelo da subsunção, propõe o silogismo onde a 

norma estatal alegada expressa em lei é a premissa maior; o caso concreto, 

por um processo de subsunção, a premissa menor; e a norma individual 

aplicada ao caso concreto, a conclusão. A crítica casuística entende que a 

norma geral não produz a decisão, nem mesmo fixa os parâmetros de atuação 

do intérprete. A função da norma é apenas a de oferecer uma justificativa 

posterior para a escolha. A teoria que fundamenta as decisões jurídicas nas 

topoi parece mais adequada. (Adeodato, 1998: 150-153). 

 

4.1- O embate entre conhecimento científico e retórica 

A oposição entre demonstração e argumentação é colocada como um 

limiar entre a lógica formal e a retórica. A primeira assegura a verdade e a 

oferece de uma maneira científica, impessoal, independente de opinião, com 

raciocínios próprios das ciências duras. Dois mais dois são sempre quatro, 

independente da cultura ou religião de quem realize a operação matemática. 

 

A argumentação não pode oferecer a verdade, contenta-se no máximo 

a convencer. Imprevisíveis, com efeitos extremamente vinculados àqueles 

que os manuseiam, os argumentos produzem diferentes resultados a depender 

de onde, como, quando e principalmente por quem sejam utilizados. 

 

Arte de persuasão pela argumentação, a retórica perdeu no século que 

findou a batalha para a demonstração científica ancorada na prova irrefutável 
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e na lógica apodíctica. O Discurso do Método cartesiano marcou o início de 

uma disputa que culminou na expulsão definitiva da retórica. Não havia mais 

espaço para ela no novo território da racionalidade científica.  No mundo do 

direito, o positivismo jurídico que acompanhou o movimento codificador do 

século XIX, substituiu a retórica pela dogmática jurídica. (Santos, 2001: 

96/97). 

 

Michel Foucault delimita o início do século XVII como o momento 

no qual a semelhança desfaz sua dependência com o saber e começa a 

declinar no horizonte do conhecimento. (Foucault,1990:33) 

 

Foucault e Santos estão concordes quanto ao período de instalação do 

novo paradigma para o conhecimento. 

 

 O aparecimento do pensamento científico criou expectativa entre os 

filósofos interessados no estudo do conhecimento humano. Leibniz, por 

exemplo, ciente das limitadas conjeturas proporcionadas pelo método 

analógico, referindo-se à analogia de Huygens na qual ele pretendia que a 

terra e os demais planetas principais do sistema solar deveriam ser bastante 

semelhantes excetuando-se as diferenças ocasionadas pelas diferentes 

distâncias, comenta: “E até que não encontremos lunetas tais, quais o Sr. 

Descartes nos deu a esperança de encontrar para discernir partes do globo da 

lua não maiores do que as nossas casas, não podemos determinar o que existe 

num globo diferente do nosso”. (Leibniz, 1992:184) 

 

 Podemos perceber que os avanços tecnológicos empurram a retórica 

para fora do campo científico das chamadas ciências da natureza. Restaram 
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as ciências humanas como local propício à argumentação. Os campos 

político, religioso e jurídico mostram-se os mais auspiciosos para as práticas 

argumentativas. 

 

4.2- A reemergência da retórica 

A carência de um desenvolvimento adequado da teoria da 

hermenêutica no século XX permitiu a Perelman ocupar o espaço a ela 

reservado. Além desta razão apontada por Saldanha, o renovado interesse 

pela retórica pode ser explicado por dois outros motivos por ele assinalados. 

A saturação apresentada por teorias jurídico-políticas que questionam a 

relação entre ordem jurídica e ordem estatal é um deles. O outro motivo é o 

retorno da análise da linguagem e do discurso como análise das relações entre 

pensar e transmitir. (Saldanha, 2000:100) 

 

É da essência da argumentação a comunicação, o diálogo, a 

discussão: é necessário que o orador tente influenciar o auditório e que este 

esteja disposto a escutar, a sofrer a ação do orador. Para ser eficaz é preciso 

que haja um relacionamento entre os sujeitos, é indispensável que exista um 

contato entre eles. Os espíritos devem permanecer num estado de influência 

recíproca. (Perelman, 1988: 235). 

 

O auditório jurídico é um foro privilegiado para a prática da 

argumentação tanto quanto o auditório político e o auditório religioso. 

 

Ressalte-se a importância em distinguir-se os verbos persuadir e 

convencer. Quanto aos resultados persuadir é mais que convencer, pois a 

convicção representa um primeiro momento que leva à ação. Por outro lado, 
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se o foco é no caráter racional da adesão, convencer é mais que persuadir. 

(Perelman, 1996: 30). 

 

A argumentação quando tem como objeto de reflexão um contexto 

jurídico converte-se em argumentação jurídica e ocorre em três campos 

jurídicos distintos: a produção de normas jurídicas, a aplicação de normas 

jurídicas e, por final, a dogmática jurídica. A produção prende-se à fase pré-

legislativa; a aplicação ocorre na solução de casos; a dogmática fornece 

critérios para a produção e aplicação do direito, realizando o ordenamento e 

sistematização de um setor do ordenamento jurídico. (Atienza, 2000:18/19). 

 

Em qualquer argumento existe sempre quatro elementos: 1) Uma 

linguagem, pois um argumento é formado por enunciados lingüísticos; 2) 

uma ou várias premissas; 3) uma relação entre as premissas e a conclusão; 4) 

uma conclusão, o ponto final do argumento. (Atienza, 1997:37/38) 

 

Para uma breve notícia da nova retórica, reproduzimos da obra de 

Peralman e Tyteca a divisão das técnicas argumentativas em três 

agrupamentos distintos, conforme estejam mais próximos ou mais afastados 

da lógica formal. 

