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DIFICULDADES PRELIMINARES NA CONCEITUAÇÃO DE CIÊNCIA DO DIREITO

1 - O TERMO "CIÊNCIA"

   Costuma-se,  de  modo  geral,  entender  a  Ciência  do  Direito  como  um  "sistema"  de 
conhecimentos  sobre  a  realidade  jurídica".  Esta  concepção  é,  evidentemente,  muito  genérica  e 
pressupõe uma série de discussões que se desenvolvem não só em torno da expressão ciência jurídica 
propriamente dita, mas também em torno do próprio termo ciência. Os pontos cruciais desta discussão 
são os seguintes:

a) O termo ciência não é unívoco; se é verdade que com ele designamos um tipo específico de 
conhecimento,  não  há,  entretanto,  um  critério  único  que  determine  a  extensão,  a  natureza  e  os 
caracteres deste conhecimento; os diferentes critérios têm fundamentos filosóficos que ultrapassam a 
prática científica, mesmo quando esta prática pretende ser ela própria usada como critério. 

b) As modernas discussões sobre o termo ciência estão sempre ligadas à metodologia-, embora, 
em geral,  se  reconheça que as  diversas ciências  têm práticas  metódicas  que lhes são próprias e, 
eventualmente, exclusivas, renovadas e antigas são as dissensões sobre uma dualidade fundamental e 
radical do método das chamadas ciências humanas e das ciências da natureza.   

c)  Embora haja certo acordo em classificar  a Ciência do Direito  entre as ciências humanas, 
surgem aí debates entre as diversas epistemologias jurídicas sobre a existência ou não de uma ciência 
exclusiva do Direito, havendo aqueles que preferem vê-Ia como uma simples técnica ou arte, tomando a 
ciência propriamente dita do Direito como uma parte da Sociologia, ou da Psicologia, ou da História, ou 
da Etnologia etc. ou de todas elas no seu conjunto.

Quanto ao primeiro Ponto, existem, apesar das dificuldades, alguns critérios comuns, aceitos em 
linha geral, que podemos caracterizar do seguinte modo: 

1 - A ciência é constituída de um conjunto de enunciados que visa transmitir, de modo altamente 
adequado, informações verdadeiras sobre o que existe, existiu ou existirá. Estes enunciados são, pois, 
basicamente, constatações. A nossa linguagem comum, que usamos nas nossas comunicações diárias, 
possui também constatações deste gênero. Neste sentido, a ciência é constituída de enunciados que 
completam e refinam as constatações da linguagem comum. Daí a diferença geralmente estabelecida 
entre  o  chamado  conhecimento  vulgar  (constatações  da  linguagem  cotidiana)  e  o  conhecimento 
científico  que  procura  dar  às  suas  constatações  um caráter  estritamente  designativo  ou  descritivo, 
genérico, mais bem comprovado e sistematizado.

2  O conhecimento científico, em conseqüência, constrói-se a partir de constatações certas, cuja 
evidência, em de terminada época, nos indica, em alto grau, que elas são verdadeiras. A partir delas, a 
ciência se caracteriza pela busca de termos seguramente definidos, constituindo um  corpo sistemático 
de  enunciados.  Como  a  noção  de  enunciado  verdadeiro  está  ligada  às  provas  propostas  e  aos 
instrumentos de verificação desenvolvidos no correr da História, o conhecimento científico pode ser bem 
diferente de uma época para outra.

3  Como a ciência é constituída de enunciados verdadeiros, os enunciados duvidosos ou de 
comprovação e verificação insuficientes são dela, em princípio, excluídos. Desde que, porém, o limite de 
tolerância  para  admitir-se  um enunciado  como comprovado  e  verificado  seja  impresso,  costuma-se 



distinguir entre hipóteses - aqueles enunciados que, em certa época, são de comprovação e verificação 
relativamente frágeis - e leis - aqueles enunciados que realizam comprovação e verificação plenas e 
servem de base à sistematização visada. Como a ciência não se limita somente a constatar o que existiu 
e o que existe, mas também o que existirá, ela tem um sentido operacional manifesto, constituindo um 
sistema de previsões prováveis e seguras, bem como de reprodução e interferência nos fenômenos que 
descreve.

Quanto  ao segundo ponto (b),  perdura  a  dissensão sobre  a  distinção das  ciências  em dois 
grandes grupos: naturais e humanas. Esta distinção não se refere a uma classificação das ciências, mas 
tem raízes mais profundas. Não se trata de tipos de ciência, mas de ciências diferentes no seu objeto e 
no seu método.

Quanto à diversidade dos objetos não há muita discussão. A questão mais difícil refere-se ao 
método. Não se confunda método com técnica. Uma ciência pode utilizar muitas e variadas técnicas, 
mas só pode ter um único método.

   Método  é  um  conjunto  de  princípios  de  avaliação  da  evidência,  cânones  para  julgar  a 
adequação das explicações propostas, critérios para selecionar hipóteses, ao passo que técnica é o 
conjunto dos instrumentos, variáveis conforme os objetos e temas. 2 O problema do método, portanto, 
diz respeito à própria definição de enunciado verdadeiro. Note-se, de enunciado verdadeiro e não de 
verdade.

Aqueles que propõem uma distinção básica entre ciência humana e ciência da natureza partem, 
em geral, do reconhecimento do método aplicado às ciências da natureza, observando, em seguida, a 
sua inadequação aos objetos ditos humanos. A questão pode ser grosso modo apresentada do seguinte 
modo:nos fenômenos naturais, o método de abordagem refere-se à possibilidade de explicá-los, isto é, 
constatar a existência de ligações constantes entre fatos, deles deduzindo que os fenômenos estudados 
daí derivam: 3 já nos fenômenos humanos se acresce à explicação o ato de compreender, isto é, o 
cientista procura reproduzir intuitivamente o sentido dos fenômenos, valorando-os.

A introdução do compreender  traz para  a  ciência o discutido  conceito  de valor.  As  ciências 
humanas passam a ser explicativas e compreensivas à medida que se reconhece que o comportamento 
humano, não tendo apenas o sentido que lhe damos, tem também o sentido que ele próprio se dá; exige 
um método próprio que faz repousar sua validade na validade das valorações (individuais? sociais? 
ideais? históricas?) que revelam aquele sentido.

Assim, por exemplo, não basta constatar as ligações entre a proclamação da Independência 
brasileira  por  D.  Pedro  e  a  situação  política  européia;  é  preciso,  para  captar  o  fenômeno,  uma 
determinação do seu sentido (na vida brasileira, no concerto americano e europeu etc.), o que ocorre 
mediante valorações capazes de perceber o, significado positivo ou negativo dos fatos num contexto, 
este problema, que, nos limites deste trabalho, não podemos nem queremos.

Na  verdade,  mesmo  aceitando-se  a  dualidade  básica  entre  ciência  da  natureza  e  ciência 
humana,  não  há,  entre  os  que  assim  pensam,  um  acordo  sobre  o  próprio  método  compreensivo, 
havendo aqueles que o  declaram eminentemente  valorativo  (por  exemplo,  Myrda11,  Miguel  Reale), 
preferindo outros optar por uma "neutralidade axiológica" (Max Weber). Além disso, no caso do Direito, a 
questão  se  complica  sobremaneira,  pois  aí,  ao  contrário  de  outras  ciências,  como  a  Economia,  a 
Sociologia, a Etnologia, a Antropologia, uma separação mais ou menos clara entre o cientista e o agente 
social é extremamente difícil de ser feita, o que pode ser percebido pela antiga questão de se saber se a 
doutrina jurídica como tal é, ela própria, uma das fontes do próprio Direito. Mais talvez do que nas outras 
ciências, uma segunda dualidade entre "teoria pura" e "teoria aplicada", entre "investigação" e "aplicação 
torna-se, no caso, um problema agudo.

A Ciência do Direito, nestes termos, não apenas se debate entre ser compreensivo-valorativa ou 
axiologicamente neutra mas também, para além disso, uma ciência normativo-descritiva, que conhece 
e/ou estabelece normas para o comportamento.

Esta questão nos leva ao problema do caráter científico (ou não) da Ciência do Direito. resolver, 
nos conduz diretamente ao terceiro



2 - O CARÁTER CIENTIFICO DA CIÊNCIA DO DIREITO

Neste  capítulo  inicial  estamos  apenas  introduzindo  problemas.  Estamos  apenas  colhendo 
material para expor melhor as questões e as suas soluções. Assim, para mostrar as dificuldades que 
envolvem o tema deste subtítulo, parece-nos de bom alvitre voltar os olhas para aquilo que os juristas 
dizem a respeito do seu próprio trabalho. A grande maioria costuma falar, como de fato fala, que as suas 
investigações, nos diversos ramos jurídicos, têm um caráter científico, sem se preocupar muito com as 
justificações requeridas pelo ponto de vista proposto ou suposto.  Assim, se percorremos os nossos 
manuais ou tratados de Direito Civil, Direito Comercial, Direito Penal e outros, podemos assinalar neles, 
via de regra, duas preocupações constantes:

a) Definir cada um destes "ramos" como partes de uma "Ciência (unitária) do Direito".

b) Distinguir a "Ciência do Direito", propriamente dita, de outras, com as quais mantém relações, 
em geral, de subsidiariedade. Por exemplo, Ciência do Direito Penal e Criminologia, Psicologia Forense, 
Sociologia Criminal e outras.

Estas  duas  preocupaçoes  revelam  um aparente  comum acordo  sobre  a  existência  de  uma 
Ciência do Direito, nas suas diversas ramificações, e sobre a sua especificidade. Quanto ao primeiro 
aspecto, já o uso generalizado do termo ciência é bastante significativo. Quanto ao segundo, fala-se, 
freqüentemente,  de  ciência  dogmática  do  Direito,  para  distingui-la  da  Psicologia,  da  Sociologia,  da 
História e outras.

Quanto ao caráter científico da Ciência do Direito, encontramos, comumente, a afirmação de que 
se  trata  de  conhecimentos  "sistemáticos",  isto  é,  metodicamente  obtidos  e  comprovados.  A 
"sistematicidade"  é,  portanto,  argumento  para  a  cientificidade.  Entende-se,  com isto,  uma atividade 
ordenada segundo princípios próprios e regras peculiares, uma vez ou outra procurando o seu modelo 
nas chamadas ciências da natureza.  Quanto a esta transposição de modelos,  que foi  efetivamente 
buscada  sobretudo  no  século  XIX,  a  experiência  histórica  demonstrou  a  grande  dificuldade  desta 
pretensão. Ela conduziu o jurista a cuidar apenas das relações lógico-formais dos fenômenos jurídicos, 
deixando de lado o seu conteúdo empírico e axiológico. Na verdade, esta possibilidade de fundar-se a 
Ciência do Direito nunca chegou a realizar-se. A atividade "científica" do civilista, do comercialista, do 
constitucionalista sempre ultrapassou,  de fato,  aqueles estritos limites.  A tentação,  por sua vez,  ao 
evitar-se o rígido "formalismo", de fazer da Ciência do Direito uma ciência empírica, nos moldes da 
Sociologia ou da Psicologia, também não chegou a consagrar-se. Alguma coisa do "formalismo" ficou, 
ao menos no que se refere à especificidade do seu trato dos problemas. O epíteto "ciência dogmática" 
quer, assim, significar algo peculiar.

A Ciência do Direito pretende distinguir-se, via de regra, pelo seu método e também pelo seu 
objeto. Ela é vista pelos juristas como uma atividade sistemática que se volta principalmente para as 
normas (positivas, vão dizer alguns). Ciência da norma, a Ciência do Direito desenvolveria, então, um 
método próprio que procuraria captá-la na sua situação concreta * Esta afirmação mereceria, por certo, 
uma série de distinções. Ela envolve teses diferentes de diferentes escolas jurídicas. Não se identifica, 
pois, pura e simplesmente, com as teses da Escola Técnica ou com as da Teoria Pura do Direito. Delas 
nos aproximamos quando ouvimos falar em ciência do~fica. Delas nos afastamos quando se menciona a 
captação da norma na sua situação concreta. Esta dubiedade pode ser verificada, a título de exemplo, 
na afirmação de Sílvio Rodrigues que, ao referir-se ao divórcio, diz ser a conveniência ou inconveniência 
da adoção deste instituto assunto que não é jurídico, "pois a controvérsia busca argumentos no campo 
sociológico, filosófico, religioso e político", cabendo ao jurista, embora "conservando sua opinião", tratar 
da matéria "partindo da proibição legal", ainda que, logo adiante, venha a lembrar que o grande número 
de uniões fora do casamento não possa ser "ignorado pelo sociólogo, como também não pode ser 
desprezado pelo jurista".

A captação da norma na sua situação concreta  faria  então da Ciência Jurídica uma ciência 
interpretativa. A Ciência do Direito teria, neste sentido, por tarefa interpretar textos e situações a ela 
referidos, tendo em vista uma finalidade prática. A finalidade prática domina aí a tarefa interpretativa, 
que se distinguiria de atividades semelhantes das demais ciências humanas, à medida que a intenção 
básica do jurista não é simplesmente compreender um texto, como faz, por exemplo, um historiador que 



estabelece o sentido e o movimento no seu contexto, mas também determinar-lhe "a força e o alcance, 
pondo-o em presença dos dados atuais de um problema". 

A Ciência do Direito diz-se, além de interpretativa, também normativa. A possibilidade de uma 
ciência normativa é bastante discutida pela Filosofia da Ciência. Para muitos teóricos da ciência, os 
enunciados científicos são descritivos e nunca normativos. As teorias jurídicas da

Ciência do Direito, como usualmente esta é praticada, não escondem enunciados de natureza 
prescritiva. Ao expor diversas teorias referentes a um problema jurídico qualquer, o jurista não se limita a 
levantar possibilidades e, em certas circunstâncias, a suspender o juízo, mas é forçado a realizar, por 
vezes, uma verdadeira opção decisória. Isto porque sua intenção não é apenas conhecer, mas também 
conhecer tendo em vista as condições de aplicabilidade de norma enquanto modelo de comportamento 
obrigatório.

Sendo  vista  como  uma  atividade  interpretativa  normativa,  o  jurista  se  obrigaria  ao  uso  de 
variadas  técnicas.  Fala-se  em  interpretação  gramatical,  lógica,  sistemática,  teleológica,  sociológica, 
histórico-evolutiva  etc.  A  multiplicídade  terminológica  das  diferentes  técnicas  provoca  muitas 
dificuldades, mesmo porque os seus termos ora coincidern, ora se entrecruzam. Mesmo aqueles que 
procuram expor ordenadamente estas diferentes técnicas reconhecem a ausência, entre elas, de uma 
relação hierarquicamente unitária. Mais grave que esta pluralidade das técnicas é, porém, o problema da 
unidade do método que ela implica.

Uma ciência,  como dissemos,  vale-se de diferentes  técnicas.  Mas não são as  técnicas  que 
decidem sobre o caráter científico da investigação e sim o método. Ora, a pluralidade dos métodos 
desconcerta o teórico que reflete sobre o sentido da atividade do cientista do Direito. Os debates já 
começam como vimos nas discussões sobre o metodo das ciências humanas em geral. A esse respeito 
pelo menos três posições podem ser lembradas. Em primeiro lugar há os que insistem na "historicidade- 
do método e vêem a Ciência do Direito como uma atividade metódica que consiste em pôr em relevo o 
relacionamento espaço-temporal do fenômeno jurídico, buscando neste relacionamento o seu "sentido". 
Em segundo lugar,  encontramos os que defendem uma concepção analítica,  reduzindo a  atividade 
metódica do jurista ao relacionamento do Direito, às -suas condições lógicas. Há ainda aqueles que, 
evitando posições historicistas,  tentam um relacionamento do  Direito  às condições empíricas a ele 
subjacentes, na busca de estruturas funcionais". Isto para não esquecer os que negam caráter científico 
à Ciência do Direito, atitude que já encontramos, embora um pouco desordenada e confusa, na célebre 
frase de Kirschmann: "três palavras retificadoras do legislador e bibliotecas inteiras se transformam em 
maculatura".  Não  há,  como  se  percebe,  para  usar  uma  expressão  de  Granger,  11  um  "equilíbrio 
epistemológico" na abordagem científica do Direito. Isto terna a nossa própria investigação bastante 
difícil, à medida que toda e qualquer solução do problema envolve uma decisão metacientífica, cujas 
raízes filosóficas não se escondem. Assim, por exemplo, Karl Larenz, depois de fazer um levantamento 
de diferentes  possibilidades solucionadoras  da questão,  conclui  que a  Ciência do Direito  não pode 
libertar-se, de um lado, dos conceitos abstratos e genéricos como pedem os diferente "formalismos"; por 
outro lado, dada sua tarefa prática, isto é, possibilitar uma orientação sobre as normas que devem ser 
consideradas no julgamento de um caso e uma aplicação de regras gerais a um campo determinado, 
estes conceitos não ocultam, para além do seu valor de subsunção, o seu "valor simbólico", que aponta 
para  uma "riqueza  de  sentidos",  da  qual  constituem uma -abreviatura".  Daí  a  "contradição  lógica", 
inerente à Ciência do Direito, entre "sentido concreto" e "forma abstrata e genérica", contradição esta só 
superável, a seu ver, à custa de um destes aspectos, se queremos permanecer nos limites da ciência. 
Larenz lembra, nestes termos, as tentativas de Kelsen e sua Teoria Pura que vê nos conceitos jurídicos 
apenas a sua "forma"; de outro lado, lembraríamos as tentativas dos diversos "empirismos" que fazem 
destes conceitos uma simples expressão abstrata da "realidade concreta"; o próprio Larenz tenta urna 
síntese  que,  entretanto,  como  ele  mesmo reconhece,  escapa  à  ciência  e  se  dá  apenas  no  plano 
filosófico (no seu caso, da dialética hegeliana). 

A ORDEM DOS PROBLEMAS

As dificuldades estão, assim, enumeradas. O estudo que segue visa dirimi-Ias, não propondo 
uma conceituação nova, mas interrogando a própria experiência do jurista. ajudará não só clarificar o 



problema, mas também encontrar, eventualmente, um caminho, uma orientação, senão até mesmo uma 
solução.

As questões básicas que orientam a investigação são:

a) o problema do sentido de ciência da Ciência do Direito;

b) especificidade do seu objeto;

c) especificidade do seu método;

d) distinção entre Ciência do Direito e outras ciências que, com ela não sd confundindo, têm por 
material de pesquisa os mesmos fenômenos.

Vamos observar que as diferentes respostas que se dão a essas questões têm um endereço 
comum, que possibilita o uso genérico da expressão Ciência do Direito. Este endereço comum está no 
próprio sentido dogmático da ciência jurídica, que dela faz uma linguagem técnica, ordenada e refinada, 
dos interesses e conflitos expressos na linguagem comum. Esta ordem e refinamento aparece na forma 
de  enunciados  e  conjuntos  de  enunciados  válidos,  que  se  organizam  em  teorias  que  tornam 
conceituável aquilo que se realiza como Direito e me diante o Direito. Portanto, a Ciência do Direito não 
só  co  mo  teoria  dos  princípios  e  regras  do  comportamento  justamente  exigível,  mas  também que 
consiste em certas figuras de pensamento, as chamadas figuras jurídicas.

Por último, é preciso alertar para o seguinte: nossa investigação não é classificatória, com o 
intuito de ordenar as diversas escolas jurídicas, nem historicamente nem no presente. Estaremos mais 
preocupados com problemas versados pelas diversas teorias jurídicas. Se há classificação, esta é dos 
problemas e não dos sistemas. Apesar disso, para efeito de elucidação didática, não nos furtamos a um 
rápido  apanhado  histórico,  que  nos  dará  uma  dimensão  mais  palpável  dos  problemas  levantados. 
Iniciaremos com este apanhado.

PANORAMA HISTORICO

Um panorama da História da Ciência do Direito tem a virtude de nos mostrar como esta ciência, 
em diferentes épocas, se justificou teoricamente. Esta justificação é propriamente o objeto da nossa 
investigação. Não pretendemos, pois,  enumerar teorias sobre o direito, mas teorizações jurídicas no 
sentido da roupagem que o pensamento jurídico assumiu enquanto ciência.

A JURISPRUDÉNCIA ROMANA

Por que jurisprudência e  não juris  scientia?  Deixando de lado a  palavra jurisprudência que, 
mesmo em Roma, teve mais de um significado, é de se notar que a terminologia romana evitou, em 
geral,  a  expressão  ciência.  É  verdade  que  ela  aparece  na  célebre  definição  de  Ulpiano  (Digesto 
1,1,1O,2) que fala de jurisprudência como "divinarum, atque humariarum rerum notifia, justi atque injusti 
scientia".  O  uso  da  expressão,  porém,  não  nos  deve  confundir.  A  expressão  Ciência  do  Direito  é 
relativamente recente, tendo sido uma invenção da Escola Histórica alemã, no século passado. Esta 
Escola,  composta  sobretudo  de  juristas  professores,  empenhou-se,  como  veremos,  em  dar  à 
investigação  do  Direito  um  caráter  científico.  Entre  os  romanos,  porém,  esta  preocupação,  nestes 
termos, não existia. As teorizações romanas sobre o Direito estavam muito mais ligadas à práxis jurídica. 
Assim, os qualificativos que a atividade do jurista dita jurisprudência recebia - ars, disciplina, scientia ou 
notitia - não devem ser tornados Muito rigorosamente do ponto de vista de uma teoria da ciência. Os 
romanos nunca levaram muito a sério a questão de saber se sua atividade era uma ciência ou uma arte. 
Do seu exercício, porém, podemos tirar conclusões interessantes.