 

O primeiro grupo é formado pelos argumentos quase-lógicos, 

constituídos por argumentos de reciprocidade, argumentos de transitividade, 

a inclusão da parte no todo, a divisão do todo em suas partes, os argumentos 

de comparação, os argumentos pelo sacrifício, probabilidades. 
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Pertencem ao grupo intermediário os argumentos baseados na 

estrutura do real, bipartidos nas ligações de sucessão (compostas pelo 

argumento pragmático, argumento do desperdício, argumento da direção, 

argumento dos fins e os meios, a superação) e nas ligações de coexistência, 

estas últimas incluem a interação entre ato e pessoa, o argumento de 

autoridade, as técnicas de ruptura e refreamento opostas à interação entre ato 

e pessoa, o argumento de hierarquia dupla aplicado às ligações de sucessão e 

de coexistência, argumentos concernentes às diferenças de grau e de ordem. 

 

O terceiro e último grupo é formado pelas ligações que 

fundamentam a estrutura do real e biparte-se no fundamento pelo caso 

particular e no raciocínio por analogia. No caso particular estuda-se o 

argumento pelo exemplo, a ilustração, o modelo e o antimodelo. Na analogia, 

capítulo sobre o qual tecemos comentários na primeira parte da pesquisa, 

estuda-se o que é analogia, as relações entre os termos de uma analogia, os 

efeitos da analogia, como se utiliza a analogia, o estatuto da analogia e a 

metáfora. (Perelman, 1996) 

 

Note-se que Perelman dá especial destaque à analogia e quando a 

classificou entre os argumentos que fundam a estrutura do real o fez devido à 

facilidade com que analogia faz generalizar o que é aceite por um caso 

particular. (Perelman, 1988: 258) 

 

O modelo perelmaniano de analogia não é o mesmo modelo definido 

como referência para esta pesquisa, que é justamente aquele tipo de 

raciocínio desenvolvido por Kant, conforme vimos na retrospectiva filosófica 

e na primeira parte do trabalho. Isto não impede de afirmar o acerto de 
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Perelman quando ele sustenta que o argumento pela analogia generaliza o 

que é aceite a propósito de um caso particular ou faz com que seja admitido 

num novo domínio que já era previamente admitido num domínio anterior. 

(Perelman, 1998-b: 258) 

 

É importante repetir neste momento que a forma como Perelman 

descreve o raciocínio por analogia é incompatível para a descoberta do quarto 

termo, aquele que permite afirmar propriedades sobre o termo desconhecido 

que são encontradas nos termos conhecidos.  

 

A função heurística da analogia pode ser observada em vários 

raciocínios cotidianos. Sempre que se busca saber sobre algum objeto, 

problema, relação ou situação sobre as quais não há acesso possível por outra 

forma de conhecimento mais confiável é permitido valer-se do argumento por 

analogia. Reputamos esta função de descoberta a mais importante deste tipo 

de argumento. 
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Capítulo 5 – A verdade dos autos, uma inferência analógica 

 Neste capítulo será descrito como ao decidir uma questão à qual 

pressupõe o exame do suposto fático, o juiz necessariamente motiva sua 

decisão através de uma analogia entre o conteúdo dos autos de um processo 

(onde consta toda matéria probatória que foi possível incluir no processo) e o 

recorte de determinada realidade ocorrida no passado onde foi cometido o 

delito. 

 

O prévio exame das questões de fato é condição necessária para uma 

decisão jurídica. A este exame a Dogmática da decisão defendida por Ferraz 

Jr. concede elevada relevância. Com efeito, através do suposto fático aquele 

que decide adquire elementos capazes de organizar a apreciação dos fatos 

para a tomada de decisão. “Na medida em que os casos concretos aparecem 

como conflitos que constituem situações, ou que envolvem dados 

desordenados e não estruturados, as construções dogmáticas do suposto fático 

permitem uma sistematização dos conflitos segundo critérios de relevância 

jurídica”. (Ferraz Jr.,1998 : 164) 

 

Dando ênfase às questões de fato, Kelsen entende que é 

imprescindível examiná-las antes de qualquer decisão:  

 

“Para individualizar a norma geral por ele aplicada, o 

tribunal tem de verificar se, no caso que se lhe apresenta, existem 

in concreto os pressupostos de uma conseqüência do ilícito 

determinados in abstracto por uma norma geral. Esta 

determinação do facto que condiciona as conseqüências do ilícito 

implica a determinação da norma geral a aplicar, isto é, a 
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averiguação de que está em vigor uma norma geral que liga uma 

sanção ao facto (ou situação de facto) em apreço. O tribunal não 

só tem de responder à quaestio facti como também à quaestio 

juris. Depois de realizar estas duas averiguações, o que o tribunal 

tem a fazer é ordenar in concreto a sanção estatuída in abstrato 

na norma jurídica geral. Estas averiguações e esta ordem ou 

comando são as funções essenciais da decisão judicial.”    

(Kelsen, 1979:328) 

 

É preciso fazer uma advertência fundamental à estruturação lógica do 

nosso trabalho. A partir deste ponto nos nós restringiremos ao âmbito do 

direito penal.  

 

Porque é no campo do direito penal que uma vez examinada a questão 

de fato, o passo subseqüente é aplicar a penalidade como uma conseqüência 

inelutável. 

 

No direito penal, mais que em qualquer outro ramo do direito, ganha 

especial destaque a comparação efetuada entre o juiz e o historiador 

primeiramente por Calamandrei e, mais tarde, por Calogero e Ferrajoli. 