Tomemos  um  exemplo  apresentado  e  discutido  por  Viehweg  em  sua  obra  Topik  und 
Jurisprudenz.  1  Vichweg  comenta  os  Digestos  de  Juliano  (Digesto  41,3,33).  Os  textos  de  Juliano 
discutem o  usucapião.  A  introdução  refere-se  à  aquisição  por  usucapião  de  filho  de  uma  escrava 
roubada. Segue-se uma série de soluções a um conjunto de problemas, em que se buscam pontos de 
apoio para a argumentação (boa fé, interrupção), retirada de outros textos já comprovadamente aceitos 
e reconhecidos. O jurista coloca um problema e trata de encontrar argumentos. Vê-se levado a não 
ordenar o caso ou os casos dentro de um sistema prévio, exercendo o seu juízo por considerações 
medidas  e  vinculadas.  Pressupõe,  é  verdade,  um  nexo  entre  os  casos,  mas  não  visa  à  sua 



demonstração. Dá, assim, um tratamento ao tema que nos lembra o "reasoning from case to case" 
anglo-saxão, mas que com ele não se confude, pois seu empenho não é tomar casos já decididos, em 
toda a sua extensão, utilizando-os como exemplo, mas abstrair o caso e ampliá-lo de tal maneira que se 
possa obter uma regra geral.

Este  modo  de  teorizar  o  direito,  característico  do  pensamento  jurisprudencial  romano,  se  é 
verdade que se desenvolveu a partir de uma experiência própria, ditada pelo trato com os conflitos e 
suas soluções, nem por isso deixa de representar uma forma peculiar de "ciência" jurídica. A palavra 
ciência  vem aí  entre aspas,  porque não é empregada no sentido  da ciência moderna,  mas com o 
significado mais amplo de saber, saber prático, ao qual, porém, não falta certo senso de rigor na própria 
construção  de  uma  terminologia  jurídica.  Nisto  foram  mestres  os  romanos,  produzindo  definições 
duradouras e critérios distintivos para as diferentes situações em que se manifestavam os conflitos 
jurídicos da sua práxis. Sua técnica dicotômica de construir conceitos, quase sempre na forma de pares 
-  "actio  in  rem"  e  -actio  in  personam",  "res  corporales"  e  "res  incorporales",  -jus  publicum"  e  "jus 
privatum" –e denominada "divisio", não foi, porém, um produto da práxis pura e simplesmente, mas teve 
influência de modelos  de "ciências" já constituídas entre os gregos, como a filosofia, a gramática, a 
retórica. A práxis era tipicamente romana, mas os juristas que se propuseram teorizar em cima dela 
apelaram para aqueles modelos. Assim, por exemplo, a gramática grega conhecia, já pelo ano 1OO 
a.C., uma distinção dos "nomina" em gêneros e espécies, os "appellativa", pelo que se pode estabelecer 
uma  analogia  com  a  distinção  jurídica  de  "personae"  (nomina  propria)  e  "res"  (appellativa)  e  a 
conseqüente subdivisão em "corporales" e "incorporales", que surge pelo ano 35O d.C. A retórica, por 
sua vez, como é sabido, fazia parte da formação do jurista. A sua influência é visível nas técnicas de 
interpretação,  não  só no  seu  arcabouço  teórico,  mas  também na  fixação  das  diversas  tendências: 
interpretação da letra de lei contra interpretação do seu sentido. 

Se insistirmos, porém, em classificar o pensamento jurisprudencial. dos romanos nos quadros de 
uma teoria da ciência, o melhor a fazer é referir-se à tradição aristotélica e ao critério da racionalidade. 
Aristóteles propõe um conceito bastante estrito de ciência, tida como o conhecimento da coisa como ela 
é (An. Post.  I,2,71b):  vale dizer,  o conhecimento da causa, da relação e da necessidade da coisa. 
Nestes  termos,  conhecimento  científico  é  conhecimento  universal  ou  conhecimento  da  essência.  O 
instrumento  deste  conhecimento  é  o  silogismo  dedutivo  e  indutivo,  que  nos  permite,  a  partir  de 
premissas seguras, a obtenção de conclusões válidas e certas. De outro lado, fala-nos ele da prudência, 
como conhecimento moral, capaz de sopesar, diante da mutabilidade das coisas, o valor e a utilidade 
delas,  bem como a correção e  justeza do comportamento  humano.  A  prudência  é  dotada de uma 
rãcionalidade própria, cujo instrumento básico é a dialética, enquanto arte das contradições, do exercício 
escolar  da  palavra,  do  confronto  das  opiniões.  Aqui  se  enquadra  a  jurisprudência  romana,  cuja 
racionalidade dialética a torna tipicamente um saber prudencial (fronesis). Por isso, as suas teorizações 
jurídicas desenvolvem um estilo peculiar de busca de premissas suficientes, mas não necessariamente 
fortes para elaborar um raciocínio, o que dá ao Direito o caráter de algo que o jurista não se limita a 
aceitar, mas constrói de modo responsável.

A "ciência" jurídica dos romanos nos põe em meio do problema da cientificidade do direito, sem 
tematizá-lo  diretamente.  Nela  está  presente,  de  modo  agudo,  a  problemática  da  chamada  ciência 
prática, do saber que não apenas contempla e descreve, mas também age e prescreve.

Este caráter, aflorado na jurisprudência romana, vai marcar o pensamento científico do direito no 
correr dos séculos, tornando-se não só um dos traços distintivos, mas também motivo para inúmeras 
tentativas de reforma, cujo intuito - bem sucedido ou fracassado - será dar-lhe um caráter de ciência, 
conforme os modelos daracionalidade matemática.

2 - OS GLOSADORES

Podemos dizer, de certo modo que a chamada Ciência européia do Direito nasce propriamente 
em Bolonha,  no século XI.  Este nascimento é condicionado por alguns fatos históricos importantes, 
como o aparecimento, provavelmente naquela cidade e naquele século, de uma resenha crítica dos 
Digestos justinianeus (littera Boloniensis) transformados em texto escolar do jus ciole europeu, e isto 
numa região em que os azares históricos fizeram sede de conservação da idéia romana, da Cúria e de 
cidades com consciência nacional e escolar.



Tomando como base assentada os textos de Justiniano, os juristas da época passaram a dar-
lhes  um  tratamento  metódico,  cujas  raízes  estavam  nas  técnicas  explicativas  usadas  em  aulas, 
sobretudo do chamado Trivium, composto de gramática, retórica e dialética, que compunham as artes 
liberales de então. Com isto, eles desenvolveram uma técnica especial de abordagem de textos pré-
fabricados e aceitos por sua autoridade, caracterizada pela glosa gramatical e filológica, pela exegese 
ou explicação do sentido, pela concordância, pela distinção. Neste confronto do texto estabelecido e do 
seu tratamento explicativo é que nasce a Ciência do Direito com seu caráter eminentemente dogmático, 
portanto  de  Dogmática  Jurídica  enquanto  processo  de  conhecimento,  cujas  condicionantes  e 
proposições fundamentais eram dadas e predeterminadas por autoridade. Este confronto representava, 
na verdade, uma conexão entre autoridade e razão, portanto no reconhecimento (e na crença) do texto 
justinianeu como encarnação da ratio scripta, uma idéia que o homem de hoje provavelmente percebe 
com dificuldade. Isto porque ela se enraizava em dimensões culturais já perdidas como a crença na 
identidade  do  Corpus  Christianum  com  o  Direito  Romano  e,  mais  tarde,  no  humanismo  jurídico 
conformado pelos modelos da Antiguidade.

O pensamento moderno, ao contrário, parte do conflito entre vontade e razão, e vê o fundamento 
do direito nas ordens dominiais do soberano ou na vontade comunitária da nação.

Na leitura  e  aplicação  dos  textos  dogmáticos,  o  jurista  se  empenhava  numa harmonização, 
procurando  paralelos  e  concordâncias  entre  eles,  buscando  também  distinguir  peculiaridades  das 
regras, sanando, assim, as contradições e organizando-os na forma de Summa. Esta tarefa, que, no seu 
conjunto, pode ser denominada exegética ou interpretativa, era o modo de enfrentar a falta de acordo 
relativamente comum dos textos. Assim, as suas contradições (contrarietates) davam lugar a dúvidas 
(dubitationes  ou  dubitates)  e  à  sua  discussão  científica  (controversia,  dissensio,  ambiguitas),  que 
exigiam uma  solução  (solutio).  Esta  era  a  usualmente  chamada  elaboração  de  concordância,  cujo 
método  mais  simples  era  a  subordinação  (hierárquica)  de  autoridades,  ou,  quando  as  autoridades 
tinham a mesma dignidade, a distinção de peculiaridades, que acabavam por fazer com que cada texto 
se mantivesse num círculo limitado de validade.

De um modo ou de outro, a ciência jurídica na época dos glosadores se assume como ciência 
dogmática do direito, como Dogmática Jurídica, onde sobressai o caráter exegético dos seus propósitos 
e se mantém a forma dialético-retórica (no sentido aristotélico) do seu método.

3 - OS JUSNATURALISTAS DA ERA MODERNA

O pensamento jurídico à maneira dos glosadores dominou a Ciência do Direito sem oposição até 
o século XVI,  quando começou, então, a sofrer críticas,  sobretudo -  dizia-se -quanto à sua falta de 
sistematicidade. Havia, evidentemente, "um certo impulso para um tratamento sistemático da matéria 
jurídica"  entre  os  glosadores,-,  mas longe das  exigências  que a  nova ciência  da  Era  Moderna iria 
estabelecer.

A ligação entre  ciência e pensamento sistemático  pode ser  datada do século  XVII.  É  nesta 
época, inclusive, que o ter mo sistema se torna escolar e se generaliza, tomando a configuração básica 
que ainda hoje lhe atribuímos. Com Christian Wolff que, com sua terminologia, dominou a ciência da 
época, o termo torna-se preciso e se vulgariza. Sistema, diz-nos ele, é mais que agregado ordenado de 
verdades, pois sistema é, sobretudo, "nexus veritatum", que pressupõe a correção e a perfeição formal 
da dedução. 1; Este conceito foi depois elaborado por Johann Heinrich Lambert que, em obra Dara da 
de 1787 (Fragment einer Systematologie) precisou-lhe os caracteres. Lambert fala-nos de sistema como 
mecanismo, isto é, partes ligadas uma a outra, e dependentes uma da outra; como organismo, isto é, 
um princípio comum que liga partes com partes numa totalidade; finalmente como ordenação, isto é, 
intenção fundamental e geral, capaz de ligar e configurar as partes num todo.

Podemos dizer que o ideal clássico da ciência, correspondente aos séculos XVII e XVIII, está 
ligado  ao  pensamento  sistemático  no  sentido  apresentado.  As  ciências,nesta  época,  conforme nos 
mostra Foucault "trazem sempre consigo o projeto, ainda que longínquo, de uma ordenação exaustiva: 
elas apontam sempre também em direção da descoberta dos elementos simples e de sua composição 
progressiva". Para isto valiam-se elas do que Foucault chama "systême", isto é, um conjunto finito e 
relativamente limitado de traços, cuja constância e variação eram estudadas em todos os indivíduos que 
se apresentassem. Ao seu lado, menciona ele a "méthode", corno um processo de comparações totais, 



mas  no  interior  de  grupos  empiricamente  constituídos,  onde  o  número  das  semelhanças  é 
manifestamente tão elevado que a enumeração das diferenças não seria passível de acabamento: o 
estabelecimento das identidades e das distinções era assegurado por aproximações contínuas. 

A diferença básica entre ambos é que a méthode só pode ser uma única, enquanto o systŠme, 
por seu caráter "arbitrário", pode ser múltiplo, o que, aliás, não impede a descoberta de um que seja 
"natural".  Em que  pesem as  diferenças  tanto  systême  como  méthode  têm em comum  a  intenção 
fundamental  do  saber  clássico,  pela  qual  o  conhecimento  dos  indivíduos  empíricos  só  pode  ser 
adquirido em função de um "quadro" (tableau) contínuo, ordenado e universal, de todas as diferenças 
possíveis. Ambos não são mais do que um meio de definir as identidades pela rede geral das diferenças 
específicas.

Encontramos  aqui  a  idéia  de  sistema  como  organismo,  mecanismo  e  ordenação  que 
mencionamos anteriormente, em cuja base se encontra o pressuposto da "continuidade do real", que, 
aliás, assegura, em última análise, o caráter não arbitrário e não convencional do próprio conhecimento 
científico.

O  testemunho  de  jusnaturalismo  moderno  (Direito  Racional)  ao  direito  privado  europeu.  A 
jurisprudência européia, que até então era mais uma ciência de exegese e de interpretação de textos 
singulares,  passa a receber um caráter  lógico-demonstrativo de um sistema fechado,  cuja estrutura 
dominou e domina até hoje os códigos e os compêndios jurídicos.

Numa teoria  que deveria legitimar-se perante  a  razão,  mediante a  exatidão matemática  e a 
concatenação de suas proposições, o Direito conquista uma dignidade metodológica toda especial. A 
redução  das  proposições  a  relações  lógicas  é  pressuposto  óbvio  da  formulação  de  Íeis  naturais", 
universalmente válidas, a que se agrega o postulado antropológico, que vê no homem não um cidadão 
da Cidade de Deus ou (como no século XIX) do mundo histórico, mas um ser natural, um elemento de 
um mundo concebível segundo leis naturais.

Exemplo  típico  desta  sistemática  jurídica  encontramos  em  Samuel  Pufendorf.  Suas  obras 
principais são "De jure naturae et gentium libri  octo" (1672), que apresenta um sistema completo do 
direito  natural,  e  "De officio  hominis  et  civis  libri  duo"  (1673),  uma espécie de resumo da anterior. 
Pufendorf  coloca-se num ponto intermediário do desenvolvimento do pensamento jurídico do século 
XVII,  podendo  ser  considerado  um  grande  sintetizador  dos  grandes  sistemas  de  sua  época,  dele 
partindo, por outro lado., as linhas básicas que vão dominar sobretudo o direito alemão até o nosso 
século, acentuando e dando um carater sistemático ao processo de secularização do direito natural 
iniciado com Grotius e Flobbes, Pufendorf ultrapassa a mera distinção entre Direito Natural e Teologia 
Moral segundo o critério de normas referentes ao sentido e à finalidade desta vida, em contraposição às 
referentes a outra vida,  distinguindo as  ações humanas em internas e  externas:  o  que permanece 
guardado no coração humano e não se manifesta exteriormente deve ser objeto apenas da Teologia 
Moral. A influência desta distinção em Tomasius e posteriormente em Kant é significativa. 

As  prescrições  do  direito  natural  pressupoem,  segundo  Pufendorf,  a  natureza  decaída  do 
homem. Em consequencia, toda "ordenação" e, pois, todo direito contêm, pela sua essência mesma, 
uma  proibição.  Seu  caráter  fundamental  repousa,  por  assim  dizer,  em  sua  função  imperativa 
(befehlende) e não em sua função indicativa (anzeigende), para usar uma terminologia de Kelsen.

Conforme a função indicativa, a norma jurídica apenas mostra o conteúdo da prescrição. Por sua 
função  imperativa,  ela  nos  obriga  a  fazer  ou  deixar  de  fazer  alguma  coisa.  Pufendorf  aponta,  na 
imbecillitas, o desamparo em que se acha o homem na sua solidão, a principal  propriedade do ser 
humano. Da imbecillitas surge o mais importante e mais racional dos princípios do direito natural:  a 
socialitas,  a  necessidade de o homem viver  em sociedade,  que para ele não é um instinto natural 
teleológico - como em Grotius - mas um mero princípio regulativo do modo de viver. A socialitas, como 
tal, consoante o que dissemos do caráter imperativo do direito, não se confunde com o direito natural, 
mas  apenas  fornece  o  fundamento  do  seu  conteúdo  (seu  caráter  indicativo).  Ela  adquire  império 
somente mediante a sanção divina, à medida que Deus prescreve ao homem a sua observação. Neste 
sentido, parece-nos um pouco equívoca a afirmação de Wieacker, segundo a qual ambos os principlos 
não se fundam na vontade do Criador, mas na razão natural do homem, em clara oposição à tradição 
cristã.



O direito  natural  para Pufendorf,  na sua função imperativa,  tem seu fundamento na vontade 
divina, que originariamente fixou os princípios da razão humana perpetuamente.

A  partir  destes  princípios  fundamentais,  Pufendorf  desenvolve  uma  sistemática  jurídica 
característica, mediante a conjugação da dedução racional e da observação empírica, cujas bases já se 
encontram, sem dúvida, no dualismo cartesiano do método "analítico" e "sistemático". Através disso, é 
estabelecida  uma  relação  imediata  com  a  própria  realidade  social,  ao  mesmo  tempo  que  não  se 
confundem os limites entre uma teoria do dever social e o material colhido da própria realidade social.

Com isso torna-se Pufendorf um precursor da autonomia das chamadas ciências da cultura. 19 
Do  ponto  de  vista  do  sistema,  divide  Pufendorf,  neste  sentido,  as  normas  de  direito  natural  em 
"absolutas" e "hipotéticas". As primeiras são aquelas que obrigam independentemente das instituições 
estabelecidas pelo próprio homem.

As segundas, ao contrário, as pressupõem. 2" Esta segunda classe de normas é dotada de certa 
variabilidade e  flexibilidade,  possibilitando ao direito  natural  uma espécie  de adequação à evolução 
temporal.  A  idéia  de  sistema  envolve,  a  partir  daí,  todo  o  complexo  do  direito,  metodicamente 
coordenado, na sua totalidade, ao direito natural.

A  Ciência  do  Direito,  nos  quadros  do  jusnaturalismo,  se  de  um  lado  quebra  o  elo  entre 
jurisprudência e procedimento dogmático fundado na autorida-de dos textos romanos, não. Tompe, de 
outro,  com o caráter  dogmático, que tentou aperfeiçoar,  ao dar-lhe a qualidade de sistema, que se 
constrói  a partir  de premissas cuja validade repousa na sua generalidade racional.  A teoria jurídica 
passa a ser um construido sistemático da razão e, em nome da própria razão, um instrumento de crítica 
da realidade. Duas contribuições importantes, portanto:

a) o método sistemático conforme o rigor lógico da dedução;

b) o sentido crítico-avaliativo do direito posto em nome de padrões éticos contidos nos princípios 
reconhecidos pela razão.

4 - A ESCOLA HISTÓRICA

O século XIX, diz-nos Helmut Coing~ 21 representa ao mesmo tempo a destruição e o triunfo do 
sistema  legado  pelo  jusnaturalismo,  que  baseava  toda  a  sua  força  na  "crença  ilimitada"  na  razão 
humana. Os sistemáticos do direito natural não estavam presos a nenhuma fonte positiva do direito, 
embora a temporalidade não permanecesse olvidada. Nestes termos, o direito natural do Iluminismo em 
Kant, por exemplo, se de um lado aparece como uma "filosofia social da liberdade", de outro atribui à 
liberdade um valor moral que se manifesta expressamente numa teoria dos direitos subjetivos. Com 
isso, o século XVIII cria as bases teoréticas da concepção jurídica, que entende o direito privado, na sua 
estática, como sistema de direitos subjetivos; na sua dinâmica, porém, em termos de ações humanas 
que criam e modificam aqueles direitos . 

Significativa para a passagem entre os dois séculos reveIa-se, por exemplo, a obra de Gustav 
Hugo  (1764-1844).  Hugo  estabelece  as  bases  para  uma  revisão  do  racionalismo  histórico  do 
jusnaturalismo,  desenvolvendo metodicamente  uma nova sistemática  da  Ciência  do Direito,  onde a 
relação  do  direito  com  a  sua  dimensão  histórica  é  acentuada,  antecipando-se,  desta  forma,  aos 
resultados  obtidos  pela  Escola  Histórica  do  Direito.  No  primeiro  volume  do  seu  "Lehrbuch  eines 
civilistischen Cursus" (29 ed., 1799), que contém, como introdução, uma "enciclopédia jurídica", propõe 
ele,  segundo  o  paradigma  kantiano,  uma  divisão  tripartida  do  conhecimento  científico  do  direito, 
correspondente a três questões fundamentais: Que significa "legal" (rechtens); é racional que o legal 
efetivamente  o  seja?;  e  como  o  legal  se  tornou  tal?  (p.  15).  A  primeira  questão  corresponde  a 
"dogmática jurídica", à segunda a "filosofia do direito" e à terceira a "história do direito~'. Esta tripartição 
revela por si só uma nova concepção da historicidade que não ficará sem reflexos na metodologia do 
sé-'  culo  XIX.  Portanto,  como  o  próprio  Hugo  observa,  essa  tripartição,  do  ponto  de  vista  da 
temporalidade,  pode  transformar-se  numa  bipartição.  Isto  à  medida  que  a  primeira  e  a  segunda 
questões  se  ligam ao presente,  não,  porém,  a  terceira;  por  outro  lado a  primeira  e  a  terceira  são 
históricas, não sucedendo o mesmo com a segunda (Hugo p. 46). Eis aí em germinação uma nova 
concepção da "historicidade" que permitirã a qualificação, também, do acontecimento presente como 
História,  criando-se a possibilidade de uma compreensão da ciência jurídica como ciência histórica, 



aparecendo a dogmática jurídica fundamentalmente como história do direito, ou, pelo menos, como a 
continuação desta com outros instrumentos.

 À luz desta reflexão, Hugo propõe-se, ainda ligado a algumas posições jusnaturalistas, conceber 
o direito positivo não como o desdobramento dedutivo do código da razão e, ao mesmo tempo, como 
comprovação  da  racionalidade  (direito  natural  dogmático),  mas,  primariamente,  como  fenômeno 
histórico (direito  natural  crítico  ou filosofia  do direito  positivo)  (Hugo,  p.  34).  Hugo desenvolve  esta 
concepção em termos de uma "antropologia jurídica", que lhe deveria fornecer os critérios para um juizo 
crítico do próprio acontecimento histórico. Com isso, adiantando, de um lado, as investigações da Escola 
Histórica, liga-se ele ainda, de outro lado, a uma perspectiva iluminista da fase inicial, que enfatiza a 
reflexão crítica.

As  conseqüências  destas  teorias  para  a  sistemática  jurídica  no século  XIX evidenciam-se e 
formalizam-se,  entretanto,  com  mais  clareza  em  Savigny.  Sua  obra  revela,  até  certo  ponto,  uma 
inovação decisiva na sistemática jurídica. Nela o sistema perde, em parte, ou pelo menos na aparência, 
o caráter absoluto da racionalidade lógico-dedutiva que envolve, com sentido de totalidade perfeita, o 
jurídico.  O  sistema  ganha,  ao  contrário,  uma  qualidade  contingente,  que  se  torna  pressuposto 
fundamental da sua estrutura. Na fase madura do seu pensamento, a substituição da lei pela convicção 
comum do povo (Volksgeist)  como fonte originária  do direito  relega a segundo plano a  sistemática 
lógico-dedutiva, sobrepondo-lhe a sensação (Empfindung) e a intuição (Anschauung) imediatas. Savigny 
enfatiza o relacioriamento primário da intuição do jurídico não à regra genérica e abstrata, mas aos 
"institutos de direito" (Rechtsinstitute),  que expressam "relações vitais" (Lebensverhãltnisse) típicas e 
concretas. Os "institutos" são visualizados como uma totalidade de natureza orgânica, um conjunto vivo 
de elementos em constante desenvolvimento. É a partir deles que a regra jurídica é extraída mediante 
um processo abstrativo e artificial, manifestando o sistema, assim explicitado, uma contingência radical e 
irretorquível.

Esta  contingência  não  deve,  porem,  ser  confundida  com  irracionalidade,  à  medida  que  a 
historicidade dinâmica dos institutos" se mostra na conexão espiritual da tradição. É este, aliás, o sentido 
da  sua  organícídade,  conforme  já  nos  revela  sua  obra  programática,  "Vom  Beruf  unserer  Zeit  für 
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft" .

A "organicidade" não se refere a uma contingência real dos fenômenos sociais, mas ao caráter 
complexo e produtivo do pensamento conceitual da ciência jurídica. Neste sentido, assinala Wieacker, a 
palavra "povo" (Volk), em Savigny, é antes um conceito cultural, paradoxalmente quase idêntico aos 
Juízes e sábios de um país. Com isso, a sistematização histórica proposta acabou dissolvendo-se, já 
com o próprio Savigny,  numa estilização sistemática da tradição, como seleção abstrata das fontes 
históricas,  sobretudo  romanas.  Reaparece,  nestes  termos,  a  sistemática  jusnaturalista.  A  ênfase 
depositada expressamente na "intuição" do jurídico nos "institutos" cede lugar, na prática, a um sistema 
de construção conceitual das regras de direito. Isto é, se, de um lado, a "intuição" aparece como o unico 
instrumento de captação adequada da totalidade representada pelo "instituto", o pensamento conceitual 
lógico-abstrato revela-se, de outro, como o meio necessário e único da sua explicitação.

A Escola Histórica teve o grande mérito de pôr a si a questão do caráter científico da Ciência do 
Direito. Como já salientamos, a expressão juris scientia é criação sua, como é seu o empenho de dar-lhe 
este caráter, mediante um método próprio de natureza histórica. Na verdade, reconhecendo o problema 
da condicionalidade histórica do direito, é o próprio direito que é posto em questão. Não se pergunta 
como o direito, de modo puramente fático, está na História, mas como ele tem a sua essência dada pela 
História, como o seu ser é determinado pela categoria teórica da temporalidade histórica. Científico, no 
sentido de pensamento sistemático, já era o Direito do Jusnaturalismo. A Escola Histórica, sobretudo por 
intermédio  de  Savigny,  pretendeu,  porém,  colocar-se  o  tema intencionalmente,  estabelecendo  uma 
íntima ligação entre Direito e História, entre Ciência do Direito e sua pesquisa histórica (Koschaker, 266). 
Savigny exigia da investigação científica do direito o reconhecimento uniforme do valor e da autonomia 
de  cada  época,  conforme  os  princípios  da  ciência  histórica.  Mas  ao  seu  lado  estava  também  a 
Dogmática  Jurídica,  vista  como  teoria  do  direito  vigente,  que,  para  os  representantes  da  Escola 
Histórica, passou inclusive a ter uma importância até maior que a pesquisa histórica propriamente dita. O 
próprio  Savigny  reconhecia,  aliás,  que  o  estudo  científico  (histórico)  do  Direito  Romano  visava  ao 
estabelecimento daquilo que era ainda utilizável no presente.26 Em consequencia, entre os seguidores 



do mestre, a investigação histórica revelou-se distorcida na prática, caso em que as fontes romanas 
acabavam por ser postas em relevo, conforme sua importância e eficácia para um sistema (dogmático) 
construído segundo uma organicidade lógico-foTmal. Com isso, a ciência jurídica da Escola Histórica 
acabou por se reduzir a um conjunto de proposições, logicamente ordenado e concatenado, abrindo, 
desta forma, as portas para o chamado pandectignio, que correspondeu, na França, à chamada Escola 
da Exegese e, na Inglaterra, à Escola Analítica.

5 - O POSITIVISMO

O sistema da  Escola  Histórica  cristalizou-se  na  forma  que  lhe  deu  o  pandectismo,  que  na 
verdade acentuou menos a orientação da obra madura de Savigny do que a da juventude.

O caráter formal-dedutivo do sistema, de inspiração Wolffiaria, foi aí patente. Este caráter, no 
correr do século XIX, se de um lado se fortalece, levando o sistema jusnaturalista ao seu apogeu, deixa-
se  entremear,  de  outro,  por  uma  reflexão  "histórica"  sobre  o  direito  no  seu  relacionamento  vital, 
conduzindo o pensamento jurídico à questão irrecusável do sentido da sua própria historicidade. Este 
dualismo,  entretanto,  na  concepção  do  positivismo  jurídico,  que  exerceu  verdadeira  ditadura 
metodológica,  no  findar  do  século,  tomou,  no  seu  desenvolvimento,  uma configuração  monista,  de 
natureza positivista.

O termo positivísmo não é,  sabidamente,  unívoco.  Ele designa tanto a  doutrina de Auguste 
Comte, como também aquelas que se ligam à sua doutrina ou a ela se assemelham. Comte entende por 
"ciência positiva"  coordínation de faits.  21,  Devemos,  segundo ele,  reconhecer a impossibilidade de 
atingir as causas imanentes e criadoras dos fenômenos, aceitando os fatos e suas relações recíprocas 
como o  único  objeto  possível  da  investigação científica.  A physique sociale deveria,  neste  sentido, 
tornar-se uma estigmatização dos dogmas e dos pressupostos da filosofia do século XVIII.Comte afirma, 
que,  numa  ordem  qualquer  de  fenômenos,  a  ação  humana  é  sempre  bastante  limitada,  isto  é,  a 
intensidade  dos  fenômenos  pode  ser  perturbada,  mas  nunca  a  sua  natureza.  O  estreitamento  na 
margem  de  mutabilidade  da  natureza  humana,  que  Comte  recolhe  do  modelo  da  biologia 
antievolucionista, dá condiçêes de possibilidade a uma sociologia. Supõe--se que o desenvolvimento 
humano  é  sempre  o  mesmo,  apenas  modificado  na  desigualdade  da  sua  velocidade  (vitesse  de 
developpement). Em célebre disputa entre Lamarque e Cuvier, Conite colocou-se ao lado do último. Foi 
da biologia fixista que saiu o seu -princípio das condições de existência", garantia da positividade da 
Sociologia. A adoção da problemática da biologia positiva ("étant doriné Porgane, trouver Ia fonction et 
réciproquement") implicou a recusa do método teleológico e o predomínio da explicação causal. Daí a 
luta, na segunda metade do século XIX, contra a teleologia nas ciências da natureza e mais tarde, com 
Kelsen, na Ciência do Direito;  daí  o determinismo e a negação da liberdade da vontade.  Todos os 
fenômenos vitais humanos deviam ser explicados a partir  de suas "causas sociológicas---. Era a ---
conformité  spontanée"  dos  fenômenos políticos  com uma fase  determinada do  desenvolvimento  da 
civilização. Todas essas teses de Corrite foram base comum para o positivismo do século XIX. Daí 
surgiu,  finalmente,  a  negação  de  toda  metafisica,  a  preferência  dada  as  ciências  experimentais,  a 
confiança exclusiva no conhecimento de fatos, etc.

Também o termo positivismo jurídico é equívoco. Neste sentido, fala-nos Erik Wolf, por exemplo, 
de um "positivismo prático-jurídico", de um "sociológico-pragmático", de um "teórico-filosófico", de um 
"político" e de um "ateísta não-religioso", correspondentes a diversos tipos de direito natural.

O positivismo jurídico, na verdade, não foi apenas uma tendência científica, mas também esteve 
ligado,  inegavelmente,  à  necessidade  de  segurança  da  sociedade  burguesa.  O  período  anterior  à 
Revolução Francesa caracterizara-se pelo enfraquecimento da justiça, mediante o arbítrio inconstante 
do poder da força, provocando a insegurança das decisões judiciárias. A primeira crítica a esta situação 
veio do círculo dos pensadores iluministas. A exigência de uma sistematização do Direito acabou por 
impor aos juristas a valorização do preceito legal no julgamento de fatos vitais decisivos. Daí surgiu, na 
França, já no século XIX, a poderosa "École de I'ExégŠse", de grande influência nos países em que o 
espírito napoleônico predominou, correspondendo, no mundo germânico, à doutrina dos pandectistas. A 
tarefa  do  jurista  circunscreveu-se,  a  partir  daí,  cada  vez  mais  à  teorização  e  3istematização  da 
experiência jurídica, em termos de uma unificação construtiva dos juízos normativos e do esclarecimento 
dos  seus  fundamentos,  descambando,  por  fim,  para  o  chamado  ---positivismo  legal" 



(Gesetzpositivismus),  com  a  autolimitação  da  Ciência  do  Direito  ao  estudo  da  lei  positiva  e  o 
estabelecimento da tese da "estatalidade do direito". Ernst Rudolf  Bierling, dizia no findar do século 
passado, que o termo direito, em conformidade com a opinião dominante, só caberia ao direito positivo, 
isto  é,  o  direito  válido  e  vigente  em  algum  tempo  e  lugar,  limitado  a  um  círculo  de  sujeitos  e 
individualmente determinado.

Este desenvolvimento redunda na configuração de diversas tendências que dominaram o século 
XIX e transformaram a Ciência do Direito ora em dogmática jurídica como ciência pcsitiva da norma, ora 
em sociologia, ora em psicologia da vida do direito.

De  modo  geral,  o  positivismo  jurídico,  sobretudo  no  sentido  restrito  de  positivismo  legal, 
apresenta uma concepção de sistema de características notáveis, em que pese a diversidade das suas 
formas.  Em  primeiro  lugar,  trata-se  de  um  "sistema  fechado",  do  que  decorre  a  exigência  de 
acabamento, ou seja, a ausência de lacunas.

O problema das "lacunas da lei" já aparece nas obras de juventude de Savigny, embora a ele 
não haja,  evidentemente,  referência  expressa  com esta  terminologia.  Com efeito,  na  sua  chamada 
"Kollegschrift" (18O2-18O3), distingue ele, ao lado da elaboração histórica, a elaboração filosófica ou 
sistemática  do  direito,  cujo  propósito  seria  descobrir  as  conexões  existentes  na  multiplicidade  das 
normas. O direito constitui uma totalidade, que se manifesta no sistema de conceitos e proposições 
jurídicas,  em  íntima  conexão.  Nesta  totalidade  que  tende  a  fechar-se  em  si  mesma,  as  lacunas 
aparentes devem sofrer uma correção, no ato interpretativo, não pela "criação" de nova lei especial, mas 
pela  redução de determinado caso à  lei  superior  na  hierarquia lógica.  Isto  significa  que as  leis  de 
amplitude genérica maior contêm logicamente as outras,  na totalidade do sistema. Toda e qualquer 
lacuna  é,  neste  sentido,  efetivamente  uma  aparência.  O  sistema  jurídico  é,  necessariamente, 
manifestação  de  uma  unidade  imanente,  perfeita  e  acabada,  que  a  análise  sistemática  faz  mister 
explicitar.

Esta  concepção  de  sistema,  que  informa  notavelmente  a  "jurisprudência  dos  conceitos" 
(Begriffsjurisprudenz),  acentua-se  e  desenvolve-se  com Puchta  e  sua  "pirâmide  de  conceitos",  que 
enfatiza, conhecidamente, o caráter lógico-dedutivo do sistema jurídico, enquanto desdobramento de 
conceitos e normas abstratas,  da generalidade para  a singularidade,  em termos de uma totalidade 
fechada e acabada.

Com o advento da chamada "jurisprudência dos interesses" (Interessenjurispruderiz), o sistema 
não perde o seu caráter de totalidade fechada e perfeita, mas perde em parte sua qualidade lógico-
abstrata. Com a introdução do conceito de "interesse" e, já anteriormente, com o de "finalidade" (Zweck) 
no conceito de sistema aparece uma dualidade que se corporificará,  mais  tarde,  naquilo  que Heck 
denominaria "sistema exterior" (ãusseres System) e "sistema interior" (inneres System) ou "sistema dos 
interesses" como relacionarnento de "conexões vitais"  (Lebenszusammehãngen).  A idéia de sistema 
fechado, marcado pela ausência de lacunas, ganha com isso o caráter de ficção jurídica necessária, isto 
é, o sistema jurídico é considerado como totalidade sem lacunas apenas per definitionem.

A segunda característica da concepção positivista, já implícita na primeira, mas que merece ser 
posta em relevo, revela a continuidade da tradição jusnaturalista. Referimo-nos à idéia de sistema como 
método, como instrumento metódico do pensamento, ou ainda da ciência jurídica.

A  esta  segunda  característica  ligam-se  o  chamado  procedimento  construtivo  e  o  dogma  da 
subsunção.  De  modo geral,  pelo  procedimento  construtivo,  as  regras  jurídicas  são  referidas  a  um 
princípio ou a um pequeno número de princípios daí deduzido. Pelo dogma da subsunção, segundo o 
modelo da lógica clássica, o raciocínio jurídico se caracterizaria pelo estabelecimento de uma premissa 
maior,  que  conteria  a  diretiva  legal  genérica,  e  de  uma  premissa  menor,  que  expressaria  o  caso 
concreto, sendo a conclusão a manifestação do juízo concreto.

Independentemente do caráter lógico-formal da construção e da subsunção e sem querer fazer 
aqui  uma  generalização  indevida,  podemos  afirmar  que,  grosso  modo,  esses  dois  procedimentos 
marcam  significativamente  a  Ciência  do  Direito  do  século  XIX.  Nesse  sentido,  afirma  Bergbohm 
(Jurisprudenz und Rechtsphilosophie,  1,  pp.  32  ss.),  talvez  um dos  mais  típicos  representantes  do 
positivismo jurídico daquela época, que o único método verdadeiramente científico da Ciência do Direito 



é, de um lado, a abstração e a generalização gradativa a partir de fatos concretos até as premissas 
imediatas  da  dedução,  e,  de  outro,  a  verificação  de  modo  regressivo  de  proposições  hipotéticas, 
mediante um movimento gradatívo inverso, até os fatos concretos. Bergbohn aspira com isso, a um 
método efetivamente científico, elevando a ciência jurídica ao nível das ciências da natureza, aspiração 
esta bastante difundida entre os positivistas do século passado. Em relação ao dogma da ausência de 
lacunas, Bergbohm tem uma posição extremamente radical, entendendo o sistema jurídico como uma 
totalidade perfeita e acabada, não ficticiamente, mas de fato. 

Classifica-se particularmente a "Teoria Geral do Direito" de Bergbohm como de orientação ---
posítivista.  Sua  oposição  ao  direito  natural  é  caracterizadamente  ---muitoformalista",  extremamente 
voltada à "purificação do conceito de direito". A "Teoria Geral do Direito- não passa, na verdade, de uma 
soma de conceitos gerais e doutrinas jurídicas esparsas, uma tentativa ambígua de fixar os lugares-
comuns a situações jurídicas de diversos povos e tempos. A ciência posítivista do direito é, nestes 
termos, uma ordenação a partir de conceitos superiores, aos quais se subordinam os especiais, e que 
estão acima das oposições das disciplinas jurídicas particulares.

As  críticas  ao  conceito  de  ciência  jurídica  deste  tipo  de  positivismo  costumam  levantar  a 
unilateralidade  da  sua  concepção.  Reduzir  a  sistemática  jurídica  a  um  conjunto  de  proposições  e 
conceitos formalmente encadeados segundo os graus de generalidade e especificidade é desconhecer a 
pluralidade  da  realidade  empírica  imediatamente  dada  em  relação  à  simplificação  quantitativa  e 
qualitativa  dos  conceitos  gerais,  um  problema,  aliás,  que  o  próprio  Bergbohm  chega  a  perceber, 
relegando-o, entretanto, a uma simples nota de rodapé .

Por esta razão, uma parte da doutrina do século XX recusar á concepção positivista de sistema, 
não só enquanto estrutura formal fechada e acabada, mas também enquanto instrumento metódico do 
pensamento jurídico. Em relação à primeira questão, o direito se revela, enquanto realidade complexa, 
numa pluralidade de dimensões, que apontam para uma estrutura necessariamente aberta, de uma 
historicidade  imanente.  Em relação  à  segunda,  observa-se  que  o  simples  transporte  de  esquemas 
lógicos, como a dedução, a redução, a indução e a classificação, das ciências da natureza para o campo 
do direito,  pode falsear as nuanças do pensamento jurídico, constituindo grave prejuízo para a sua 
metodologia.

6 - O SÉCULO XX

A primeira metade do século XX acentua as preocupações metodológicas já presentes no século 
anterior. O inicio do século é dominado por correntes que levam as preocupações o pandectismo ao seu 
maximo aperfeiçoamento, por exemplo, na obra de Kelsen, ou insistem na concepção da Ciência do 
Direito como ciência da realidade empírica, ligando-a, sobretudo, à Sociologia, ou intentam fórmulas 
intermédias  nos  termos  do  chamado  culturalismo  jurídico,  ou  acabam  por  ensaiar  concepções 
globalmente assistemáticas, que se valem das diferentes conquistas de diversas correntes, alinhando-se 
dentro de urna preocupação eminentemente prática de solução de conflitos.

Não vamos apresentar nenhum panorama de diferentes escolas neste século. Mesmo porque 
elas  representam  problemas  ainda  não  fixados  cabalmente  nos  seus  contornos.  Ao  contrário,  são 
problemas do nosso dia-a-dia. Nossa intenção é apenas delineá-los com o intuito de levantar material 
para uma análise da Ciência do Direito do nosso cotidiano.