 

Ibáñez reuniu importantes resultados deste cotejo que muito nos 

interessa e logo serão demonstrados os motivos do interesse nesta 

comparação. Passo a compartilhar as contribuições com perda de estilo e 

ganho quanto à autoria de cada colaboração. 
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Calamandrei escreveu que o juiz e o historiador se assemelham 

porque ambos indagam sobre os fatos do passado e declaram a verdade sobre 

os mesmos; Colagero acrescentou que esses dois encontram-se com os fatos 

encarando-os não como uma realidade existente, mas como uma realidade a 

construir; Ferrajoli conclui que não está ao alcance do juiz as condutas objeto 

do ajuizamento e que o juiz não experimenta os fatos delitivos objeto do 

juízo, ele experimenta suas provas. (Ibáñez ,1992:273) 

 

 

Quando o juiz examina as questões de fato, ele o faz de uma maneira 

muito peculiar, uma vez que jamais poderá ter acesso aos acontecimentos 

quando ainda estão ocorrendo. Esta característica do juiz, a de saber das 

ocorrências sempre depois que já deixaram de ser, torna-o semelhante a um 

personagem da mitologia grega, mas não Hércules, como pretendeu Dworkin 

(1999-b: 146/208) e (1999-a:287) para desespero e revolta de Habba (1999: 

48/52), que não poupa Dworkin de pesadas críticas. O personagem é 

Epimeteu, irmão de Prometeu, e sua característica é tomar conhecimento das 

coisas depois que elas acontecem. (Hesíodo,1990) e (Hesíodo,1991). 

 

Mas onde queremos chegar? Como relacionar analogia e justificação 

das decisões? 

 

Perelman chama a atenção para os preconceitos que a analogia 

sempre carrega consigo: “O raciocínio por analogia cujo valor é muito 

contestado na metodologia científica, foi, nesta, limitado: reconheceu-se sua 

função heurística, como instrumento de invenção das hipóteses, mas foi-lhe 

negado todo valor probatório. É normal, aliás, atribuir à analogia um estatuto 



                                                                                                                                                

 

56

subordinado, quando se dispõe de um critério experimental que permite testar 

o valor das hipóteses. Mas em muitas áreas, de modo especial na filosofia, a 

analogia, tal como a concebo, constitui um modo de raciocínio especial e 

imprescindível”. (Perelman, 1998: 175/176) 

 

Também no direito, especialmente no direito penal porque o objeto da 

prova normalmente é vinculado a questões de fato, a analogia mostra-se 

imprescindível, pois não é outro tipo de raciocínio o utilizado para realizar 

inferências a partir das provas carreadas aos autos do processo. 

 

A relação que as provas constantes dos autos têm com a realidade é 

uma relação de semelhança. Os autos de um processo não são a realidade do 

suposto fático ocorrido num passado mais ou menos remoto. A “verdade” 

contida nos autos não guarda identidade com a verdade da hipótese fática. 

Em alguns casos, quando as semelhanças são de grande monta quase que 

haverá coincidência. Poder-se-á afirmar então que uma decisão daí motivada 

terá grandes probabilidades de ser justa, isto é, de acordo com a verdade. Em 

outros casos, as diferenças entre a hipótese de fato e sua descrição nos autos 

do processo são de tal jaez que apenas se poderá afirmar que nenhuma 

decisão por ela motivada será justa. 

 

Temos então que a motivação da decisão será realizada com base nos 

autos, segundo a regra quod non est in actis non est in hoc mundo. O que não 

está nos autos não está no mundo.(Saraiva, 1999) 

 

Adiante, quando nos detivermos sobre a valoração da prova, veremos 

que as provas técnicas, embasadas nas ciências duras, dilatam as semelhanças 
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entre os fatos ocorridos e o que deles se afirma num processo e 

conseqüentemente reduzem o espaço para o erro. 

 

 O Direito reconhece que as provas constantes dos autos, mesmo 

aquelas valoradas como capazes de motivar o juiz a proferir uma sentença 

incriminatória não constituem uma verdade irrefutável, no sentido como o 

conhecimento científico se utiliza destas palavras. 

 

Estamos convencidos não ser outra a razão pela qual o ordenamento 

jurídico brasileiro, em consonância com os ordenamentos de outros países, 

adota o princípio da revisão das sentenças criminais, mitigador do princípio 

da coisa julgada: 

 

“Art. 621. A revisão dos processos findos será 

admitida: 

 I – quando a sentença condenatória for contrária ao 

texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;  

II – quando a sentença condenatória se fundar em 

depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;  

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas 

provas de inocência do condenado ou de circunstância que 

determine ou autoriza diminuição especial da pena”. (Código de 

Processo Penal) 

 

É sempre possível a descoberta de novas provas que apontem no 

sentido de inocentar quem antes havia sido condenado. 

 

5.1 – O conteúdo analógico na apreciação dos fatos 
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Clássica, utilizada por muitos filósofos, particularmente por Leibniz, 

a analogia que concluía pela existência da vida na lua a partir da existência de 

vida na terra, considerando as semelhanças entre o planeta e o satélite 

arrefeceu após as descobertas da astronomia que acentuam as diferenças 

existentes, principalmente a falta de atmosfera na lua. 

 

Vamos tomar a analogia acima para construir o modelo paralelo do 

raciocínio analógico usado na fundamentação de uma decisão. 

 

Toda analogia tem quatro termos. No exemplo temos: 

1º Termo - Terra 

2º Termo - Lua 

3º Termo - Existência de vida na terra 

4º Termo - Existência de vida na lua. 

 

O quarto termo é “descoberto” pelas semelhanças entre o primeiro e o 

segundo termo. O terceiro termo apresenta uma relação inerente com o 

primeiro. Pretende-se que o quarto termo, chamado de quartenio terminorum 

apresente a mesma relação com o segundo termo. Todas as semelhanças 

encontradas entre a terra e a lua reforçam as probabilidade de se confirmar a 

existência de vida na lua. Quanto maiores forem as semelhanças, maiores 

serão as chances da analogia convencer. Na razão inversa, quanto maiores 

forem as diferenças, maior será a dificuldade de encontrar adesão. 

 

Vamos apresentar a analogia que pretende concluir pela verdade do 

conteúdo dos autos do processo. 
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1º Termo – Suposto fático 

2º Termo – Autos do processo 

3º Termo – Verdade do suposto fático 

4º Termo - Verdade dos autos do processo 

 

É impossível aos autos de um processo conter todas as circunstâncias 

que contemplam o suposto fático. Este sempre será mais amplo. Qualquer 

descrição da realidade apresenta sempre um empobrecimento da realidade. 