Como latente herança dos métodos dedutivos do jusnaturalismo, permeados pelo positivismo 
formalista do século XIX, podemos lembrar, inicialmente, algumas teorias jurídicas sobretudo do Direito 
Privado, cujo empenho sistemático está presente em muitos de nossos manuais. O jurista aparece, aí, 
como o  teórico do direito  que procura  uma ordenação dos  fenômenos a  partir  de  conceitos  gerais 
obtidos, segundo uns, por processos de abstração lógica, e, segundo outros, pelo reconhecimento tácito 
de institutos historicamente moldados e tradicionalmente mantidos. Aqui se insere a preocupação de 
constituir séries conceituais como direito subjetivo, direito de propriedade, direito das coisas, direito real 
limitado, direito de utilização de coisas alheias, hipoteca etc. Característica deste tipo de teorização é a 
preocupação com a completude manifesta nos tratados, onde se atribui aos diferentes conceitos e à sua 
subdivisão em sub-conceitos um caráter  de perfeição,  o que deve permitir  um processo seguro de 
subsunção de conceitos menos amplos a conceitos mais amplos. A ciência jurídica constrói-se, assim, 
como um processo de subsunção, dominado por uma dualidade lógica em que todo fenômeno jurídico é 



reduzido a duas possibilidades: ou é isto ou é aquilo, ou se encaixa ou não se encaixa, constituindo 
enormes  redes  paralelas  de  exceções.  A  busca,  para  cada  ente  jurídico,  de  sua  natureza  (é  a 
preocupação com a natureza jurídica dos institutos, dos regimes etc.) pressupõe uma atividade teórica 
deste tipo, onde os fenômenos são de direito público ou de direito privado, um direito qualquer é real ou 
é pessoal, uma sociedade é comercia ou é civil etc., sendo as eventuais incongruências tratadas COM( 
exceções ou contornadas por ficções.

Ao realizar sua ordenação sistemática, a ciência jurídica em nosso século tem percebido, porém, 
que não trabalha com conceitos da mesma natureza.  Alguns são conceitos  empíricos e  genéticos, 
elaborados pela  técnica  jurídica,  como,  por  exemplo,  pretensão,  declaração  de  vontade,  sujeito  de 
direito etc. Outros são conceitos empíricos referentes a objetos e situação significativos para a vida 
social  (casa,  árvore,  frutos,  empresa,  serviço  etc.).  Outros  ainda  se   relacionam  à  essência  de 
fenômenos  típicos  da  vida  social  (comunhão  de  bens,   propriedade  privada,  pessoa,  posse  etc.). 
Finalmente há aqueles que se reportam a valores éticos, como boa fé, usos e costumes, mulher honesta 
etc.

Esta multiplicidade levou Hans Kelson a propor o que chamou Teoria Pura do Direito,  numa 
manifesta pretensão de reduzir todos os fenômenos jurídicos a uma dimensão exclusiva e própria, capaz 
de ordená-los coerentemente. Esta dimensão seria a normativa. Kelsen propõe, nestes, termos, uma 
ciência jurídica preocupada em ver, nos diferentes conceitos, o seu aspecto normativo, reduzindo-os a 
normas ou a relações entre normas. O princípio de sua proposta está numa radical distinção entre duas 
categorias básicas de todo o conhecimento humano: ser e dever ser, a partir da qual se distinguem o 
mundo da natureza e o mundo das normas. Kelsen reconhece que o direito é um fenômeno de amplas 
dimensões, sendo objeto de uma Sociologia, História, Antropologia, Psicologia, ]Ética etc. Para a Ciência 
do Direito stricto sensu, porém, ele deve ser visto como um objeto que é o que é pela sua especial forma 
normativa. Um dos conceitos-chave ao qual Kelsen dá um especial tratamento é o de vontade.

Para  ele,  a  vontade  é  apenas  o  resultado  de  uma  operação  lógica  fundamental  para  a 
compreensão da normatividade do direito: a chamada imputação. Imputação é o modo como os fatos se 
enlaçam dentro de uma conexão normativa: a pena é imputada a um comportamento, donde temos a 
noção de delito; o comportamento que evita a pena e não é imputado nos dá a noção de dever jurídico; 
assim,  sujeitos  de  direito  nada  mais  são  do  que  centros  de  imputação  normativa  e  vontade, 
juridicamente  falando,  é  uma construção  normativa  que  representa  o  ponto  final  num processo  de 
imputação. 

A proposta kelsemaria tem seguidores sobretudo no Direito Público. No Direito Privado foi menor 
a sua influência, sobretudo pelas raízes romanas do seu pensar. Por isso muítos juristas continuam a 
ver o direito como fenômeno inserido em situações vitais. Daí a necessidade de uma ciência jurídica que 
se construa em parte de conexões vitais  (Direito  de Família,  do Trabalho),  em parte  de diferenças 
conceituais-formais  (relação  jurídica,  sujeito  de  direito),  em  parte  de  diferenças  estruturais  lógico,-
materíaís  Direito  das Obrigações,  das Coisas),  em parte  de princípios (da igualdade das partes na 
relação processual). O direito é aí concebido como fenômeno que aponta para certas estruturas que 
revelam  certa  articulação  "natural",  certa  -normatividade"  própria.  Costuma-se  empregar  a  respeito 
delas, em alusão a Savigny, o termo ---instituto jurídico" não com o significado positívista de -complexo 
de normas", mas como realidade concreta, dotada de um sentido. A problemática do sentido faz com 
que a Ciência do Direito apareça como criência cultural, não necessariamente o produto metódico de 
procedimentos  formais,  dedutivos  e  indutivos,  mas  um  conhecimento  que  constitui  uma  unidade 
imanente, de base concreta e real que repousa sobre valorações.

Neste quadro muito amplo, cuja pedra angular é a concepção do direito como norma e como 
realidade empírica, -elementos que guardam entre si diversas relações, variáveis conforme as diferentes 
escolas -, podemos incluir a Jurisprudência Sociológica de Ehrlich, Duguit e Roscoe Pound, os princípios 
exegéticos da Escola da Livre Investigação Científica de Geny e do Direito Livre de Kantorowiez, os 
princípios  da  Jurisprudência  Axiológica  de  Westermann e  Reinhardt,  que se propõe  um exame da 
Jurisprudência dos Interesses de Heck, sem falar do realismo americano de Hewellyn, Frank, F. Cohen 
ou do realismo escandinavo de Hagerstrõm, Lundstedt, Olivecrona e Ross. Esta oposição entre norma e 
realidade marca, além disso, a obra de juristas preocupados com a sua superação mediante fórmulas 
sintéticas, como o tridimensionalismo de Miguel Reale, que propõe para a ciência jurídica, nos termos do 



culturalismo,  uma  metodología  própria,  de  caráter  dialético,  capaz  de  dar  ao  teórico  do  direito  os 
instrumentos de análise integral do fenômeno jurídico, visto como a unidade sintética de três dimensões 
básicas: a normativa, a fática e a valorativa.

Este  panorama  -  e  não  história  -  das  teorias  jurídicas,  que  não  deve  ser  encarado  mui 
criticamente, nos mostra um encontro (às vezes, um desencontro) não muito organizado de tendências, 
que, no seu todo, não nos fornece ainda uma visão ordenada do que se poderia chamar Ciência do 
Direito.  Nossa intenção,  no que segue, é tentar  delineamentos capazes de, circunscrevendo alguns 
problemas básicos da teorização do direito, assinalar-lhe um lugar próprio na Teoria da Ciência.

 CAMPO TEORICO DA CIENCIA DO DIREITO

AS FRONTEIRAS DO DIREITO POSITIVO E O ESPAÇO DA POSITIVAÇAO

O  jurista,  ao  contrário  dos  demais  especialistas  das  chamadas  Ciências  Humanas,  tem  a 
vantagem aparente de ter  recebido,  em nossa cultura,  por herança,  um domínio até certo ponto já 
delineado. Os movimentos de secularização do Direito Natural, próprios do jusnaturalismo dos séculos 
XVII e XVIII, criaram um âmbito de conhecimento ra(ional que permitiu a construção, já no século XIX, 
de um saber "científico" do fenômeno jurídico. Nesta época, apreciamos o empenho dos teóricos em 
entender o direito como um produto tipicamente humano e social. O homem é percebido como um ser 
ambíguo, ao mesmo tempo um ser que, pela sua ação, cria, modifica e transforma as estruturas do 
mundo, e delas faz parte como simples elemento de estrutura planificada. O homem é autor e ator, 
sujeito e objeto da ação. Isto marca o desaparecimento, em nossa cultura, de uma thesis universalis, 
onde,  como  diz  Foucault,  1  o  campo  do  saber  era  perfeitamente  homogêneo,  procedendo  todo 
conhecimento por ordenação mediante o estabelecimento de diferenças e definindo as diferenças pela 
introdução  de  uma  ordem.  A  partir  do  século  XIX,  explodindo  o  campo  epistemólogico  em  várias 
direções,  surgiu  a  necessidade  de  interrogar  o  ser  do  homem  corno  fundamento  de  todas  as 
possibilidades,  provocando  um  desequilíbrio:  o  homem  se  tornara  aquilo  a  partir  do  que  todo 
conhecimento poderia ser constituído em sua evidência imediata e não problematízada; ele se tornava a 
fortiori aquilo que autoriza o questionamento de todo conhecimento do homem.

Esta  situação  corresponde,  no  campo  jurídico,  ao  fenômeno  da  positivação.  Trata-se  de 
fenômeno que surge no século XIX, ganhando aí os principais delineamentos teóricos, para tornar-se o 
traço mais característico do Direito em nossos dias. Direito positivo, podemos dizer genericamente, é o 
que vale  em virtude  de  uma decisão  e  só  por  força  de  uma nova  decisão pode  ser  revogado.  O 
legalisino do século passado entendeu isto de modo restrito, reduzindo o direito à lei, enquanto norma 
posta pelo legislador. No direito atual, o alcance da positivação é muito maior.

Positivação e decisão são termos correlatos. Decisão é termo que tomamos num sentido lato, 
que ultrapassa os limites da decisão legislativa, abarcando também, entre outras, a decisão judiciária, à 
medida que esta pode ter  também qualidade positivante quando,  por exemplo,  decide sobre regras 
costumeiras. Toda decisão implica, além disso, motivos decisórios, premissas de valor que se referem a 
condições sociais e nelas se realizam. O que caracteriza o Direito positivado é, neste sentido, o fato de 
que estas premissas de decisões jurídicas só podem ser pressupostas como direito válido quando se 
decide também sobre elas. Daí podermos entender por positivação do Direito o fenômeno segundo o 
qual "todas as valorações, normas e expectativas de comportamento na sociedade têm que ser filtradas 
através de processos decisórios antes de poder adquirir a validade" .

A principal característica do direito positivado é que ele se liberta de parâmetros imutáveis ou 
Iongamente duradouros, de premissas materialmente invariáveis e, por assim dizer, institucio,naliza a 
mudança  e  a  adaptação  mediante  procedimentos  complexos  e  altamente  móveis.  Assim,  o  direito 
positivado é um direito que pode ser mudado por decisão, o que gera, sem dúvida, certa insegurança 
com respeito a verdades e princípios reconhecidos, lançados então, para um segundo plano, embora, 
por outro lado, signifique uma condição importante para melhor adequação do direito à realidade em 
rápida mutação, como é a de nossos dias.

Entendemos que o fenômeno da positivação não só explica o papel ambíguo que o homem 
assume perante o Direito - fundamento de todas as positividades jurídicas, o homem é também o seu 
objeto  central  -,  mas  também  o  nascimento  da  moderna  ciência  jurídica,  com  suas  imanentes 



ambigüidades. Queremos dizer, com isso, que a positivação forçou a tematização do ser humano como 
objeto da Ciência do Direito. Mesmo correntes modernas que procuram fazer da ciência jurídica uma 
ciência  da  norma  não  podem  deixar  de  enfrentar  o  problema  do  comportamento  humano  e  suas 
implicações na elaboração e aplicação do Direito. As recentes críticas que se fazem, nestes termos, ao 
kelsenísmo  e  sua  Teoria  Pura  revelam  que  o  objeto  central  da  Ciência  do  Direito  não  é  nem  a 
positivação  nem  o  conjunto  das  normas  positivas,  mas  esse  ser  (o  homem)  que,  do  interior  da 
positividade  jurídica  que  o  envolve,  se  representa,  discursivamente,  o  sentido  das  normas  ou 
proposições  prescritivas  que  ele  próprio  estabelece,  obtendo,  afinal,  uma representação  da própria 
positivação.

O que queremos dizer é que o fenômeno da positivação estabelece o campo em que se move a 
Ciência do Direito  moderna.  Note-se que isto não precisa  ser  entendido em termos positivistas,  no 
sentido de que só o Direito positivo seja o seu objeto, mas simplesmente que a positivação envolve o ser 
humano de tal modo que toda e qualquer reflexão sobre o Direito tem de tomar posição perante ela. Ela 
não faz do direito positivo o objeto único da ciência jurídica, mas condiciona a determinação do seu 
método e objeto.

2 - A DECIDIBILIDADE COMO PROBLEMA CENTRAL DA CIÊNCIA DO DIREITO

Note-se, inicialmente, que não falamos em objeto mas em problema. Com isto queremos dizer 
que,  seja qual  for  o objeto que determinemos para a Ciência do Direito,  ele envolve a questão da 
decidibilidade.

Toda ciência  tem um objeto.  Mas seja  quais  forem o objeto  e  a  ciência,  uma preocupação 
máxima a envolve, que se caracteriza como sua questão peculiar. Referimo-nos à alternativa verdadeiro 
ou falso. Uma investigação científica sempre faz frente ao problema da verdade. Admitimos, assim, que 
toda ciência pretende obter enunciados independentes da situaçao em que são feitos, à medida que 
aspiram a uma validade erga oinnes. Esta aspiração pode ser apresentada em três níveis diferentes, 
mas interrelacionados, distinguíveis conforme a sua intenção de verdade, a sua referência à realidade e 
o seu conteúdo informativo. Um enunciado aspira à verdade à medida que propõe, concomitantemente, 
os critérios e os instrumentos de sua verificação intersubjetiva. Quanto à referência à realidade, um 
enunciado  pode  ser  descritivo,  prescritivo,  resolutivo  etc.  O  enunciado  científico  é  basicamente 
descritivo. Quanto ao conteúdo informativo, o enunciado pretende transmitir  uma informação precisa 
sobre a realidade a que se refere significativamente. Como, entretanto, a experiência nos mostra que é 
possível estabelecer proposições cuja verdade não se nega (exemplo: todos os homens são mortais) 
sem que, com isso, estejamos fornecendo uma informação efetiva sobre a realidade significada e vice-
versa, podemos dizer que o risco de fracasso de um enunciado científico cresce com o aumento do seu 
conteúdo informativo. Todo enunciado científico, neste sentido, é sempre refutável. 3 Ele tem validade 
universal mas não absoluta. Uma proposição basicamente descritiva, significativamente denotativa (dá 
uma informação precisa), impõe-se parcialmente (está sempre sujeita à verificação), embora seja aceita 
universalmente (é verdadeira).

Ora, o fenômeno da positivação cortou a possibilidade de * Ciência do Direito trabalhar com este 
tipo de enunciado. Se * século XIX entendeu ingenuamente a positivação como uma relação causal 
entre  a  vontade do  Legislador  e  o  Direito  como norma legislada  ou posta,  o  século  XX aprendeu 
rapidamente que o direito positivo não é criação da decisão legislativa (relação de causalidade), mas 
surge da imputação da validade do direito a certas decisões (legislativas, judiciárias, administrativas). 
Isto  significa  que o Direito  prescinde,  até certo  ponto,  de uma referência genética  aos fatos que o 
produziram (um ato de uma vontade historicamente determinada) e sua positividade passa a decorrer da 
experiência atual e corrente, que se modifica a todo instante e determina a quem se devam endereçar 
sanções, obrigações, modificações ete. A positivação representa, assim, uma legalização do câmbio do 
direito . Assim, por exemplo, a rescisão de um contrato de locação de imóveis pode ser proibida, de 
novo permitida, dificultada etc. O Direito continua resultando de uma série de fatores causais muito mais 
importantes  que  a  decisão,  como  valores  socialmente  prevalentes,  interesses  de  fato  dominantes, 
injunções econômicas,  políticas etc.  Ele não nasce da pena do legislalador.  Contudo,  a decisão do 
legislador, que não o produz, tem a função importante de escolher uma possibilidade de regulamentação 
do  comportamento  em detrimento  de  outras  que,  apesar  disso,  não  desaparecem do  horizonte  da 



experiência  jurídica,  mas ficam aí,  presentes  e  à  disposição,  toda  vez  que  uma mudança se  faça 
oportuna. 

Ora, esta situação modifica o status científico da Ciência do Direito, que deixa de se preocupar 
com a determinação daquilo que materialmente sempre foi Direito com o fito do descrever aquilo que, 
então, pode ser direito (relação causal), para ocupar-se com a oportunidade de certas decisões, tendo 
em vista aquilo  que deve ser  direito  (relação de imputação).  Neste sentido,  o seu problema não é 
propriamente uma questão de verdade, mas de decidibilidade. Os enunciados da Ciência do Direito que 
compõem  as  teorias  jurídicas  têm,  por  assim  dizer,  natureza  criptonormativa,  deles  decorrendo 
conseqüências programáticas de decisões, pois devem prever, em todo caso, que, com sua ajuda, uma 
problemática  social  determinada  seja  solucionável  sem  exceções  perturbadoras.  Enunciados  desta 
natureza não são verificáveis e, portanto, refutáveis como são os enunciados científicos a que aludimos. 
Em primeiro lugar porque a refutabilidade não exclui a possibilidade de um enunciado ser verdadeiro, 
ainda que uma comprovação adequada não possa ser realizada por ninguém. Neste sentido, a validade 
da ciência independe de sua transformação numa técnica utilizável (por exemplo, a validade das teorias 
de Einstein independe da possibilidade de se construir a bomba atômica ou um reator atômico). Ao 
contrário,  os enunciados da ciência jurídica têm sua validade dependente da sua relevância prática. 
Embora não seja possível  deduzir  deles as regras de decisão,  é sempre possível  encará-los como 
instrumentos mais ou menos utilizáveis para a obtenção de uma decisão. Assim, por exemplo, Mário 
Masagão, em seu Curso de Direito Administrativo, ', após examinar, entre outras, uma teoria sobre a 
função executiva do Estado,  refuta-a,  afirmando que a sua fórmula,  segundo a qual  esta função é 
desempenhada quando o Estado "cria situações de direito subjetivo, obrigando-se a si mesmo, ou aos 
indívíduos,  ao  cumprimento  de  certa  prestação",  é  manifestamente  "estreita  e  insuficiente  para 
caracterizar o Poder Executivo, que não se limita a criar situações jurídicas de caráter subjetivo, mas por 
meios diretos e indiretos promove a manutenção da ordem e o fomento da cultura e da prosperidade do 
país".  A  questão "como entender  a  função executiva  do  Estado  em relação  à  função legislativa  e 
judiciária?" tem como cerne dubitativo não diretamente a ocorrência histórico-social do fenômeno do 
Estado,  mas uma concepção de Estado que deve fomentar o bem-estar  e a prosperidade geral.  A 
questão é tipicamente de decidibilidade.

Ao envolver uma questão de decidibilidade, a Ciência do Direito manifesta-se como pensamento 
tecnológico. Este possui algumas características do pensamento científico stricto sensu, à medida que 
parte  das  mesmas  premissas  que  este.  Os  seus  problemas,  porém,  têm  uma  relevância  prática 
(possibilitar  decisões:  legislativas,  judiciárias,  administrativas,  contratuais  etc.)  que  exige  uma 
interrupção  na  possibilidade  de  indagação  das  ciências  em geral,  no  sentido  de  que  a  tecnologia 
dogmatiza os seus pontos de partida e problematiza apenas a sua aplicabilidade na solução de conflitos.

Para entender isto vamos admitir que em toda investigação jurídica estejamos sempre às voltas 
com perguntas e respostas, problemas que exigem soluções, soluções referentes a certos problemas. 
Surgem daí duas possibilidades de proceder à investigação, quer acentuando o aspecto pergunta, quer 
o  aspecto  resposta.  Se  o  aspecto  pergunta  é  acentuado,  os  conceitos-chave,  as  dimensões  que 
constituem as normas e as próprias normas na sua referibilidade a outras normas, que permitem a 
organização  de  um sistema de  enunciados,  são  postos  em dúvida.  Isto  é,  aqueles  elementos  que 
constituem a base e conferem a estrutura a um sistema patente ou latente dentro do qual um problema 
se torna inteligível conservam o seu caráter hipotético e problemático, não perdem a sua qualidade de 
tentativa, permanecendo abertos à crítica. Eles servem, pois, primariamente, para delimitar o horizonte 
problemático de um campo temático dado, mas ao mesmo tempo ampliam esse horizonte, trazendo esta 
problernaticidade  para  dentro  deles  mesmos.  No  segundo  aspecto,  ao  contrário,  determinados 
elementos  são  subtraídos  à  dúvida,  predominando  o  lado  resposta.  isto  é,  postos  fora  de 
questionamento,  mantidos  como  respostas  não  atacáveis,  eles  são,  pelo  menos  temporariamente, 
postos de modo absoluto. Eles dominam, assim, as demais "respostas", de tal modo que estas, mesmo 
quando postas  em dúvida,  não os podem pôr  em perigo;  ao  contrário,  devem ajeitar-se  a eles de 
maneira aceitável.

No  primeiro  caso,  usando  uma  terminologia  proposta  por  Viehweg,  temos  uma  questão  de 
pesquisa ou questão "zetética", no segundo uma questão "dogmática". Entre elas, como dissemos, não 
há uma separação radical,  ao  contrário,  elas se entremeiam,  referem-se mutuamente,  às vezes se 



opõem, outras vezes colocam-se paralelamente,  estabelecendo um corpo de possibilidade bastante 
diversificado. As questões "dogmáticas" relevam o ato de opinar e ressalvam certas opiniões (dokeín). 
As questões "zetéticas",  ao contrário,  desintegram, dissolvem meras opiniões (zeteín)  pondo-as em 
dúvida,  o  que  pode  ocorrer  ainda  dentro  de  certos  limites  (na  perspectiva  empírica  das  ciências: 
Sociologia,  Psicologia,  Antropologia  Jurídicas  etc.)  ou  de  modo  a  ultrapassar  aqueles  limites,  por 
exemplo, na perspectiva da Filosofia do Direito.

As questões "dogmáticas" são tipicamente tecnológicas. Neste sentido, elas têm uma função 
diretiva explícita. Pois a situação nelas captada é configurada como um dever-ser. Questões deste tipo 
visam  possibilitar  uma  decisão  e  orientar  a  ação.  De  modo  geral,  as  questões  jurídicas  são 
"dogmáticas",  sendo  sempre  restritivas  (finitas)  e,  neste  sentido,  "positivistas"  (de  positividade).  As 
questões jurídicas não se reduzem, entretanto, às "dogmáticas", à medida que as opiniões postas fora 
de dúvida - os dogmas - podem ser submetidas a um processo de questionamento, mediante o qual se 
exige  uma fundamentação e  uma justificação delas,  procurando-se,  através  do  estabelecimento  de 
novas conexões, facilitar a orientação da ação. O jurista revela-se, assim, não só como o especialista 
em questões "dogmáticas", mas também em questões "zetéticas". 

Na verdade, os dois tipos de questão, na Ciência Jurídica, embora separados pela análise, estão 
em correlação funcional. Apesar disso, é preciso reconhecer que os juristas, há mais de um século, 
tendem a atribuir maior importância às questões "dogmáticas" que às "zetéticas". Estas últimas são mais 
livres, no sentido de mais abertas, e, por isso mesmo, muitas vezes dispensáveis, pois a pesquisa pode 
trocar com facilidade os seus conceitos hipotéticos, enquanto a "dogmática" (num sentido restrito), presa 
a conceitos fixados,  obriga-se muito mais  ao trabalho de interpretação.  Mesmo assim, não é difícil 
mostrar com certa facilidade que as questões "dogmáticas" não se estruturam em razão de uma opinião 
qualquer, mas de dogmas que devem ser de algum modo legitimados. Ora, no mundo ocidental, onde 
esta legitimação vem perdendo a simplicidade,  que se revelava na sua referência a valores outrora 
fixados pela fé, ou pela razão, ou pela "natureza", o recurso a questões "zetéticas" torna-se inevitável. 
Vichweg assinala, por exemplo, o que ocorre no Direito Penal, notando quão pouco é ainda indicado 
como sabível, neste campo, pela pesquisa criminológica, e qual o esforço desenvolvido pela dogmática 
penal em fornecer pressupostos convincentes, simplesmente para manter-se em funcionamento. Esta 
dificuldade não consegue ser elíminada nem por uma exclusão radical das questões "zetéticas" (como 
querem normativistas do tipo Kelsen), nem pela redução das "dogmáticas" às -zetéticas", como desejam 
os  adeptos  de  sociologismos  e  psicologismos  jurídicos,  nem,  menos  ainda,  por  uma  espécie  de 
cloginatização  das  questões  zetéticas",  como  ocorre  em  países  onde  domina  o  marxista-leninista. 
Nestes termos, as distinções estabelecidas, por necessidade da análise, entre questões "zetéticas" e 
"dogmáticas" mostram, na práxis da ciência jurídica, uma transição, poderíamos dizer, entre o ser e o 
dever-ser.

3 - OS MODELOS DA CIÊNCIA DO DIREITO

Envolvendo sempre um problema de decidibilidade de conflitos sociais, a Ciência do Direito tem 
por objeto central o próprio ser humano que, pelo seu comportamento, entra em conflito, cria normas 
para solucioná-lo, decide-o, renega suas decisões etc. Para captá-lo, a ciência jurídica se articula em 
diferentes modelos, determináveis conforme o modo como se encare a questão da decidibilidade. Cada 
um  destes  modelos  representa,  assim,  uma  efetiva  concepção  do  ser  do  homem,  como  centro 
articulador do pensamento jurídico.

O primeiro modelo , que poderíamos chamar analítico, encara a decidibilidade como uma relação 
hipotética  entre  conflito  e  decisões,  isto  é,  dado um conflito  hipotético e  uma decisão hipotética,  a 
questão é determinar as suas condições de adequação: as possibilidades de decisões para um possível 
conflito. Pressupõe-se aqui o ser humano como um ser dotado de necessidades (comer, viver, vestir-se, 
morar etc.), que são reveladoras de interesses (bens de consumo, de produção, políticos etc.). Estes 
interesses,  nas interações sociais,  ora estão em relação de compatibilidade,  ora são incompatíveis, 
exigindo-se fórmulas capazes de harmonizá-los ou de resolver,  autoritativamente,  os seus conflitos. 
Neste caso,  a Ciência do Direito  aparece como uma sistematização de regras para a obtenção de 
decisões possíveis, o que lhe dá um caráter até certo ponto formalista.



O segundo modelo vê a decidibilidade do ângulo da sua relevância significativa. Trata-se de uma 
relação entre a hipótese de conflito e a hipótese de decisão, tendo em vista o seu sentido. Pressupõe-
se, neste caso, que o ser humano é um ser cujo agir tem um significado, ou seja, os seus menores 
gestos, mesmos os seus mecanismos involuntários, os seus sucessos e os seus fracassos têm um 
sentido que lhe dá unidade. A Ciência do Direito, neste caso, se assume como atividade interpretativa, 
construindo-se como um sistema compreensivo  do comportamento  humano.  Pelo  seu caráter,  este 
modelo pode ser chamado hermenêutico.

O terceiro modelo encara a decidibilidade corno busca das condições de possibilidade de uma 
decisão hipotética para um conflito hipotético. Estabelece-se uma relação entre a hipótese de decisão e 
a  hipótese  de  conflito,  procurando-se  determinar  as  condições  desta  relação  para  além  da  mera 
adequação formal entre conflito e decisão. O ser humano aparece aqui como um ser dotado de funções, 
isto é, um ser que se adapta por contínua evolução e transformação, às exigências do seu ambiente. 
Segue a concepção da Ciência do Direito como uma investigação das normas de convivência, estando a 
norma encarada como um procedimento decisório, constituindo-se, então, o pensamento jurídico como 
um sistema explicativo do comportamento humano enquanto controlado por normas. Pelo seu caráter, 
este modelo pode ser chamado empírico. A partir destes modelos temos a possibilidade de mostrar os 
diferentes modos como a Ciência do Direito se exerce enquanto pensamento tecnológico. Nos capítulos 
que seguem, falaremos dela como teoria da norma, como teoria da interpretação e como teoria  da 
decisão jurídica. Estes três aspectos não são estanques, mas estão inter-relacionados. O modo como se 
dá  este  inter-relacionamento  constituirá  o  problema  de  sua  unidade  enquanto  ciência,  ao  qual 
reservaremos o último capítulo da série.

1 - O CONCEITO DE NORMA E SUAS IMPLICAÇÕES

O conceito de norma aparece, hoje, mais do que nunca, como uma noção integradora, capaz de 
determinar o objeto e o âmbito da Ciência do Direito. Na verdade, porém, nas formas e no modo pelo 
qual é tratada pela Dogmática Jurídica, percebemos que o conceito representa, no mais das vezes, um 
ponto crítico a partir do qual se põem à amostra as limitações do pensamento científico-jurídico.

Não há uma, mas inúmeras noções de norma jurídica. Uma definição exemplar, embora já surrada 
e que parece atravessar o tempo na consciência média do jurista, vamos encontrar em von Jhering, no seu 
"Der  Zweek im Recht"  (1877)  (A finalidade  no Direito).  Deste  livro extraímos o seguinte  texto:  "A 
definição  usual  de  direito  reza:  direito  é  o  conjunto  de  normas  coativas  válidas  num Estado,  e  esta 
definição a meu ver atingiu perfeitamente o essencial. Os dois fatores que ela inclui são o da norma e o da 
realização através  de coação...  O conteúdo da norma é um pensamento,  uma proposição (proposição 
jurídica), mas uma proposição de natureza prática, isto é, uma orientação para a ação humana; a norma é, 
portanto,  uma  regra,  conforme  a  qual  nos  devemos  guiar."  1  Ihering  traça,  a  partir  desta  definição 
genérica, os caracteres distintivos da norma jurídica. Observa, em primeiro lugar, que, em comum com as 
regras gramaticais, a norma tem o caráter de orientação, delas separando-se, porém, à medida que visam 
especificamente à ação humana. Nem por isso elas se reduzem à orientação para a ação humana, como 
é o caso das máximas de moral,  pois  a isto se acresce um novo aspecto,  ou  seja,  o  seu caráter 
imperativo. A norma para ele é,  assim, uma relação entre vontades, sendo um imperativo (positivo: 
obrigação, ou negativo: proibição) no sentido de que manifesta o poder de uma vontade mais forte, 
capaz de impor orientações de comportamento para vontades mais fracas.  Relação de império,  as 
normas são interpessoais e não existem, como tais, caso concreto ou a um tipo genérico de ação, as 
normas constituem imperativos concretos ou abstratos. Jhering conclui que, na sua especificidade, a 
norma jurídica é um imperativo abstrato dirigido ao agir humano, na natureza. Conforme se dirijam à 
ação humana num Jhering é um autêntico representante da chamada Teoria e a noção Imperativista da 
norma. O centro nuclear da teoria ' de vontade, um termo privilegiado pelo vocabulário teórico já há 
séculos  -  lembremo-nos  apenas  da  "vontade  geral"  como fundamento  de  legitimidade  da  lei  e  do 
governo em Rousseau - e que domina a teoria jurídica no século XIX. A partir daí, o empenho de Jhering 
está em identificar analiticamente a norma jurídica enquanto regra coativa. O conceito de vontade serve-
lhe bem a propósito, pois lhe dá a oportunidade de ver na norma jurídica uma relação de superioridade 
entre o que ordena e o que recebe a ordem, explicando-se a impositividade do direito como um caso de 
um querer dotado de poder.



A  Teoria  imperativista,  aqui  esboçada,  permite-nos  colocar  uma  série  de  problemas  que 
acabaram  por  se  constituir  objetos  centrais  da  Teoria  Jurídica.  Estes  problemas  estão  ligados  à 
determinação da vontade normativa (problemas das fontes do direito), do endereço da norma (problema 
do sujeito de direito) e das diferentes situações em que ele se encontra (direito subjetivo, interesse 
juridicamente protegido etc.), bem como das relações mesmas que se estabelecem entre as vontades 
(questão das relações jurídicas, dever ou obrigações, poder jurídico etc.). As diversas respostas dadas a 
estas questões levaram a Ciência do Direito a constituir-se como uma espécie de analítica das figuras 
jurídicas, cuja finalidade última seria a proposição de um saber sistemático capaz de dar um quadro 
coerente e integrado do direito como conexão de normas e dos elementos típicos que as compõem.

A Teoria Imperativista, contudo, já no século passado era abalada por críticas que a obrigavam a 
renovar-se.  O conceito  de vontade estava muito  ligado à  uma psicologia  individualista  e  encontrou 
dificuldades em transpor-se para situações mais complexas em que a determinação de um indivíduo 
portador do ato de vontade era difícil de ser feita. Por exemplo, breve se percebeu que o legislador, cuja 
"vontade" era fonte de direito, não podia ser especificado, tratando-se antes de uma coletividade até 
certo ponto abstrativo, sucedendo o mesmo com o editor responsável pelas normas costumeiras. Além 
disso,  passou despercebido aos primeiros imperativistas que, do ponto de vista de sua formulação, 
normas  jurídicas  raramente  assumem formas imperativas  (faça isto,  proíba-se  aquilo),  sendo antes 
expressas em proposições hipotéticas do tipo se alguém se comporta de tal modo, então deverá sofrer 
tal sanção. Não bastasse isto, observou-se que a noção de vontade não cabia também para muitos 
casos em que o detentor de um direito era, por exemplo, uma fundação, uma sociedade, tendo-se, 
então, de apelar para uma ficção que atribuía "vontade" a quem não se identificava sequer como um ser 
humano. Isto desencadeou uma série de distinções, solução e críticas em torno de temas centrais, como 
"pessoa física" e "pessoa jurídica", "obrigação” "responsabilidade", "capacidade" e -competência" etc.

Estas observações, cuja finalidade é apenas levantar algumas questões a que somos levados ao 
assumir para a Ciência do Direito, o que chamamos de modelo analítico, servem como introdução à 
apresentação didática dos diversos temas que preocupam, via de regra, o cientista do direito.  Com 
efeito,  delas podemos extrair  a  seguinte  ordem temática  que deverá  servir  de  orientação ao leitor, 
interessado não apenas em conhecer a teoria sobre a ciência jurídica, mas esta ciência mesma na 
consecução  dos  seus  objetivos.  Posto  isto,  podemos  dizer  que  o  modelo  analítico  se  propõe, 
inicialmente, a questão do método, tendo em vista a noção de norma como núcleo teórico. Segue-se o 
problema  da  construção  jurídica,  do  seu  encadeamento  num  sistema,  das  figuras  aí  aplicadas, 
entendendo-se por figuras as expressões conceituais construídas com o fito de dar ao próprio pensar 
jurídico o seu acabamento sistemático. 

2 - A QUESTÃO DO MÉTODO

Não  vamos  desenvolver  neste  tópico  as  disputas  sobre  o  método,  coisa  que  fizemos  já, 
brevemente, no capítulo inicial. Sendo este trabalho de cunho introdutório, ficamos em considerações 
limitadas a um critério proposto, sem a pretensão de longas divagações e classificações. A questão do 
método entende-se, por conseguinte, em atenção ao que chamamos modelo analítico, como o modo 
pelo qual a CIÊNCIA DO DIREITO tenta captar o fenômeno jurídico como um fenômeno normativo, 
realizando uma sistematização das regras para a obtenção de decisões possíveis.

Como  já  sugerimos  anteriormente,  a  teoria  jurídica  procura,  nestes  termos,  construir  uma 
analítica. Entendemos por analítica um procedimento que constitui unia análise. Análise, de um lado, é 
um processo de decomposição em que se parte de um todo, separando-o e especificando-o nas suas 
partes.  O  método  analítico  é,  neste  sentido,  um  exame  discursivo  que  procede  por  distinções, 
classificações e sistematizações. De outro lado, análise significa resolução ou solução regressiva, que 
consiste em estabelecer uma cadeia de proposições, a partir de uma proposição que por suposição 
resolve o problema posto, remontando às condições da Solução. 2

O método analítico serve-se de procedimentos lógicos, como. a dedução e a indução e, no caso 
do direito, sobretudo a analogia. A dedução é costurneiramente apresentada como um procedimento 
conclusivo de proposições gerais para particulares,  a indução passa do particular  para o geral,  e  a 
analogia, de um particular para outro particular. O uso da analogia dá ao método analítico no direito um 
caráter peculiar, que leva muitos teóricos a disputarem sobre o seu estrito rigor. De fato, a analogia tem 



por  princípio  a  noção  de  semelhança,  exigindo-se  para  a  sua  aplicação  uma  construção  de  certa 
similitude entre dois objetos estudados e, a seguir, um juízo de valor que mostra a relevância desta 
similitude sobre as diferenças, tendo em vista um problema a resolver. Ora, o princípio da semelhança 
revela-se, deste modo, como de validade lógica duvidosa, de caráter mais axiológico. Na verdade, a 
analítica jurídica mesmo quando se vale de dedução e indução raramente se guia pelas estritas regras 
da  lógica  formal,  o  que  faz  dela,  como  já  observara  Aristóteles,  no  passado,  a  propósito  da 
argumentação judicial e deliberativa, um procedimento de natureza retórica, do qual se pode dizer que é 
quase lógico.

Para  explicar  este  procedimento  podemos  reduzi-lo  genericamente  a  duas  formas 
procedimentais básicas: ligação e díferenciação. Ligação é um recurso analítico que se refere ao sentido 
de resolução de análise (vide acima) e consiste na aproximação de elementos distintos, que estabelece 
entre eles uma solidariedade,  valorizando-os,  positiva ou negativamente,  um pelo outro.  Assim, por 
exemplo, na determinação da natureza das pessoas jurídicas, há uma doutrina (Doutrina da Ficção: 
Laurent,  Windscheid)  que, após reconhecer que só às pessoas físicas como tais é possível  atribuir 
direitos,  pois  só  os  homens  têm  existência  real,  atribui  também  a  outras  "pessoas",  de  natureza 
diferente,  sem  existência  psíquica,  os  mesmos  direitos,  supondo  que  elas  sejam  dotadas  de  algo 
parecido  com  vontade  e  possibilidade  de  agir,  como  é  o  caso  de  uma  sociedade  por  ações. 
Diferenciação, por sua vez, é um recurso analítico que se refere ao sentido de decomposição da análise 
(vide acima), e consiste numa ruptura, que visa dissociar elementos que se admitem como formando um 
todo ou, pelo menos, um conjunto solidário. Assim, por exemplo, considera-se crime matar alguém, mas 
excluem-se os casos de legítima defesa. 

Ligação  e  diferenciação  não  constituem,  como  se  poderia  pensar  apressadamente, 
procedimentos  isolados,  mas  apenas  isoláveis  por  abstração,  à  medida  que  se  implicam  e  se 
completam: não há ligação sem diferenciação e více-versa. Assim, ao definirmos parentesco como a 
relação que vincula entre si  pessoas que descendem umas das outras,  ou que descendem de um 
mesmo tronco criamos uma diferenciação entre parentesco consangüíneo e outros vínculos, como o por 
afinidade e o civil (respectivamente o vínculo entre uma pessoa e os parentes do seu cônjuge, e o que 
decorre da adoção), que são, de novo, ligados em nome de uma técnica que facilita a explicação e a 
compreensão da matéria.

A  analítica  jurídica,  enquanto  método,  está  ligada  ao  pensamento  tecnológico,  ao  qual  nos 
referimos. Discutível é, portanto, o seu sentido metódico tendo em vista o problema da verdade. Esta 
questão, que nos levaria a infindáveis dissensões, cuja preliminar seria o próprio conceito de verdade, 
será delimitada ao modelo que estamos desenvolvendo.

A questão tem relação com o problema de se saber se a Ciência do Direito, ela própria, tem 
caráter prescritivo ou não, problema já exposto anteriormente. Se admitimos que as proposições da 
Ciência do Direito  são prescrições,  ainda que não no sentido normativo do direito  (seremos então, 
obrigados  a  a  vê-Ias  como  constituindo  não  uma  forma  de  saber  teórico  no  sentido  constatativo, 
realizado mediante proposições descritivas, mas de um saber prático que nos diz o que deve ser feito 
em tais e tais condições. A sua "verdade" está ligada, então, a propriedade com que se respeitam as 
condições tendo em vista uma finalidade a cumprir. A menos que denominemos verdade esta fidelidade 
ao  resultado buscado,  a  Ciência  do Direito  terá  por  método um instrumento  que lhe  garanta  certa 
eficiência. De fato, o pensamento tecnológico (que não se confunde com o mero pensamento técnico, 
que diz  apenas como devem ser  feitas as coisas,  sem qualquer reflexão sobre suas condições de 
possibilidade: por exemplo, um folheto explicativo de como reparar um rádio ou pô-lo em funcionamento, 
um manual de como requerer em juízo ou como pagar o imposto de renda são sistemas técnicos, mas 
não tecnológicos) está ligado ao fazer e à realização de uma proposta. Nestes termos, a Ciência do 
Direito não diz o que é direito em tal e tal circunstancia, época, país, situação, mas que, assumindo-se 
que o direito em tais e tais circunstâncias se proponha a resolver tais e tais conflitos, então deve ser 
compreendido desta e não daquela maneira. Esta forma dever-ser dá à analítica jurídica o seu caráter 
peculiar.

Mas há disputas sobre ela. Kelsen (Teoria Pura do Direito) afirma que os enunciados da Ciência 
Jurídica usam a fórmula dever-ser, mas são descritivos, pois apenas constatam o que é e o que não é 
direito  em  determinada  situação  (tempo  e  espaço).  Quer-nos  parecer,  porém,  que,  enquanto 



pensamento tecnológico,  o dever-ser que acompanha implícita ou explicitamente as proposições da 
teoria jurídica dá-lhes o caráter criptonormativo a que já nos referimos, isto é, faz das teorias jurídicas 
teorias com função de resolver do modo mais satisfatório possível uma perturbação social. A noção de 
método analítico jurídico, com sua caracterização quase lógica, também avaliativa e crítica, esclarece-se 
neste quadro teórico.