Estes conceitos não são unívocos, não são equívocos, são análogos.  

 

Vamos encontrar nos autos do processo a data do delito; quem foi o 

seu autor e o que ele afirmou, as vítimas e, às vezes, o que elas disseram 

saber sobre os fatos, as testemunhas e as verdades/mentiras de que são 

capazes de asseverar, o exame de corpo de delito, quando houver vestígios a 

apurar, perícias etc.  

 

Estejamos certos de uma coisa: por melhor que tenha sido a produção 

das provas, elas não reproduzirão a realidade em todo seu esplendor. Sempre 

faltará um pedaço, pequeno que seja, deste quebra-cabeça. Haverá 

coincidência, mas haverá também diversidade. Coincidência e diversidade 

tão necessárias à construção de qualquer hipótese de analogia. 

 

O raciocínio por analogia é distinguido do silogismo por possuir o 

quartenio terminorum, acrescentando-se a ele um quarto termo, não 

encontrado no raciocínio silogístico. ( Bobbio, 1995: 217). 
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Este quarto termo será buscado pelas semelhanças que possam 

oferecer os autos do processo. É justamente neste ponto que o juiz se 

assemelha ao historiador, mas o juiz deve motivar sua decisão não com uma 

livre pesquisa no mundo das ocorrências fáticas. Ele deve se ater aos autos do 

processo. 

 

Kelsen percebe com suficiente lucidez que há uma fissura que separa 

em compartimentos estanques o que efetivamente ocorreu no passado e deu 

lugar à propositura de determinada ação penal e o que se apresenta como 

prova de um processo: 

 

 “A verificação do facto condicionante pelo tribunal 

é, portanto, em todo o sentido constitutiva. Se uma norma 

jurídica geral liga uma determinada pena ao crime de homicídio, 

este facto não é correctamente descrito  se se apresenta o facto de 

alguém ter cometido um homicídio como o pressuposto da 

sanção. Não é o facto em si de alguém ter cometido um 

homicídio que constitui o pressuposto estatuído pela ordem 

jurídica, mas o facto de um órgão competente segundo a ordem 

jurídica ter verificado, num processo determinado pela ordem 

jurídica, que um indivíduo praticou um homicídio. Quando se diz 

que o tribunal verificou que um determinado indivíduo praticou 

certo homicídio, embora “na realidade” esse indivíduo não tenha 

cometido o homicídio em questão, ou que o tribunal verificou 

que um determinado indivíduo não praticou certo homicídio, 

embora esse indivíduo tenha executado tal homicídio, isso 

significa que o tribunal verificou a existência ou não existência 
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de um facto que, na opinião de outros não juridicamente 

competentes para essa verificação, não teve ou teve lugar. 

 

Do ponto de vista da ordem jurídica a aplicar por 

indivíduos, apenas importam as opiniões desses indivíduos sobre 

se um determinado indivíduo praticou ou não um certo 

homicídio. Estas opiniões são mais ou menos dignas de crédito, 

podem contradizer-se, e o próprio indivíduo suspeito de 

homicídio pode confessar ou negar o facto. Se a norma geral 

deve ser aplicada, só uma opinião deve prevalecer. Qual, é o que 

tem de ser determinado pela ordem jurídica. É a opinião que se 

exprime na decisão do tribunal. Unicamente ela é juridicamente 

relevante, sendo a opinião de todos os outros juridicamente 

irrelevante.” (Kelsen, 1979:331) 

 

5.2 – Livre apreciação das provas 

    Vige no Brasil o sistema o sistema da livre apreciação das provas 

legais. O Código de Processo Penal é bastante claro quando dispõe sobre o 

assunto: 

 “Art. 157. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

prova”.  

 

As partes e interessados no processo têm o direito de checar se a 

motivação do juiz está de acordo com as provas constantes dos autos e caso a 

motivação vá de encontro às evidências dos autos, isto enseja razão suficiente 

para ser procedida revisão da sentença penal incriminatória, conforme vimos 

anteriormente quando explicamos os processos desenvolvidos para a 

realização do raciocínio analógico em busca da verdade. 
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O tema é relevante à pesquisa sobre analogia, pois a livre apreciação 

das provas impõe necessariamente uma motivação com base nos autos 

processo. Aliás, o dever de motivar foi elevado pela Constituição brasileira 

de 1988 a verdadeira garantia constitucional: 

“IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder 

Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, 

sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o 

exigir, limitar a presença , em determinados atos, às próprias 

partes e a seus advogados, ou somente a estes;” 

(Constituição 1988, inciso IX, art. 93) 

   

Sobre a livre apreciação das provas e o dever de motivar as decisões, 

esclarece o Ministro Francisco de Campos na Exposição de motivos que 

acompanha o Código de Processo Penal:  
 

               “O projeto abandonou radicalmente o sistema 

chamado da certeza legal. Atribui ao juiz a faculdade de 

iniciativa de provas complementares ou supletivas, quer no curso 

da instrução criminal, quer a final, antes de proferir a sentença. 

Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei 

civil, salvo quanto ao estado das pessoas; nem é prefixada uma 

hierarquia das provas: na livre convicção destas o juiz formará 

honesta e lealmente a sua convicção. A própria confissão do 

acusado não constitui fatalmente prova plena de sua 

culpabilidade. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, 

ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio 

que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes 
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dos autos , não é menos certo que não fica subordinado a nenhum 

critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. 

O juiz criminal é, assim, restituído a sua própria consciência. 

Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não 

quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na 

apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais na 

aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu 

conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E 

precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das 

partes e do interesse social”. 

 

5.3 – Critérios propostos por Copi para verificação de analogias 

Foucault descreve quatro formas de similitude, uma delas é a 

analogia. As outras são a convenientia, a aemulatio e as simpatias. 