A construção analítica dos conceitos jurídicos obedece, deste modo, ao prcedimento descrito 
anteriormente, e para torná-la mais explícita vamos dar um exemplo, valendo-nos de um trabalho de 
Josef Esser, O conforme as observações e comentários de Theodor Viehweg, aos quais acrescemos os 
nossos próprios. 

Esser destaca que os "conceitos que são, na aparência, de pura técnica jurídica" ou "simples 
partes  do  edifício"  da  ciência  jurídica  só  adquirem o seu  sentido  autêntico  se  relacionados  com o 
problema da Justiça. Diríamos que se revelam como uma analítica quase lógica, ligada a elementos 
axiológicos ou valorativos. Por exemplo, o conceito de -declaração" só pode ser entendido corno uma 
"fixação- de princípios de justiça na questão da "vinculação negocia]" e da---confiança negocial", mesmo 
quando  isto  não  esteja  expressamente  assinalado  nas  normas  positivas.  Isto  já  revela  o  caráter 
tecnológico do pensamento. que não é mera descrição do que está no direito positivo, pois, observa 
Esser, se não agimos assim, ficaria sem explicação a aplicação especial que o conceito permite em 
muitos casos. Por exemplo, há casos em que é preciso impugnar uma ---declaração de vontade" e pagar 
os danos de confiança,  embora já  esteja provada a falta prévia de uma -declaração de vontade---. 
Observe-se que, em princípio, é impossível impugnar uma "declaração de vontade" que por hipótese, 
não-houve. Apesar disso, a teoria jurídica admite esta possibilidade com o fito de proteger a confiança 
da outra parte contratante (função social da teoria).

Algo  parecido  ocorre  nos  casos  de  falta,  não  passíveis  de  ser  percebida,  de  uma vontade 
negocial, portanto, de responsabilidade por uma mera aparência de direito, por exemplo, quando há 
poder de representação ineficaz ou que tenha sido conseguido pelo uso indevido de papel timbrado de 
outrem, firma falsa etc. Do mesmo modo, o jurista converte, de maneira aparentemente arbitrária, em 
"declaração" uma carta de conteúdo negocial que seu autor não enviou, mas chegou ao seu destinatário 
por manipulação de terceiros. Assim, o conteúdo de conceitos jurídicos, como os de "parte integrante" 
de uma coisa ou "parte integrante essencial", está formado por uma analítica peculiar que se vale de 
juízos de valor ou de interesse sobre a publicidade, unidade de bens econômicos, proteção de seu valor 
funcional e seu interesse de investimento e, por conseguinte, juízos de preferência, por exemplo, do 
interesse do credor em poder executar uma coisa ou determinar o seu destino real " (Esser).

3 - A CONSTRUÇÃO ANALITICA

Um postulado do modelo analítico da Ciência Jurídica diz que todo e qualquer comportamento 
humano pode ser visto como cumprimento ou descumprimento de normas jurídicas, caso contrário ele é 
tido como juridicamente irrelevante. Isto faz, como vimos, da norma um conceito-chave, a norma tida 
como regra. Uma das preocupações nucleares da teoria dica é, neste sentido, analisar a própria norma 
jurídica.

Não  há,  como dissemos,  acordo  sobre  o  conceito  de  norma jurídica.  Na  verdade,  com ele 
pretendemos, às vezes, abarcar situações tão diversas que é difícil dizer-se se podemos falar dela como 
um gênero, ao qual pertenceriam as espécies de lei, regulamento, decreto, sentença etc. Não vamos, 
por isso, propor uma definição, mas fazer um levantamento das construções conceituais de que se 
valem os juristas para captá-la. 

Uma preocupação central do modelo analítico é separar normas jurídicas de outras, como as 
morais, as religiosas, as de cortesia etc. Para isso, costuma-se dizer, via de regra, que as normas em 
geral  se  distinguem  pelo  modo  como  valem  (questão  da  validade),  pela  sua  específica  estrutura 
condicional (questão da hipótese de incidência e da sanção), pelo modo do seu entrelaçamento num 
conjunto (problema das fontes do Direito e do seu sistema).

A questão da validade é disputadíssima e comportaria, por si só, uma dissertação à parte. Não 
podemos  fazê-la  no  limite  de  nosso  trabalho.  Um  autor  contemporâneo  1  mostra-nos  que  há,  na 
teorização do direito, uma tendência a ver a validade como uina propriedade da norma jurídica, mas a 



profusão de teorias indica que, na verdade, o jurista se serve de pelo menos três conceitos de validade, 
que ele usa não de modo sistemático (como propõe, por exemplo, Miguel. Reale - ver O Direito como 
Experiência), mas até certo ponto oportunístico. Estes três conceitos são: "validade fática", "validade 
constitucional" e "validade ideal". Uma norma vale faticamente no sentido de ser de tal modo efetiva que, 
quando o comportamento que ela configura (hipótese de incidência) ocorre, a conseqüência jurídica que 
ela prevê ocorre também (sanção). A norma vale constitucionalmente, no sentido de que ela é conforme 
às prescrições constitucionais sobre a própria validade, isto é, respeita um conteúdo superior, obedece a 
trâmites, faz parte de um sistema unitário. Por último, vale idealmente quando se impõe para a solução 
de um conflito de interesses, em virtude de uma proposta de um autor nos quadros argumentativos de 
uma doutrina. Quando se diz, portanto, que a norma é um objeto que tem por propriedade essencial a 
validade, podemos estar-nos referindo a um desses três conceitos. 

Teoricamente,  a  doutrina  jurídica  costuma,  entretanto,  separá-los.  A  validade  no  sentido 
constitucional  chama-se,  de  ordinário,  vigência,  e  a  validade  no  sentido  fático,  eficácia.  O  terceiro 
conceito, validade no sentido ideal, raramente é tematizado, podendo dizer-se que o tema é apreciado 
indiretamente quando se discute a questão da doutrina como fonte do Direito. Do modo como estamos 
expondo o problema, porém, cumpre distinguir  entre validade constitucional  e fática,  de um lado,  e 
vigência e eficácia, de outro. Vigência é um termo técnico que significa ter uma norma condições formais 
de ser  aplicada,  isto  é,  foi  elaborada por  órgão competente,  nos limites da sua competência e em 
obediência aos procedimentos legais. Já a eficácia é também termo técnico que significa ter a norma 
possibilidade de ser aplicada, de exercer os seus efeitos, porque as condições para isto exigidas estão 
cumpridas. Assim, uma norma pode ser vigente, mas ter a eficácia dependente da regulamentação de 
certas condições por outra norma. Por exemplo, uma norma determina que é garantido o acesso para 
todos os cidadãos aos cargos públicos, quando forem preenchidos os requisitos que a lei estabelecer. A 
norma é vigente, se elaborada corretamente, mas sua eficácia depende da lei que irá estabelecer os 
requisitos exigidos.

A expressão validade, no sentido fático, porém, tem significado um pouco diverso, e é uma figura 
jurídica que explica a validade específica de certas normas jurídicas, para as quais o critério da estrita 
vigência não basta. Por exemplo, no Brasil,  e o caso das chamadas Súmulas do Supremo Tribunal 
Federal, que, a rigor, obrigam não porque estão previstas expressamente pelo sistema normativo, mas 
porque representam o modo pelo qual certos casos são, via de regra, julgados pelo Tribunal Superior, 
assinalando, assim, certa uniformidade na atividade dos órgãos aplicadores do Direito. As normas de 
validade fática são, pois, aquelas que expressam esta atividade do aparelho sancionador do Estado. De 
modo  geral,  o  apelo  do  jurista,  no  estudo  de  um  instituto  jurídico,  às  decisões  da  jurisprudência 
representa, assim, um recurso à validade no sentido fático.

A validade no sentido constitucional confunde-se com a noção de vigência. Ela conduz, porém, a 
um conceito extranormativo, qual seja o da legitimidade do Direito. O seu modelo básico é a hierarquia 
das formas e das matérias,  uma relação de subordinação vertical  e compatibilidade horizontal,  que 
desemboca num vértice último e supremo: a norma primeira, fundamental ou constituição. Aqui aparece, 
contudo, a questão de se saber como esta norma última se qualifica como válida, se mantemos o critério 
de que norma válida é a que respeita a norma superior. A validade da própria Constituição não pode, 
assim, ser, ela própria, constitucional, mas tem de apelar para outros critérios. Quer-nos parecer que a 
questão tem referência ao que se chama validade ideal que, embora não explique apenas este caso, 
tem importantes relações com ele. 

A discussão em torno da legitimidade tem relevância doutrinária. As teorias divergem a esse 
propósito, pois o problema é tipicamente aporético e nos conduz a recuos sem fim (validade da validade 
da validade etc.). Aqui aparecem teorias de Direito Natural, que pressupõem normas não postas por 
nenhum legislador, mas ditadas pela natureza das coisas (argumento típico das controvérsias jurídicas), 
ou  pela  razão humana,  ou por  Deus,  por  intermédio da Bíblia  etc.  Também há os  que optam por 
recursos à validade fática, no sentido de que a constituição vale porque é ato de poder efetivo. Há ainda 
os  que,  como Kelsen,  vêem o fundamento  da  Constituição numa norma pressuposta,  de  natureza 
teórica, que apenas prescreve ao jurista que aceite a Constituição do primeiro legislador.

Esta  discussão  é  doutrinária,  e  a  opção  por  uma  ou  outra  teoria  tem  uma  relevância 
argumentativa: é mais ou menos persuasiva. Esta opção representa, contudo, um modo de validade, a 



validade ideal ou por força de argumento de autoridade. Não só neste caso extremo, porém, ela aparece 
mas também em outros,  sobretudo naqueles onde há divergência  interpretativa  e não houve ainda 
qualquer decisão de autoridade competente. O recurso à chamada doutrina dominante é um exemplo 
típico. Também é típico o caso do artigo primeiro do Código Civil Suíço que, nos casos de lacunas, 
remete o juiz à doutrina e à tradição. 

A noção de validade, nas suas variantes, não esgota o conceito de norma jurídica. Importante 
para  distingui-Ia  de  outras  formas  normativas  é  a  configuração  da  sua  estrutura.  O  problema  da 
estrutura é, em princípio, um problema lógico, que envolve, porém, questões que extravasam a análise 
formal.  

De há muito se reconheceu que as normas jurídicas não têm,  senão por exceção, a forma de um 
juízo imperativo (faça isto,  não faça aquilo),  mas de um juízo hipotético – caso isto ocorra,  deverá 
ocorrer aquilo, se houver crime, segue a pena. Outros, como Cossio, falam num juízo disjuntivo: dada 
certa conduta deve ser a prestação ou dada a conduta contrária deve ser a sanção. Convém lembrar, 
contudo, que, do ponto de vista lógico-formal implicação (se ...  então) e disjunção (-ou . .  .  ou) são 
conectivos redutíveis um ao outro, sendo, na verdade, a mesma coisa dizer que "se o comportamento C 
ocorre, então segue a sanção S" e "ou o comportamento C não ocorre ou segue-se a sanção S" (numa 
linguagem simbólica: (C---> S) = (não C ou S).     Os trabalhos de lógica jurídica consideram como 
normativas as proposições construídas mediante os operadores lógicos: é proibido que, é obrigatório 
que, é permitido que. Admite-se que os dois primeiros, com o auxílio da negação, sejam redutíveis um 
ao outro: é proibido fumar equivale a é obrigatório não fumar. O terceiro é um caso diferente. A partir 
deles  podemos  entender  o  sentido  lógico  de  figuras  jurídicas,  como  a  proibição,  a  obrigação,  a 
permissão e outras que delas derivam,  como a autorização,  a facultação,  a isenção etc.  Além dos 
operadores, normas jurídicas se determinam pelo seu conteúdo: as ações. Von Wright 9 define ação 
como uma interferência humana no curso da natureza.  As ações podem ser atos,  ou interferências 
positivas, e omissões, ou interferências negativas. A diferença entre ambos é relativa e depende da 
situação em que ocorrem. Assim, por exemplo,  podemos dizer,  que,  alguém, ao entrar  num quarto 
escuro, deixando de acender a luz, omitiu-se de fazer algo. Não é uma omissão, contudo, deixar de abrir 
o guarda-chuva se não está chovendo. A distinção depende de certas expectativas da situação. E pode 
dar-se o caso de que a mesma ação pareça a alguém uma omissão e a outrem, um ato. Por exemplo, 
se entrarmos numa câmara escura de revelação fotográfica e não acendermos a luz, isso pode ser visto 
como omissão para quem não saiba que se trata de câmara escura, mas será um ato de ângulo do 
fotógrafo que está lá dentro.

Para que ocorram ações é preciso, pois, a interferência humana no curso da natureza, de tal 
modo que a situação (a) mude para (D), (ato), ou devendo mudar, permaneça (omissão). Esta mudança 
e o resultado dela estão sujeitos a condições. Por exemplo, para prescrever acenda a luz é preciso que 
a luz esteja apagada.

Com isso podemos descrever logicamente a estrutura de uma norma corno composta de 19) um 
operador  normativo;  29)  uma descrição de ação que é  o  seu argumento;  e  39)  uma descrição da 
condição  da  ação.  O  operador  determina  o  caráter  normativo:  norma  obrigatória  ou  proibitiva  ou 
permissiva; a descrição da ação constitui o conteúdo da norma; e a condição da ação e a sua condição 
de aplicação.  A terminologia jurídica tradicional  é um pouco diferente e,  em termos de rigor lógico, 
menos precisa. Pode-se, entretanto, fazer certa aproximação entre o que os juristas chamam hipóteses 
de incidência (suposto de fato ou ainda fato-tipo) e o que os lógicos denominam conteúdo mais as suas 
condições de aplicações, bem como o que os juristas chamam qualificação normativa e o que o lógico 
denomina caráter normativo. 

Tendo a norma um caráter implicativo (se A, deve ser 13), surge aqui o problema da sanção. 
Discute-se se esta faz parte essencialmente da estrutura normativa. Alguns autores preferem excluí-Ia, 
lembrando que há inúmeras normas que não a prevêem. Outros lembram que a sanção está sempre 
presente, ou, explicitamente, na própria norma, ou, implicitamente, em outra norma. Daí a distinção 
entre dependentes (as que têm sanção em outra norma) e autônomas (as que trazem já previstas, nelas 
mesmas, a sanção. A questão caracteriza o que podemos chamar problema de conexão de normas. 



O termo sanção, como observa Kelsen, é mais bem definível por uma sociologia jurídica. Se 
admitirmos chamar sanção a descrição de um fato ou ato que é um mal para o sujeito ao qual se aplica, 
percebemos que a noção de mal é apenas intuitiva e varia não apenas de sociedade para sociedade, 
mas também do ângulo do observador: por exemplo, a multa é em princípio um mal, mas pode não sê-lo 
em determinados casos; tributo não é um mal, embora o pagador possa percebê-lo como tal. Do ponto 
de vista jurídico, a sanção se caracteriza por estar prevista por uma norma, ou pela própria norma que 
prescreve um comportamento,  ou por  outra norma.  Fala-se aqui,  por  isso,  em normas de conduta, 
dirigidas aos cidadãos em geral, e normas de procedimento, que prescrevem a sanção e são dirigidas 
aos aplicadores do direito. A teoria jurídica se empenha em classificar sanções, o que já extravasa os 
estreitos limites de nossa exposição.

A questão de sanção, contudo, tem uma enorme importância para a Ciência do Direito, à medida 
que é peça-chave, segundo alguns, para a elaboração de algumas figuras jurídicas subjetivas (porque 
dizem respeito  aos  sujeitos  normativos  em geral),  como  as  noções  de  direito  subjetivo,  obrigação 
jurídica, capacidade, competência, sujeito, pessoa jurídica e física, relação jurídica etc.

O sentido atribuído a essas noções é disputadíssimo na teoria jurídica. Não é nossa intenção 
desenvolvê-las todas,  porque mais uma vez estaríamos indo além dos limites que nos impusemos. 
Interessa-nos apenas observar o seu sentido instrumental para a execução da analítica jurídica. Estes 
conceitos são elaborados com a finalidade de cumprir  certas tarefas; do nosso ponto de vista, criar 
condições para a decidibilidade de conflitos, dentro de um contexto geral. A decidibilidade é, porém, uma 
finalidade  demasiado  abstrata,  mas  pode  explicar  certa  ordem  na  elaboração  e  diferenciação  das 
figuras. Assim, por exemplo, o conceito de dever jurídico desempenhou um papel básico na consecução 
de uma ciência jurídica, embora hoje seja, talvez, como observa Carrió, 12 um conceito excessivamente 
geral e tosco, que não serve aos propósitos teóricos e práticos que teve no passado. Ele servia e serve 
ainda, com limitações, para, entre outras coisas, distinguir o direito de outras ordens sociais, como a 
moral positiva (dever jurídico e dever moral),  o que lhe assinala um papel fundamental,  ao lado de 
outros, na determinação do conceito de relação jurídica, por exemplo. O desenvolvimento do direito 
exige,  porém,  um  trabalho  de  especificação  contínua,  que  vai  esgotando  a  operacionalidade  dos 
conceitos, ultrapassando-os ou relegando-os a fórmulas abstratas, cuja função se reduz a organizar 
didaticamente grandes áreas do conhecimento jurídico. 

A propósito desta organização sistemática típica da analítica jurídica, parece-nos interessante 
examinar  o  problema do  agrupamento  das  normas em conjuntos  normativos,  enquanto  uma tarefa 
básica da Ciência do Direito. Este agrupamento é importante porque, salvo raras exceçoes, as normas 
não constituem objeto da ciência jurídica quando tomadas uma a uma na sua individualidade,  mas 
quando compõem conjuntos que podemos chamar modelo (para a noção de modelo – ver Miguel Reale: 
O Direito como Experiência). Existem, neste sentido, campos do comportamento humano sobre os quais 
incide um grupo de normas, de diferentes tipos; estas constituem um todo conexo em função do campo 
de incidência, o que nos permite falar, por exemplo, da família, do contrato, da sucessão, da sociedade 
mercantil como núcleos aglutinadores de normas às vezes extraídas de diferentes códigos e ramos do 
direito, mas que compõem certa unidade de regulamentação. Este tipo de agrupamento, que tem por 
base um critério material, difere de outros que se fundam em relações formais, como, por exemplo, 
relações de generalidade e especialidade.  Uma regulamentação deste segundo tipo constitui,  neste 
sentido,  uma textura  de  relações  entre  normas,  a  partir  da  posição  de  princípios,  que  constituem, 
igualmente, um conjunto. 

Num  trabalho  recente,  encontramos  um  excelente  exemplo  desta  dupla  possibilidade  de 
agrupamento.  Ao  tentar  enquadrar  o  fenômeno "poluição"  na  chamada "árvore  do  direito",  o  autor 
percebe que -  se ele parte do problema que tem de resolver (a situação concreta da poluição) -  é 
obrigado  a  buscar  normas  de  diferentes  ramos  jurídicos  (constitucional,  administrativo,  tributário, 
comercial,  civil,  econômico,  penal,  trabalhista,  internacional),  para compreendê-lo juridicamente.  Tais 
normas acabam, em função da matéria questionada, por adquirir certa unidade, constituindo um modelo 
que chamaríamos problemático. Por outro lado, a teoria jurídica continua a reconhecer a possibilidade 
do agrupamento das normas cm função de princípios setoriais, que dividem, de antemão, as normas em 
conjuntos mais de natureza didática (como a célebre distinção didática do jurista romano Gaio, que 
atravessa os séculos, entre direito público e privado), que constituem modelos que chamaríamos, então, 



sistemáticos. O uso dos termos problemático e sistemático, que tiramos de Viehweg, divide a analítica 
jurídica em dois processos que se opõem mas se complementam, já que um problema pode ser visto 
como um conjunto de alternativas que apontam para uma série de soluções, cada uma constituindo um 
sistema;  sistema,  por  sua vez,  aparece como um conjunto de princípios válidos para determinados 
problemas; deste modo, quem parte do problema efetua uma seleção de sistemas, ao passo que, quem 
parte do sistema, efetua uma seleção de problemas.

O agrupamento das normas em modelos problemáticos e sistemáticos diz respeito à questão do 
ordenamento jurídico como uma unidade. Qualquer dos modos inclui normas de diferentes tipos, que 
são inseridas num conjunto, numa espécie de combinatória. 

O agrupamento sistemático é mais comum à tradição jurídica e se liga à chamada questão das 
fontes do direito. Na origem, a questão se funda na consciência de que o direito não é apenas um dado, 
mas também uma construção,  isto  é,  não é  apenas um dado para  a  disciplina  do comportamento 
humano, mas também uma construção deste mesmo comportamento. Assim, por exemplo, o jurista 
Savigny, no início o século XIX, coloca-se esta questão, tentando distinguir a lei (enquanto um ato do 
Estado e um dado para o intérprete) do seu sentido ou, mais precisamente, do seu espírito, que repousa 
nas convicções comuns de um povo (no "espírito do povo"). Esta distinção permite-lhe separar o centro 
emanador (sua fonte) dos atos formais de concretização ou realização do direito, sendo fonte o "espírito 
do povo", e o Estado o instrumento de realização. 

Reafirmando esta dicotomia, o jurista francês François Geny, 14 um século depois, passa a falar 
em dois tipos básicos de fontes, conforme se encare o direito como um dado ou como um construido. 
Em primeiro  lugar  temos  as  fontes  substanciais  (dados),  como os  elementos  materiais  (biológicos, 
psicológicos, fisiológ' cos, que não são regras, mas contribuem para a formação do direito), os históricos 
(representados pela conduta humana tio tempo, ao produzir certas disciplinações que vão, aos poucos, 
sedimentando-se),  os  racionais  (representados  pela  reflexão  da  razão  humana  sobre  a  própria 
experiência da vida, capaz de formular regras universais como a melhor correlação entre meios e fins) e 
os ideais (representados pelas diferentes aspirações do ser humano, formuláveis em postulados ou em 
fórmulas  de  valor).  Em segundo  lugar,  temos  as  fontes  formais  (construído),  que  correspondem à 
elaboração técnica dos juristas, na sua atividade de manejar e elaborar os dados anteriores, como, por 
exemplo, as formas solenes e as regras probatórias de procedimento, que se expressam em leis, leis 
costumeiras, regulamentos, decretos, sentenças etc. 

Com o desenvolvimento das teorias do chamado Direito  Público (entre outros,  Duguit,  JŠse, 
Bormard), surge uma nova visão que parte da noção de ato jurídico, enquanto ato que põe o direito e 
que  cabe  a  diferentes  centros  dotados  do  poder  de  fazê-lo,  como  o  Estado,  uma  sociedade,  um 
particular etc Emanando o direito destes atos, eles passam a ser sua única fonte, que se diferencia, 
conforme os seus centros irradiadores e  sua força  de imposição,  em leis,  regulamentos,  contratos, 
sentenças etc.

Com  isto  cria-se  a  possibilidade  de  se  aglutinarem  diferentes  tipos  de  norma,  qualificados 
conforme sua força impositiva, seu âmbito de atuação e sua generalidade, em agrupamentos regionais 
que apontam para uma ordem maior de natureza hierárquica. Hierarquia é uma relação entre quaisquer 
elementos  de  subordinação  vertical,  conforme as  noções  de  superior  e  inferior,  e  uma relação  de 
coordenação horizontal,  conforme o  critério  de não contradição e  compatibilidade,  culminando num 
princípio único, que nos dá uma representação de ordem unitária. Característica máxima da hierarquia 
e, pois, subir verticalmente numa relação de subordinação que vai minguando horizontalmente quanto 
mais sobe, até desembocar num vértice, que sintetiza as partes do conjunto, mantendo-as unidas. Com 
o fenômeno da positivação do direito, a que já nos referimos, e que se liga intimamente à visão do ato 
jurídico  como  fonte  única,  o  modelo  hierárquico  toma  conta  do  pensamento  jurídico,  aparecendo 
aglutinações primeiro ainda ligadas a critérios materiais, como a força de coerção – atos jurídicos do 
Estado no topo (leis, decretos etc.), atos jurisdicionais (sentenças), atos estatutários (regulamentos de 
sociedades civis, comerciais), atos negociais (contratos) -, que, então se tornam estritamente formais, 
como na famosa pirâmide kelseniana que liga as normas umas às outras pelo fundamento de validade 
formal ou vigência.



O agrupamento problemático de normas é menos comum no sentido de que, nas exposições 
didáticas da Ciência do Direito, embora usado, não é tematizado como tal. Aqui se postula, quanto às 
fontes, que não há nenhum centro absoluto e único de produção do direito, mas vários, organizados a 
partir  de situações concretas,  e concatenados entre si  em função de critérios pragmáticos,  como a 
possibilidade de atuação na solução de conflitos, ou seja, tendo em vista diretamente a decidibilidade 
dos conflitos.  Com isso a própria  noção de hierarquia passa a ser secundária,  como um modo de 
representação da ordem normativa, mas não o único, mesmo porque a linha produtora do direito não é 
vertical nem contínua, pois as normas agrupadas têm seu sentido potenciado umas pelas outras, nas 
mais diferentes funções. Assim um modelo problemático pode conter normas impositivas, que vinculam 
o destinatário a uma ação sob pena de sanção, mas também e ao mesmo tempo normas interpretativas 
que determinem obrigatoriamente o significado de uma disposição, normas procedimentais que regulam 
as formas de sua atuação.

A construção analítica jurídica, portanto, oscila entre esforços mais ou menos engenhosos para 
reduzir toda uma gama de fenômenos normativos, normas ou conceitos a elas ligados, a tipos genéricos 
e  básicos,  e  a  necessidade de uma diferenciação  contínua,  que acaba por  frustrar,  às  vezes,  sua 
intenção de erigir todo o saber jurídico na forma de um sistema único e abarcante. Revela-se, assim, 
como um empreendimento programático que faz frente a uma gama de atividades de regulamentação 
cada vez mais complexa. Assim, por exemplo, o Estado regula hoje em dia a economia em todos os 
seus aspectos, quer mediante a execução de políticas fiscais, monetárias, quer pelo controle do câmbio 
e do crédito, regulando o comércio exterior etc. Com isso são multiplicados os instrumentos de atuação, 
criando-se sempre novas e diferentes formas de licenças, quotas, permissões prévias, incentivos etc. A 
analítica jurídica se vê forçada, assim, a remover-se no seu pêndulo entre ligações e diferenciações, 
superando-se  continuamente  e  caracterizando-se,  em  suma,  como  uma  sistematização  aberta, 
conforme mostramos no parágrafo.

A CIÊNCIA DO DIREITO COMO TEORIA DA INTERPRETAÇAO

1 - O PROBLEMA DA INTERPRETAÇÃO

É hoje  um postulado quase universal  da  ciência  jurídica  a  tese de que não há norma sem 
interpretação, ou seja, toda norma é, pelo simples fato de ser posta, passível de interpretação. Houve, é 
verdade, na Antigüidade, exemplos de rompimento radical desta tese, como a conhecida proibição de 
Justiniano de que se interpretassem as normas do seu Corpus Juris. Contudo, sabemos hoje, não só 
não se conseguiu evitar que aquelas normas se submetessem ao domínio do exegeta, como também, 
como nos mostra Johannes Stroux no seu admirável ensaio sobre as relações entre a jurisprudência 
romana e a retórica grega, não se desejou romper com o postulado em tela, afirmando tão-somente que 
se reconhecia como vinculante apenas a interpretação do próprio imperador: a proibição de interpretar 
não era uma supressão mas um limite. 

Muito embora o desenvolvimento de técnicas interpretativas o direito seja bastante antigo, e, 
corno vimos no panorama histórico, já esteja presente na jurisprudência romana e até na retórica grega, 
elaborando-se progressivamente nas técnicas das "disputationes" dos glosadores e tomando um caráter 
sistemático com o advento das escolas jusnaturalistas da Era Moderna, a consciência de que a teoria 
jurídica  é  uma  teoria  hermenêutica,  ou  seja,  a  tematização  da  Ciência  do  Direito  como  ciência 
hermenêutica  é  relativamente  recente.  Isto  nos  conduz  ao  século  XIX  como  o  período  em  que  a 
interpretação deixa de ser uma questão técnica da atividade do jurista para ser objeto de reflexão, tendo 
em vista a constituição de uma teoria.

O núcleo constituinte desta teoria já aparece esboçado no fim do século XVIII. O jusnaturalismo, 
como vimos, já havia cunhado, para o direito, o conceito de sistema, que se resumia, basicamente, na 
noção de um conjunto de elementos ligados entre si pelas regras da dedução. No campo jurídico, falava-
se  em sistema das  ordens  da  razão  ou  sistema das  normas  racionais,  entendendo-se  com isto  a 
unidade  das  normas  a  partir  de  princípios  dos  quais  elas  eram  deduzidas.  Interpretar  o  direito 
significava, então, a inserção da norma em tela na totalidade do sistema. A ligação, porém, entre o 
conceito de sistema e o de totalidade acabou por colocar a questão geral do sentido da unidade do todo. 
Aparecem os modelos mecânico e orgânico. No primeiro, a unidade era dada pela integração das partes 
segundo um princípio de não-contradição e de complementaridade. No segundo, a unidade era um plus 



em relação às partes,  alguma coisa que não se reduzia  à mera soma das partes,  mas garantia  a 
unidade do seu sentido (por exemplo, nos organismos biológicos, a idéia de "vida" como irredutível aos 
órgãos, mas imanente a eles). No plano jurídico, a questão da unidade se torna um problema de sentido 
da ordem normativa. Qual o fundamento deste sentido? Savigny, numa fase do seu pensamento anterior 
a 1814, afirmava que interpretar era mostrar aquilo que a lei diz. A alusão ao verbo dizer nos faz ver que 
Savigny estava preocupado com o texto da lei. A questão técnica da interpretação era, então, como 
determinar o sentido textual da lei. Daí a elaboração de quatro técnicas: a interpretação gramatical, que 
procurava o sentido vocabular da lei; a interpretação lógica, que visava o seu sentido proposicional; a 
sistemática, que buscava o sentido global; e a histórica, que tentava atingir o seu sentido genético.

Após 1814, percebe-se, na obra de Savigny, que a questão toma outro rumo, e o problema da 
constituição da Ciência do Direito a partir de um modelo hermenêutico se esboça. A questão deixa de 
ser a mera enumeração de técnicas interpretativas, para referir-se ao estabelecimento de uma teoria da 
interpretação. Surge o problema de se procurar um critério para a interpretação autêntica. A pergunta é: 
Qual o paradigma para se reconhecer que uma interpretação do texto da lei é autêntica? A resposta 
envolve a possibilidade de um sentido último e determinante. A concepção de que o texto da lei é 
expressão da mens legislatoris leva Savigny a afirmar que interpretar é compreender o pensamento do 
legislador manifestado no texto da lei. 

Esta concepção nos mostra um ponto nuclear do desenvolvimento da ciência jurídica como teoria 
da interpretação. O problema básico da atividade jurídica não é apenas a configuração sistemática da 
ordem normativa, mas a determinaçao do seu sentido. Isto instaura as condições para o aparecimento 
de  um  método  peculiar,  ligado  à  idéia  de  compreensão  (que  hoje  nos  permite  falar  em  método 
compreensivo) e de uma disputa em torno do objeto da própria teoria jurídica, visto, de modo geral, 
como sendo os atos intencionais produtores do direito e, por isso mesmo, dotados de um significado que 
deve ser elucidado.

Método e objeto são questões correlatas, cujo ponto comum é o problema do sentido. Do ângulo 
do objeto, o direito é visto como posição de um sentido através de um ou mais atos normativos. Do 
ângulo do método, o problema é como e onde captar este sentido. Em função desta dupla perspectiva, a 
doutrina se cindiu em dois grupos que,  embora com muitos pontos de contato entre si,  podem ser 
separados, ao menos numa perspectiva didática, conforme o reconhecimento da vontade do legislador 
ou da vontade da lei como sede do sentido da norma. Podemos chamar o primeiro doutrina subjetivista, 
o segundo objetivista. 

A doutrina subjetivista insiste em que, sendo a ciência jurídica uma ciência hermenêutica, toda 
interpretação é basicamente uma compreensão do pensamento do legislador; portanto, interpretação ex 
tunc (desde então, isto é, desde o aparecimento da norma), ressaltando-se o papel preponderante do 
aspecto genético e das técnicas que lhe são apropriadas. Para a doutrina objetivista, ao contrário, a 
norma tem um sentido próprio,  determinado por  fatores objetivos,  independente até certo  ponto do 
sentido que quis dar-lhe o legislador,  donde a concepção da interpretação como uma compreensão 
(desde agora, isto é, tendo em vista a situação atual em que ela se aplica),  ressaltando-se o papel 
preponderante dos aspectos estruturais em que a norma vige e das técnicas apropriadas para a sua 
captação. 

A polêmica entre os dois grupos pode ser resumida nos seguintes argumentos: 

a ) Os objetivistas contestam os subjetivistas:

1) pelo argumento da vontade, afirmando que uma vontade do legislador é mera ficção, pois o 
legislador raras vezes é uma pessoa fisicamente identificável;

2) pelo argumento da forma, pois só as manifestações normativas trazidas na forma jurídica têm 
força para obrigar, sendo, em conseqüência, aquilo que se chama legislador, no fundo, apenas uma 
competência legal lato sensu;

3)  pelo  argumento  da  confiança,  segundo  o  qual  o  intérprete  tem de conceder  confiança  à 
palavra da norma como tal, que deve, em princípio, ser inteligível por si



4)  pelo  argumento  da  integração,  pelo  qual  só  a  concepção  que  leve  em conta  os  fatores 
objetivos na sua contínua mutação explica a complementação e até mesmo a criação do direito pela 
jurisprudência.

b ) Os subjetivistas contestam, por sua vez, dizendo:

1) o recurso à técnica histórica de interpretação, aos documentos e às discussões preliminares, 
que deram ensejo ao aparecimento da norma, é incontornável, donde a impossibilidade de se ignorar o 
legislador originário;

2) os fatores (objetivos) que eventualmente determinam a vontade objetiva da lei também estão 
sujeitos à interpretação: com isso os objetivistas criariam, no fundo, um curioso subjetivismo que põe a 
vontade do intérprete acima da vontade do legislador, tornando-se aquele não apenas "mais sábio" que 
o legislador, mas também "mais sábio" que a própria norma legislada;

3) seguir-se-ia um desgaste para a captação do direito em termos de segurança e de certeza, 
que estaria a mercê da opinião do intérprete.

A polêmica, como se vê, não se resolve facilmente. Há inclusive certa conotação ideológica na 
raiz dos argumentos. Assim, levado ao extremo exagerado, podemos dizer que o subjetivismo favorece 
um autoritarismo, ao privilegiar a figura do legislador, pondo sua vontade em relevo. Por exemplo, a 
exigência, na época do nazismo, de que as normas fossem interpretadas, em última análise, de acordo 
com a vontade do “Führer" (era o "Führersprinzip") é bastante significativa. Por sua vez, o objetivismo, 
também levado ao exagero, tavorece certo anarquismo, pois estabelece o predomínio de uma eqüidade 
duvidosa do intérprete sobre a própria norma, ou, pelo menos, desloca a responsabilidade do legislador 
na elaboraçao do direito para o intérprete, ainda que intérprete legalmente constituído, chegando-se a

afirmar, como fazem os realistas americanos, que direito é "o que decidem os tribunais". Além 
disso, não deixa de ser curioso que, nos movimentos revolucionários, o direito anterior à revolução é 
relativizado  e  atualizado  em  função  da  nova  situação,  predominando  a  doutrina  objetivista,  muito 
embora, quanto ao direito novo, pós-revolucionário, tenda-se a privilegiar a vontade do legislador e as 
soluções legislativas sobre as judiciais, com tendências nitidamente subjetivistas. 

Se a polêmica não pode ser resolvida, ela nos mostra, ao menos, alguns pressupostos básicos 
da hermenêutica jurídica. Assim, se partimos da observação de que o ato da , interpretação tem por 
objeto não um texto, mas o sentido que ele expressa que foi determinado ou é determinado por outro ato 
interpretativo – o da autoridade competente -, que por sêríc de fatores que podem alterá-lo, restringi-lo, 
aumentá-lo, coloca-se aqui o problema do ponto de partida da interpretação. A posição de Justiníano, 
citada anteriormente, toma, então, o seu significado. Quando dizemos que interpretar é compreender 
outra interpretação (a fixada na norma), afirmamos a existência de dois atos: um que dá à norma o seu 
sentido e outro que tenta captá-lo. Portanto, para que possa haver interpretação jurídica é preciso que 
ao menos um ato doador de sentido seja fixado. Daí um dos pressupostos da hermenêutica do direito 
ser o caráter dogmático do seu ponto de partida.  O dogma inicial  pode ser colocado em diferentes 
níveis,  hierarquizados  ou  não.  Por  exemplo,  parte-se  da  norma  positiva,  vista  como  dogma,  mas 
também podemos questíoná-la do ponto de vista da sua justiça, caso em que uma concepção de justiça 
passa a ser o novo ponto de partida; ou podemos questioná-la do ângulo da sua efetividade, caso em 
que a  possibilidade de produção de  efeitos  passa a  ser  o  ângulo  diretor  e  o  ponto  de partida  do 
postulado; ou podemos ainda reconhecer pontos de partida pluridimensionais, compatíveis entre si. o 
importante é que a interpretação jurídica tenha sempre um ponto de partida tomado como indiscutível.

Como deve haver um princípio dogmático que impeça o recuo ao infinito (pois uma interpretação 
cujos princípios fossem sempre abertos impediria a obtenção de uma decisão), ao mesmo tempo em 
que a  sua  identificação  é  materialmente  aberta  (vide  a  polêmica entre  subjetivistas  e  objetívístas), 
notamos, então, que o ato interpretativo tem um sentido problemático localizado nas múltiplas vias que 
podem ser escolhidas, o que manifesta a liberdade do intérprete como outro pressuposto básico da 
hermenêutica jurídica.-` A correlação entre estes dois pressupostos, um atendendo a aspectos objetivos 
e o outro a aspectos subjetivos da interpretação, portanto, a correlação entre dogma e liberdade, nos 
leva a um novo pressuposto, ou seja, o caráter deontológico e normativo da interpretação. A tensão 



entre dogma e liberdade é, na verdade, uma tensão entre a instauração de um critério objetivo e o 
arbítrio do intérprete.

Ora,  no  Direito,  segue-se,  em  vista  desta  tensão,  que  não  apenas  estamos  obrigados  a 
interpretar (não há norma sem sentido nem sentido sem interpretação), como também deve haver uma 
interpretação  e  um  sentido  que  preponderem  e  ponham  um  fim  (prático)  à  cadeia  das  múltiplas 
possibilidades interpretativas. O critério para entender-se este fim prático é a própria questão que anima 
a ciência jurídica: o problema da decidibilidade, isto é, criar-se condições para uma decisão possível. 

2 - AS TÊCNICAS INTERPRETATIVAS

A Ciência do Direito, de modelo hermenêutico, tem por tarefa interpretar textos e suas intenções, 
tendo em vista uma finalidade prática. Esta finalidade prática domina a tarefa interpretativa. Por isto esta 
se distingue de atividades semelhantes das demais ciências humanas, à medida que o propósito básico 
do  jurista  não  é  simplesmente  compreender  um  texto,  como  faz,  Por  exemplo,  o  historiador  ao 
estabelecer-lhe o sentido e o movimento no seu contexto,  mas também determinar-lhe a força e o 
alcance, pondo o texto normativo em presença dos dados atuais de um problema.' ou seja, a intenção 
do jurista não é apenas conhecer,  mas conhecer tendo em vista as condições de aplicabilidade da 
norma enquanto modelo de comportamento obrigatório (questão da decidibilidade). 

Para  realizar  sua  tarefa  interpretativa,  o  jurista  se  vale  de  diferentes  técnicas.  Fala-se  em 
interpretação  gramatical,  lógica,  sistemática,  teleológica,  histórico-evolutíva  etc.  A  multiplicidade 
terminológica  para  técnicas  que  não  se  opõem  mas  se  completam  ou  se  incluem,  por  vezes, 
mutuamente, coloca um problema de exposição. 

Poderíamos fazer uma apresentação destas técnicas com espírito sistemático, procurando um 
critério  que  nos  permitisse  ordená-las  num  todo,  ou  guiar-nos  pela  história  do  seu  progressivo 
aparecimento  na  ciência  jurídica.  Optamos  pela  primeira  hipótese,  ressaltando  que  o  critério  tem 
relevância  didática  e  não  metodológica,  isto  é,  não  afirmamos  que  todas  as  técnicas  constituam 
metodicamente um todo,  mas apenas para  efeito  da sua descrição é que as mostramos como um 
conjunto. 

Partimos, assim, do ponto de vista de que, sendo a decidibilidade a questão básica que domina a 
atividade do jurista, a hermenêutica jurídica visa fundamentalmente criar condições para que eventuais 
conflitos possam ser resolvidos com um mínimo de perturbação social. Do ângulo pragmático, aquela 
atividade é, assim, dominada pelo princípio da economia de pensamento. Ou seja, para elucidar o texto 
normativo  não é  necessário  ir  sempre até  o  fim,  mas até o ponto  em que os  problemas pareçam 
razoavelmente  decidíveis.  Este  era,  sem dúvida,  o  propósito  de  um famoso  aforisma jurídico,  hoje 
abandonado, segundo o qual "in claris cessat interpretatio". Nestes termos, o intérprete, ao colocar o 
texto normativo em presença dos dados atuais de um problema, para determinar-lhe a força e o alcance, 
e observando que a norma, pela sua própria estrutura, prevê um comportamento que ela regula, tende a 
começar pela consistência onomasiológíca do texto; isto é, entendendo-se por onornasiologia a teoria da 
designação nominal, o primeiro passo na interpretação é verificar o sentido dos vocábulos do texto, a 
sua correspondência com a realidade que ele designa. Se a norma pune o furto, a questão é saber que 
é furto e em que sentido a palavra é usada no texto.