 

Cabe referir mais uma vez ao destaque dado às relações entre as 

semelhanças. Observa Foucault sobre analogia: “Seu poder é imenso, pois as 

similitudes que executa não são aquelas visíveis, maciças, das próprias 

coisas; basta serem as semelhanças mais sutis das relações”. Continua o autor 

afirmando que a analogia é capaz de aproximar todas as figuras do mundo 

através do homem. 

 

Se for verdadeiro, e nós não duvidamos dos poderes deste argumento 

à falta de outros melhores, como fazer para possuir um método capaz de 

afirmar as semelhanças, ou se isto não é possível, mostrar as diferenças 

capazes de negá-las?  
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Copi oferece seis critérios para a apreciação dos argumentos por 

analogia, aos quais nós incluímos exemplos vinculados aos objetivos do 

trabalho: 

1) Quanto maior o número de entidades entre os quais se afirmam as 

analogias, maior será a probabilidade da conclusão.  

 

 Se constar nos autos do processo o depoimento de cinco testemunhas 

que afirmem ter um fato relevante verdadeiramente ocorrido, a probabilidade 

destas afirmações serem de acordo com a verdade é maior que se apenas 

constar o depoimento de uma testemunha. 

 

2) Quanto maior a quantidade de aspectos na qual se diz que as coisas 

são análogas, maiores serão as chances de se colher um bom resultado destas 

premissas.  

 

Se as informações colhidas de uma testemunha pela riqueza de 

detalhes apresentados  fazem coincidir em inúmeros pontos os mesmos dados 

colhidos de outras fontes de prova, a probabilidade de veracidade aumenta. 

 

 3) A força das conclusões em relação às suas premissas. 

 

 Quanto mais perto do verossímil forem as informações colhidas, 

maiores serão as chances da analogia ser verdadeira. 

 

4) Quanto menor o número de desanalogias ou pontos de diferença 

entre os exemplos mencionados nas premissas e o caso ao qual se refere a 

conclusão maiores serão as chances da conclusão ser verdadeira. 
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 Numa instrução probatória sobre um mesmo fato são montadas 

diferentes histórias pela mesma testemunha. 

 

 5) O quinto critério explica a importância do primeiro. Quanto mais 

dessemelhantes forem os exemplos mencionados nas premissas, tanto mais 

forte será o argumento. 

 

 Ocorre quando as provas técnicas, o autor, o réu, as testemunhas de 

defesa e as de acusação afirmam sobre um mesmo fato relevante as mesmas 

circunstâncias. 

 

6) O fator de relevância da analogia fornecida. ”Embora possa haver 

divergências sobre quais são as analogias relevantes para certas conclusões, 

isto é quais são as propriedades relevantes para provar a presença de outras 

num determinado caso, é duvidoso que haja qualquer discordância sobre o 

significado de relevância.” (Copi, 1978: 321) 

 

“O fator de relevância deve ser explicado em função da causalidade. 

Num argumento por analogia, as analogias relevantes são aquelas que se 

referem a propriedades ou circunstâncias relacionadas causalmente”. (Copi, 

1978: 322) 

 

Normalmente são relevantes para uma analogia o que se afirma ou se 

nega sobre as circunstâncias que envolvem os fatos relevantes. Saber o que é 

e o que deixa de ser relevante só é possível em dimensão com determinado 

caso concreto examinado. Às vezes um pequeno detalhe pode transformar-se 
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numa peça chave para a montagem dos acontecimentos que culminaram por 

desencadear a instrução probatória. 
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Capítulo 6 – A teoria da decisão 

            ”Uncertainty is not easy to bear”: Não é fácil suportar a incerteza. A 

frase de Cohen citada por Finetti ilustra a dificuldade geral para se tolerar 

situações de incerteza, levando o repúdio à incerteza a sufocar as dúvidas e a 

se fazer aceitar uma certeza sem existir um período de maturação. “A solução 

mais simples (e simplista) consiste em ignorar a incerteza, fazendo-se 

referência à hipótese de uma situação certa, intermédia entre as possíveis e 

mais ou menos prováveis”. (Finetti, 1989: 417) 

 

Qual o melhor critério de decisão para atingir os resultados 

pretendidos? “Quando surge a possibilidade ou necessidade de escolher entre 

diversas alternativas possíveis, surge o problema da decisão”. A decisão 

depende de comparações entre os benefícios que se pode obter de cada 

alternativa, poder-se-ia falar em termos de custos e de lucros e a teoria das 

decisões ensina a dar um peso monetário adequado a cada elemento nas 

comparações efetuadas. (Finetti, 1989: 414) 

 

O estudo das decisões realiza-se em três situações distintas. Decisões 

em situação de certeza (cada alternativa escolhida leva a um resultado certo e 

o problema reduz-se à comparação dos resultados possíveis e da escolha 

preferencial). Decisões em situações de incerteza (os resultados não 

dependem apenas das decisões tomadas, mas principalmente do acaso, o que 

determina uma avaliação probabilística das circunstâncias desconhecidas). 

Decisões em situação de incerteza competitiva, também chamada de teoria 

dos jogos. São as mais complicadas, pois a existência de competidores pode 

influenciar a escolha de quem decide. (Finetti, 1989: 409) 
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O que se viu nos parágrafos acima poderá ser aproveitado para uma 

futura teoria referente às decisões judiciais? O uso seria bastante restrito 

porque nas decisões examinadas pela teoria que Finetti apresenta, o resultado 

é o mais importante, pois as decisões são base para uma ação ou um 

agrupamento de ações subseqüentes visando determinado resultado. Decide-

se buscando atingir os melhores resultados possíveis. 

 

É mesmo discutível se os membros Poder Judiciário podem tomar 

decisões assim como tomam os membros dos Poderes Legislativo e 

Executivo. Falta discricionariedade ao Poder Judiciário. Oportuna neste 

ponto é a observação de Ferrajoli: “As leis, os negócios jurídicos, são atos 

que se caracterizam pela discricionariedade ou autonomia de seus autores e 

evidentemente não requerem de uma motivação verdadeira para ter validez. 

Ao contrário, as sentenças são atos cuja validez repousa sobre a prova dos 

fatos que se discutem, sobre a fundamentação ou verdade de sua qualificação 

jurídica”.(Ferrajoli, 1998: 189) 

 

Assume a maioria das decisões judiciais peculiaridades que as tornam 

diferenciadas em relação às demais decisões. Talvez a principal delas seja a 

de ser tomada com olhos voltados para o passado. A decisão busca conformar 

os fatos ao ordenamento jurídico que dispõe sobre os resultados. 

 

Numa decisão judicial quando há supostos fáticos a serem 

investigados, é possível que a parte que envolva maior discricionariedade 

decisional seja aquela que afirme a maneira como se desenrolaram os 

acontecimentos que envolveram o cometimento do delito. 

 



                                                                                                                                                

 

69

 “Uma teoria da decisão jurídica ainda está por ser feita”. A asserção 

de Tércio Ferraz é explicada comparando-se o desenvolvimento de teorias 

acabadas do sistema analítico e interpretativo. A discussão de temas ligados à 

decisão jurídica é muito menor – restringe-se à legitimidade do direito ou se 

perde no estudo esparso e superficial de técnicas decisórias no sentido 

jurídico. (Ferraz Jr., 1998: 158) 

 

Há uma correlação entre a decisão jurídica e os conflitos jurídicos, 

tornando estes uma condição de possibilidade daquela. A decisão transforma 

os conflitos sem os eliminar. No dizer de Ballweg, “a decisão jurídica não 

termina o conflito através de uma solução, mas o soluciona pondo-lhe um 

fim”. O fim não elimina a incompatibilidade primitiva, mas a leva para uma 

situação onde inexiste possibilidade de ser retomada.(Ferraz Jr., 1998: 163) 

 

Mais importante para o destino da pesquisa da analogia é o caráter de 

aprendizagem que se impõe à decisão. Ferraz Jr. (1998: 159) aponta a decisão 

como um ponto culminante no processo de aprendizagem. Ferrajoli entende 

que a atividade do juiz no processo de decisão é potencialmente cognitiva. 

(Ferrajoli, 1998: 190) 

 

Habermas numa crítica ao positivismo jurídico de Hans Kelsen e H. 

L. A. Hart demonstra como a preocupação com a segurança jurídica coloca 

em segundo plano a garantia de correção das decisões judiciais, 

especialmente no modo como são tratados os casos difíceis: “O juiz preenche 

seu espaço de arbítrio através de preferências não fundamentáveis 

juridicamente e às vezes orienta suas decisões por padrões morais, que não 

são mais cobertos pela autoridade do direito”. (Habermas, 1997: 251/252) 
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 O positivismo cria um sistema jurídico autônomo e fechado, alheio a 

princípios não jurídicos, com a pretensão garantir a consistência de decisões 

ligadas a regras e fazer o direito independer de política. A legitimação ocorre 

através da legalidade do procedimento da normatização, que prioriza o 

processo correto de positivação. (Habermas, 1997: 250) 

 

 Hespanha no mesmo sentido de Habermas, percebe a fragilidade dos 

argumentos kelsenianos que fundamentam a norma a partir da sua 

conformidade com o direito, não deixando saídas para outros sistemas 

normativos, como a religião ou a moral. E afirma haver um auto-

referenciamento por parte das normas. Elas aplicam-se a si próprias e a si 

mesmo legitimam. (Hespanha, 1997: 195)  

 

 A característica auto-referenciadora é também observada por 

Teubner: “O Direito retira sua própria validade dessa auto-referência pura, 

pela qual qualquer operação jurídica reenvia para o resultado de operações 

jurídicas. Significa isto que a validade do Direito não pode ser importada do 

exterior do sistema jurídico, mas apenas obtida a partir do seu interior”. 

(Teubner, 1993: 2) 

 

6.1 – Premissa menor apenas provável 

 O leigo em direito pode pensar que toda dificuldade em se 

fundamentar uma sentença reside no fato de a autoria encontrar-se ou não 

devidamente provada nos autos do processo. Isto não é verdadeiro. 
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 A decisão não assere apenas a culpa ou a inocência. Quando o réu é 

considerado culpado de um crime, a decisão deve refletir uma série de fatores 

que vão muito além da singela comprovação da culpa. 

 

 Observe-se o legislador penal brasileiro quando trata da cominação 

das penas: 

“Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos 

antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos 

motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como 

ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 

   I – as penas aplicáveis dentre as cominadas; 

                       II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos 

limites previstos; 

                       III – o regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade 

  IV – a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Código Penal) 

 

 Insistimos em abordar este aspecto, pois ele tem relevância quando se 

pretende que os muitos detalhes da realidade não contidos nos autos somente 

podem ser alcançados através de um raciocínio analógico. O que faltar aos 

autos somente poderá ser buscado na realidade dos supostos fáticos num 

cotejo analógico, pois o juiz nunca poderá ter acesso ao passado, que 

permanecerá sempre parcialmente desconhecido. 
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 Esta dicotomia suposto fático/ realidade é apresentada por positivistas 

como Kelsen com um certo desprezo pelos fatos e pelas verdades que eles 

encerram consigo: 

“Com efeito, a proposição jurídica não diz: Se um 

indivíduo determinado cometeu um homicídio, deve ser-lhe 

aplicada uma determinada pena, mas: Se o tribunal competente, 

num processo determinado pela ordem jurídica, verificou com 

força de caso julgado, que determinado indivíduo praticou um 

homicídio, o tribunal deve mandar aplicar a este indivíduo uma 

determinada pena. No pensamento jurídico o facto 

processualmente verificado vem ocupar o lugar do facto em si 

que, no pensamento não jurídico, condiciona o acto de coerção. 

Somente, esta verificação é, ela própria, um “facto”; e, quanto à 

questão de saber se ela, no caso concreto, existe, se a verificação 

se operou sequer, se ela foi feita pelo órgão competente e pelo 

processo prescrito, é igualmente possível uma divergência de 

opiniões, tal como relativamente à questão de saber se a 

verificação foi “correta”, isto é conforme à realidade).” (Kelsen, 

1979: 332)      

  

 Neste ponto é oportuno recordar a crítica que Habermas faz ao 

positivismo, uma vez que as palavras de Kelsen deixam a nítida certeza de 

que a segurança jurídica tem total primazia em relação à preocupação com a 

correção das decisões judiciais. 

 

 Interessa apontar para a premissa menor do silogismo construído 

através de analogias. Esta premissa menor, numa decisão judicial em que 
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dependa da apreciação de supostos fáticos, não pode ser aceita como 

verdadeira. Poderá apenas ser considerada provável. 

 

 Ofende a lógica formal inferir por premissas que não podem 

comprovar a certeza. Todo raciocínio por analogia conclui apenas com 

verossimilhanças. 

 

6.2 – Do silogismo impossível 

 Kneale afirma que a doutrina aristotélica do silogismo é precedida 

pela doutrina aristotélica das proposições gerais. “No começo dos Primeiros 

Analíticos ele define um silogismo como uma inferência na qual , se certas 

proposições se afirmam, qualquer coisa de diferente, do que é afirmado nelas, 

se segue necessariamente”. (Kneale e Kneale, 1980: 69) 

 

Atente-se para o enunciado proposto por Kelsen:  

“Se o parlamento constitucionalmente eleito, pelo 

processo determinado na Constituição, editou uma lei segundo a 

qual uma determinada conduta deve ser punida, como crime, de 

determinada maneira, e se o tribunal verifica que certo e 

determinado indivíduo praticou essa conduta, deve esse tribunal 

aplicar a pena prevista na lei.” (Kelsen, 1979: 329) 

 

O modelo silogístico pode ser observado neste exemplo. A premissa 

maior é a lei, a premissa menor são os fatos descritos na lei e a conclusão é a 

decisão que manda observar as normas legais. 
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É impossível a construção de um silogismo válido partindo-se de uma 

premissa menor apenas provável. É neste momento que o Direito corre o 

risco calculado de transformar ouro em chumbo. De fazer a transmutação 

inversa e transformar vinho em água. Inocente em culpado e culpado em 

inocente.  

 

Ainda que o argumento por analogia não possa satisfazer as regras 

silogísticas, como aliás nenhum outro argumento, pois qualquer argumento é 

incapaz de demonstrar, decisões não deixam de serem aplicadas baseadas 

numa premissa menor apenas provável. A principal justificativa pode ser 

resumida por Vilanova: “O ato sentencial (em sentido amplo) não pretende 

ser epistemologicamente verdadeiro, mas juridicamente válido”. (Lourival 

Vilanova, 1997: 251) 

 

Esta saia justa envolvendo dogmática e epistemologia coloca a 

analogia e a teoria da decisão num foro privilegiado para a discussão do 

problema. Referindo-se à relação dogmática/epistemologia, vale transcrever a 

opinião de Warat:  

“Os dogmáticos, que formulam uma teoria geral do 

direito, expressam-na com os atributos de axiomatização e 

cientificidade, com a afirmação de que o raciocínio jurídico se 

amolda às regras da lógica estrita e formal, buscando recobrir a 

atividade teórica do Direito com a auréola prestigiosa que estas 

atividades envolvem. Se obtém assim um efeito de objetividade 

dos juízos de valor, dos argumentos persuasivos e dos tópicos. A 

epistemologia, hoje questiona tais critérios, assumindo-os como 

pressupostos metodológicos deformantes, enquanto se 

apresentam como axiomas, postulados ou dogmas às meras 
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opiniões, ideológica e politicamente determinadas e 

metodologicamente discutíveis sobre questões, problemas e 

conflitos jurídicos, que não podem ser logicamente enquadradas, 

senão racional, emotiva e ideologicamente valoradas e decididas, 

não apenas com a presença das normas, teorias e princípios da 

dogmática jurídica, senão também com o do sentido comum 

teórico”. (Warat, 1995: 38) 

 

Importantes pesquisas sobre o desenvolvimento de decisões judiciais, 

lógica e racionalidade no direito tem sido realizadas por diversos autores. 

Enumero algumas destas pesquisas: Aarnio (1990), Alexy (1988) e (1994), 

Atienza (1987), (1990) e (2000), Barragán (1990) e (1994), Bulygin (1994), 

Baratta (1988), Bobbio (1988), Haba (1990-a) e (1990-b), Habermas (1988), 

Larios (2001), Peczenik (1999), Schimill (1994). 

. 
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Conclusões 

  

 Uma fábula de Esopo é recontada por Jean de La Fontaine. 

 

 Havia um burro que se gabava por ser descendente de uma égua 

famosa e que não cessava de alardear o que sua mãe fora capaz de realizar. 

No final dos seus dias, o burro num moinho recorda do pai jumento. 

 

A velocidade e o prestígio da égua não possibilitaram ao burro 

candidatar-se a cavalo de corrida, mas a resistência e força do jumento, 

sempre negado, garantiram ao burro suportar os fardos dos dias e permanecer 

vivo. 

 Assim age a dogmática, vangloriando-se da cientificidade do Direito, 

referindo-se à utilização de raciocínios lógico-demonstrativos, tomando para 

si os méritos conseguidos pelas ciências duras, obtendo assim maior 

legitimação. Por outro lado, o discurso jurídico persuasivo próprio da 

argumentação nunca deixou de ser utilizado pelas ciências jurídicas. 

 

 A racionalidade do direito reclama um minucioso exame sobre a 

analogia. Todos dias mundo afora milhões de operadores do direito 

encontram-se nos tribunais para exercer a argumentação e milhões de 

processos são decididos não na base da argumentação. 

 

  A pesquisa não pretendeu em nenhum momento refutar que os 

raciocínios lógico-demonstrativos, como não poderia deixar de ser, têm vasta 

aplicação no mundo jurídico. 
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 Entendemos que restou suficientemente estabelecido que a doutrina 

do silogismo encontra dificuldade para justificar uma decisão judicial com 

base num modelo dedutivo, isto porque não se consegue passar de uma 

inferência indutiva para uma conclusão dedutiva. 

 

 Consideramos o conceito de analogia não pode ser identificado com o 

conceito de analogia jurídica já cristalizado pelo direito e sempre relacionado 

à falta de completude do ordenamento jurídico e à conseqüente colmatação 

de lacunas.  

 

 O conceito de analogia é mais amplo. Pode-se fazer analogias dentro 

do âmbito jurídico sem que sejam feitas referências à lacunosidade das 

normas. Argumentar por analogia ou raciocinar por analogia não leva quem 

age desta maneira a efetuar uma analogia jurídica. 

 

 Outro aspecto importante que deve ser mencionado neste momento é 

o fato de consideramos insatisfatório o atual desenvolvimento da apreciação 

das semelhanças nas analogias. Falta sistematização e creio que a realização 

de novas pesquisas poderá fornecer maior segurança para todos que precisem 

valer-se deste recurso. 

 

 A teoria da argumentação e especificamente a argumentação por 

analogia pode colaborar para uma visão mais humanizadora do direito que 

aproxime mais o Poder Judiciário daqueles que sofrem as conseqüências das 

suas decisões, pois ao cumprir a tarefa de integrar a ordem jurídica, a 

analogia possibilita a renovação do direito, tomando para si a 
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responsabilidade de romper o auto-referenciamento imposto a todo sistema 

fechado. 

 

 Alcançar os fatos tais como eles ocorrem, com o peso axiológico que 

cada época e cada lugar oferece certamente ocasionará mudanças destinadas 

a tornar a práxis judiciária melhor. Estamos convictos que novos 

aprofundamentos na pesquisa da analogia servirão para revelar todas as 

possibilidades deste argumento tão imprescindível a todos. 
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Anexo – 

Verbete analogia nos dicionários Houaiss e Aurélio de língua portuguesa. 

 

Houaiss 

 

Analogia: substantivo feminino  

qualidade, estado ou condição de análogo 

 

1 relação ou semelhança entre coisas ou fatos 

 

2 Rubrica: biologia. 

semelhança funcional entre órgãos de diferentes estruturas e origens 

embriológicas, como, p.ex., as asas de insetos e de aves 

 

3 Derivação: por extensão de sentido. Rubrica: filosofia. 

na filosofia grega de tendência matematizante, identidade de relação 

entre pares de conceitos dessemelhantes (exemplificada pela 

proposição platônica: "a inteligência está para a opinião assim como a 

ciência está para a crença") 

 

4 Derivação: por extensão de sentido. Rubrica: filosofia. 

na filosofia medieval, parentesco ontológico que estabelece relação de 

semelhança entre o ser finito da criatura e o ser pleno de Deus 

 

5 Derivação: por extensão de sentido (da acp. 4). Rubrica: filosofia. 

esp. na filosofia moderna, processo efetuado através da passagem de 

asserções facilmente verificáveis para outras de difícil constatação, 
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realizando uma extensão ou generalização probabilística do 

conhecimento 

6 Derivação: por extensão de sentido. Rubrica: filosofia. 

o mesmo processo cognitivo transportado para a ciência moderna 

(como, p.ex., na analogia entre o raio e a centelha elétrica formulada 

por Benjamin Franklin [1706-1790]) 

 

7 Rubrica: física. 

correspondência que pode ser estabelecida entre fenômenos cuja física 

é distinta, mas cujas grandezas são descritas por funções matemáticas 

que possuem propriedades semelhantes ou idênticas 

 

8 Rubrica: termo jurídico. 

operação lógica por meio da qual se aplica a um caso não previsto 

na lei a norma jurídica disciplinadora de ocorrências semelhantes 

 

9 Rubrica: lingüística. 

processo de mudança lingüística que consiste na alteração de uma 

palavra, morfema, construção sintática, significado etc., para se adaptar 

a um modelo preexistente (p.ex.: friorento tem or por analogia com 

calorento; na linguagem infantil, temos ele fazeu [por analogia com 

comeu, correu]); a analogia interfere tb. no processo de formação de 

neologismos (p.ex., a palavra aidético [omitindo-se o s que faz parte da 

sigla] foi criada prov. por analogia com diabético, morfético) 
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Aurélio: 

 

Analogia. [Do gr. analogia, pelo lat. analogia.] S. f.  

 

1. Ponto de semelhança entre coisas diferentes. 

 

2. Semelhança, similitude, parecença. 

 

3. Filos. Identidade de relações entre os termos de dois ou mais pares. 

 

4. Filos. Semelhança entre figuras que só diferem quanto à escala. 

 

5. Filos. Semelhança de função entre dois elementos, dentro de suas 

respectivas totalidades. [Cf. nas acepç. 3 a 5, generalização (5).] 

 

6. Fís.  Relação entre dois fenômenos físicos distintos que podem ser 

descritos por um formalismo matemático idêntico, a qual pode existir 

entre um fenômeno elétrico e outro mecânico, entre um acústico e um 

elétrico, etc. 

 

7. Jur. Operação lógica mediante a qual se suprem as omissões da lei, 

aplicando-se à apreciação de uma dada relação jurídica as normas de 

direito objetivo disciplinadoras de casos semelhantes. 
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   8. E. Ling. Modificação ou criação de uma forma lingüística por  

influência de outra(s) jáexistente(s). [Particípios como ganho, gasto e 

pago, ao lado de ganhado, gastado e pagado, são tradicionalmente 

considerados formas analógicas cujo modelo provável foram pares de 

forma do lat. vulgar como, p. ex., acceptum/acceptatum.] 
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