A primeira tarefa do intérprete, pois, é estabelecer uma definição. A definição jurídica oscila entre 
o aspecto onornasiológico da palavra, isto é, o uso corrente da palavra para a designação do fato, e o 
aspecto sernasiológico, isto é, a sua significação normatíva. Os dois aspectos podem coincidir, mas nem 
sempre isto ocorre. O legislador, nestes termos, usa vocábulos que tira da linguagem cotidiana, mas 
freqüentemente  dá-lhes  um sentido  técnico  que  precisa  ser  elucidado.  Este  sentido  técnico  não  é 
arbitrário  mas  está  ligado  de  algum modo ao  sentido  usual,  sendo,  por  isso,  entre  outras  razões, 
passível de dúvida. Assim, por exemplo, o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 33O, ao estabelecer as 
relações de parentesco, fala de parentes em linha reta como as pessoas que estão umas para as outras 
em relação de ascendentes e descendentes. No artigo 331, de parentes em linha colateral como as 
pessoas que provem, até o sexto grau, de um só tronco, sem descenderem uma da outra. De início se 
observa que o uso comum da palavra parente não coincide com o legal, pelo menos à medida que o 
vulgo  não  faz  a  limitaçao  do  artigo  331,  que  considera  parente  em  linha  colateral.  a  relação 
consangüínea até o sexto grau, pois se presume, para os efeitos jurídicos (decidibilidade), que, além 



desse limite,  "o  afastamento  é  tão  grande que o  afeto  e  a  solidariedade não oferecem mais  base 
ponderável para servir de apoio às relações jurídicas".4 Sucede, além disso, que no sentido vulgar, a 
palavra parente se aplica também às relações de afinidade (parentes afins: genro e sogro, nora e sogra), 
ao passo que o Código, nestes casos, não usa o termo parentesco, mas o termo vínculo de afinidade 
(artigo  334).  O  exato  conhecimento  destas  relações,  que  têm conseqüências  para  a  atribuição  de 
direitos,  obrigações  e  restrições,  que  podem  variar  quando  decorrem  do  vínculo  conjugal,  ou  da 
consangüinidade, ou da afinidade, é extremamente importante (vejam-se, por exemplo, os impedimentos 
matrimoniais,  os  direitos  hereditários  etc.).  Contudo,  se  o  Código  dá  ao  parentesco  um  sentido 
nitidamente jurídico nos casos citados, nem por isso se afasta completamente do seu uso comum; ao 
contrário, às vezes oscila efetivamente entre eles, como ocorre no artigo 19O, 1, e artigo 415, onde 
acaba por falar em parentes afins. Assim, a doutrina jurídica costuma falar do emprego, pelo legislador, 
de certos termos num sentido pouco "técnico". 

A interpretação vocabular do texto recebe, via de regra, atendendo longa tradição, o nome de 
interpretação gramatical. Durante muito tempo e ainda hoje se questiona sobre a legitimidade de uma 
hermenêutica que, ao debruçar-se sobre o texto, busca-lhe o seu sentido literal. A simples observação 
da oscilação mencionada já mostra, contudo, que uma interpretação literal, que se pretenda capaz de 
esgotar, eventualmente, o sentido do texto, é ilusória. Mesmo regida por um princípio de economia do 
pensamento, a hermenêutica jurídica raras vezes consegue limitar-se ao sentido vocabular do texto, 
quer  comum  quer  técnico.  Assim,  ao  lado  da  interpretação  vocabular  (gramatical),  o  jurista  se  vê 
obrigado, para obter um sentido razoável, a valer-se de técnicas de objetivos mais amplos, que buscam, 
então, o sentido contextual da norma. Falamos em interpretação lógica e sistemática. 

A interpretação gramatical é, pois, apenas ponto de partida, e nunca ou quase nunca um fim do 
processo. A técnica lógica de "lógico" tem apenas certo respeito pelo chamado princípio de coerência. 
Não se trata bem do princípio lógico da ausência de contraditoriedade, que impede que o mesmo termo 
seja usado com sentidos divergentes em situações idênticas, mas de uma exigência de compatibilidade.

Incompatibilidade distingue-se de contraditoriedade. Dois textos são contraditórios se não podem 
ser afirmados, em qualquer situação, ao mesmo tempo, sob pena de falta de sentido, pois se excluem 
mutuamente.  A contraditoriedade é  um problema analítico no sentido  da lógica formal  (que não se 
confunde  com  a  analítica  jurídica),  exigindo  a  constituição  de  um  sistema  formal,  rigorosamente 
construído. Já a incompatibilidade é um problema analítico e empírico. A oposição entre dois textos 
incompatíveis não decorre apenas da sua oposição formal, mas exige uma referência a uma situação. 
Assim, por exemplo,  não se pode dizer que haja contraditoriedade entre as regras que permitem o 
divórcio no país A e as regras que o proíbem no país 13, pois, fora de qualquer situação, elas podem ser 
juridicamente afirmadas (e de fato o são, como mostra a experiencia do Direito Internacional Privado). 
Numa situação concreta, porém, em que o cidadão divorciado de A quer casar-se com uma cidadã 
desquitada de B, os dois textos podem revelar-se como incompatíveis. A incompatibilidade resulta, pois, 
de duas proposições oponíveis e de uma proposição empírica que reconhece a ocorrência de uma 
situação. O princípio da coerência, portanto, não é um princípio estritamente lógico-formal (preferimos 
dizer  que  ele  é  "lógico-retórico"),  pois  obriga  o  intérprete  a  evitar  o  uso  incompatível  dos  termos, 
admitindo-se até que eles sejam contraditórios (no sentido lógico-formal) desde que daí não resulte uma 
incompatibilidade.

A exigência de coerência, que nos obriga a evitar usos incompatíveis, faz da interpretação lógica 
uma técnica  peculiar.  Os seus instrumentos  podem ser  reduzidos  a  três  procedimentos  básicos:  a 
atitude  formal,  a  atitude prática  e  a  atitude  diplomática.  "  A  primeira  se  preocupa  em resolver,  de 
antemão,  eventuais  incompatibilidades  pelo  estabelecimento  de  regras  gerais,  num  esforço  de 
conquistar pontos de apoio "formais",  porque válidos antes da ocorrência das situações. O direito é 
pródigo em regras deste gênero. Elas se referem ao problema da simultaneidade da aplicação das 
normas: como a incompatibilidade sempre estA referida a uma situação, a atitude formal procura diluí-Ia, 
introduzindo um critério  de sucessividade -  a  lei  posterior  revoga a lei  anterior  – ou um critério  de 
especialidade a lei especial revoga a lei geral nas partes especificadas ou um critério de irretroatividade 
- uma lei posterior não pode ferir certos direitos já adquiridos -, ou também um critério de retroatividade - 
em alguns casos a lei posterior interfere em relações já reguladas, com o fito de dar-lhe uma solução 
menos injusta ou mais eficiente. Outras regras referem-se ao problema da especialidade, tendo em vista 



a aplicação de normas igualmente válidas em espaços territoriais  diferentes,  mas que,  por  motivos 
situacionais, se cruzam nos seus âmbitos; a incompatibilidade é evitada, neste caso, por regras como as 
agrupadas sob a rubrica lex loci: a forma dos atos jurídicos segue a lei do lugar de celebração do ato, o 
seu cumprimento segue a leido lugar de execução, os direitos reais regem-se pelo lugar de localização 
da coisa etc.; outras podem ser agrupadas sob a rubrica lex personae: as relações de família regem-se 
pela lei do domicílio do pai ou do marido, o matrimônio segue a lei do domicílio do esposo, o estado e a 
capacidade se regem pela lei do domicílio das pessoas, havendo casos em que a expressão domicílio é 
substituída pelo termo nacionalidade.

A atitude prática, em oposição à anterior, procura evitar as incompatibiliàades à medida que elas 
se apresentam, repensando as noções e as normas em função das situações. Assim, enquanto a atitude

formal procura soluções, olhando as situações a partir  das normas, a atitude prática visa ao 
mesmo objetivo, olhando as normas a partir das situações. Como um exemplo de procedimento prático, 
assim  entendido,  podemos  mencionar  as  regras  jurisprudenciais,  que  permitem  ver  nas  próprias 
situações certas exigências, conforme critérios de justiça e de eqüidade. Assim, em nome da busca de 
uma  solução  mais  eqüitativa  para  um  conflito,  é  possível  reinterpretar,  digamos,  um  elemento  do 
conteúdo de uma norma não à letra, mas num sentido amplo ou restrito, conforme as exigências da 
decisão justa.  Nesta noção,  podemos incluir  as regras de interpretação dos contratos,  como a que 
recomenda que se veja antes a intenção dos contraentes e não a letra das normas; que se observe mais 
a conduta das partes contraentes, ou seja, o modo como elas estavam executando o que havia sido 
pactuado; que em caso de conflito, a incompatibilidade prejudique o outorgante e não o outorgado; que 
as cláusulas duvidosas sejam interpretadas em favor de quem se obriga e não do que obriga etc. Estas 
regras são, em geral, jurisprudenciais, isto é, surgiram no trato, pelos juizes, dos conflitos do dia-a-dia e 
foram, a partir deles, elaboradas. 

A  atitude  diplomática,  por  último,  é  um  procedimento  pelo  qual,  tentando  evitar  uma 
incompatibilidade, o intérprete, ao menos no momento e dentro de certas circunstâncias determinadas, 
inventa uma saída, que soluciona, ainda que provisoriamente ou tendo um vista o caso dado,  e só 
aquele  caso,  o  conflito  em  tela.  Podemos  mencionar,  a  título  de  exemplo,  as  chamadas  ficções 
interpretativas (que não se confundem com as ficções legais, estabelecidas pela própria lei e não têm 
sentido cognitivo,  mas normativo),  que consistem num pacto,  admitido pelas partes na situação,  ou 
pelas conveniências sociais, ou pela eqüidade no juizo, que permite raciocinar como se certos fatos 
ocorridos não tivessem ocorrido e vice-versa. É o caso, por exemplo, do juiz que, para argumentar em 
favor de uma decisão, que lhe parece justa, admite como existente uma declaração de vontade que não 
houve, reinterpretando, assim, para o caso, o sentido de um elemento do conteúdo de uma disposição 
normativa (a exigência de declaração de vontade para a validade do contrato).

Nas três atitudes mencionadas, sobretudo na última, transparecem as limitações da interpretação 
lógica, que aponta, como se percebe, para conjuntos mais amplos. A própria determinação de certos 
critérios de coerência exige que o texto normativo seja vísualizado num corpo maior, donde a chamada 
interpretação sistemática, aqui entendida, em termos de Savigny, como a busca do sentido global da 
norma num conjunto abarcante. 

A  interpretação  sistemática,  quando  tomada  em  sentido   não-formal,  envolve  sempre  uma 
teleologia. Há um sentido normativo a ser determinado, e este sentido implica a captação  dos fins para 
os  quais  a  norma  é  construída.  A  percepção  dos   fins  não  é  imanente  a  cada  norma  tomada 
isoladamente, mas  exige uma visão ampliada da norma dentro do ordenamento.

A concepção do ordenamento como um todo exige a presença de certos princípios reguladores 
da atividade inter pretativa. O uso da palavra princípio expressa um esforço doutrinário de síntese, bem 
como um conjunto de regras que traduzem um esforço de composição.7 A teoria costuma distinguir os 
princípios (como fins imanentes da ordem jurídica e reguladores teleológicos da atividade interpretativa) 
das chamadas regras gerais, que mencionamos anteriormente ao falar da interpretação lógica. Ambos 
caracterizam-se por sua gene ralidade, mas a generalidade dos princípios é de grau maior: os princípios 
valem para séries indefinidas, enquanto as regras gerais valem para séries definidas de casos.  Como 
regras,  valem,  por  exemplo,  a  liberdade  contratual  no  Direito  das  Obrigações,  a  oralidade  e  a 
imediatidade no Direito Processual. Princípios são, por seu lado, o privilégio da boa fé, as exigências de 



justiça e de eqüidade, o respeito à pessoa e a seus direitos fundamentais,  os de ordem política (o 
espírito da Revolução, numa ordem revolucionária), o princípio da igualdade perantea lei etc.

A interpretação sistemática, por envolver uma teleologia, culmina sempre num procedimento que 
ativa a participação do intérprete na própria criação do direito. Fala-se então em interpretação histórico-
evolutiva que ocorre sobretudo quando os objetivos do legislador histórico não são mais reconhecíveis 
de modo claro ou quando as necessidade sociais do mundo em transformação passam a exigir uma 
revaloração  dos  fins  propostos  para  determinada  legislação.  Aqui  se  revela,  do  modo  agudo,  a 
incompatibilidade  entre  a  noção  de  mens  legislatoris  e  de  mens  legis,  transformando-se  o  modelo 
hermenêutico num modelo de integração do direito, como veremos a seguir.

A INTEGRAÇÃO DO DIREITO

Neste ponto, talvez, mais do que em qualquer outro, a Ciência do Direito mostra o seu sentido 
não  estritamente  descritivo.  A  questão,  contudo,  é  bastante  discutida  e  merece  um  exame  mais 
detalhado.  O problema da  integração  coloca-se,  basicamente,  para  uma concepção  do  Direito  que 
distingue a atividade legislativa da executiva e da judiciária. Aliás, trata-se, na verdade, de um problema 
típico da Ciência do Direito de modelo hermenêutico. Discute-se aqui a legitimidade de o intérprete ir 
além da compreensão da norma, configurando novas hipóteses normativas, quando o direito vigente não 
as prevê.ou mesmo quando as prevê, mas de modo insatisfatório. Neste sentido é de observar-se que a 
ciência jurídica de modelo hermenêutico, nas suas origens (início do século XIX), tinha diante de si uma 
sociedade relativamente estável,  em que os problemas jurídicos eram, na maior  parte,  de natureza 
privada, sendo o conteúdo dos seus conflitos questões entre indivíduos, criando-se condições para o 
aparecimento da Ciência do Direito como teoria da interpretação. Aquela estabilidade inclusive, que hoje 
não mais existe e força o aparecimento do modelo empirico, como veremos no próximo capítulo, tornou-
se condição para que as normas aparecessem como positivações postas fora de questão, a partir das 
quais se desenvolvia a atividade hermenêutica. Assim o problema da integração do direito surge, na 
verdade, quando as necessidades de uma sociedade já em modificação começam a romper com uma 
espécie de admiração acrítica pelo jurista do direito positivo vigente. Este rompimento, ao nível da teoria 
jurídica,  expressou-se,  de um lado,  nas discussões em torno da existência ou não de lacunas nos 
ordenamentos vigentes, e, de outro, admitida a sua existência, em torno da legitimidade e dos limites da 
atividade integradora do intérprete. 

O problema das lacunas foi concebido, inicialmente, como restrito. Por lacunas a lei  reconhece, 
salvo quando assimilamos todo o direito à lei, que, se o ordenamento legal é lacurioso, não o seria, 
eventualmente, o direito como um todo. É possível,  contudo, mesmo sem fazer aquela assimilação, 
colocar a questão mais ampla das lacunas do direito como um corpo de normas não necessariamente 
constituído apenas de normas legais. 

Esta questão, mais ampla, tem dois aspectos. Um é o problema lógico da completude do sistema 
das normas. Trata-se de saber se o direito, enquanto sistema de normas que qualificam juridicamente 
comportamentos, tem a propriedade peculiar de não deixar nenhum comportamento sem qualificação. A 
questão se refere ao problema dos chamados comportamentos juridicamente indiferentes. Poderíamos 
dizer, por exemplo, que fumar em sua própria casa é um desses comportamentos. Há autores, porém, 
que dizem que o direito regula os comportamentos de dois modos: ou proibindo e obrigando ou, se nem 
proíbe  nem obriga,  permitindo.  Ora,  fumar  na  própria  casa  seria  um  comportamento  juridicamente 
permitido, nada havendo de indiferente para o direito. A questão tem relevância para os casos em que o 
juiz, não encontrando nenhuma norma que regulasse determinado comportamento, tivesse de julgá-lo 
como permitido automaticamente. A coisa se complica, porém, quando pensamos no exemplo clássico 
de lacuna: o furto de energia elétrica, que, quando apareceu, não era configurado por nenhuma lei 
penal,  e,  por força do princípio nullum crimen nulla poena sine lege, deveria ser considerado como 
comportamento juridicamente permitido. 

Em razão  desta  argumentação,'  alguns  autores  costumam ver  a  questão  da  lacuna  de  um 
segundo ângulo, como sendo um problema de ordem processual, pois surge somente no momento da 
aplicação de um sistema normativo a determinado caso, para o qual, aparentemente ou realmente, não 
há norma específica. Mesmo neste caso as opíniões são divididas, havendo aqueles, como François 
Geny, que afirmam a necessidade de plenitude lógica da legislação escrita no sentido de um postulado, 



de uma ficção aceita de um ponto de vista e por um motivo puramente prático, reconhecendo, pois, de 
fato, a incompletude. Outros, como Kelsen, vêem o problema do ângulo oposto, reconhecendo, de fato, 
a  completude,  mas  admitindo,  ao  nível  processual,  a  incompletude  como  uma  ficção  que  permite 
estabelecer limites – ideológicos - ao arbítrio do juiz nos casos de comportamentos permitidos, mas, do 
ponto de vista da ordem social, indesejadamente permitidos (como o caso do furto de eletricidade).

A questão da lacuna,  tendo em vista a tarefa integradora da ciência jurídica no seu modelo 
hermenêutico, tem nuanças mais complicadas ainda. Admitida a possibilidade de que ela existe, isto não 
significa que já a tenhamos definida. Neste sentido, a doutrina encontra dificuldades em determinar o 
seu estrito significado, separando-o de outros casos como o das normas abertas (que pedem, por parte 
do intérprete, uma fixação do seu sentido ainda vago ou propositadamente vago na letra da lei), o dos 
conceitos valorativos (como o de honestidade, bons costumes, que a própria lei usa, mas não define) 
etc. Aqui também diverge a doutrina em saber até que ponto um ato interpretativo capta o texto legal, 
compreendendo-o, e até que ponto esta compreensão já é um acréscimo, uma integração de sentido 
que o texto admite, mas não fixa. Assim, por exemplo, a literatura jurídica alemã, na sua maioria, tende a 
identificar o sentido textual da lei como um limite à interpretação; a suíça, ao contrário, admite que a 
"descoberta" da ratio legís ainda é pura interpretação e não integração.  Em conseqüência, para os 
alemães o uso da analogia configura um caso de integração, mas a chamada interpretação extensiva do 
texto não o é ainda; para os suíços, se a analogia se funda na ratio legis, não há por que falar em lacuna 
e integração, mas no caso de cláusulas gerais, valorativas, que os alemães vêem como de interpretação 
extensiva, eles falam de integração e de lacuna, pois aí, argumentam, cabe ao juiz uma apreciação 
soberana, desligada até de uma ratio legis, de propósito ou não indeterminada.

Incerta é ainda a doutrina quanto aos casos em que a integração é legítima e ilegítima. Fala-se, 
via de regra, em lacunas "autênticas" e -inautênticas" (Zitelmann) ou verdadeiras e falsas ou de lege lata 
e de lege ferenda, ou de lacunas propriamente ditas e meras faltas ou erros de política jurídica.  A 
multiplicidade  terminológica  é  bem  representativa  de  uma  imprecisão  no  trato  dos  problemas  da 
integração, cabendo observar que a doutrina, nestes casos, raramente consegue distinguir o conceito de 
lacuna nos seus aspectos estáticos (ausência de uma norma num ordenamento dado e desligado da 
sua dinamicidade) e nos seus aspectos dinâmicos (a própria historicidade do direito, revelando "lacunas" 
que antes não existiam e preenchendo outras antes reconhecidas). 

Por último,  o problema da integração coloca ainda a questão dos instrumentos integradores. 
Fala-se  em  analogia,  em  interpretação  extensiva,  em  eqüidade,  em  princípios  gerais,  em  indução 
amplificadora etc. Embora a doutrina os reconheça como meios de integração, há incerteza quanto ao 
seu sentido metodológico, ora chamando-se analogia o que para uns é interpretação extensiva e vice-
versa, ora chamando-se eqüidade o que para outros é princípio geral etc. A questão tem relevancia para 
a própria legitimidade do recurso a estes instrumentos. Assim, por exemplo, costuma-se dizer que, via 
de regra, o Direito Público admite o uso da interpretação extensiva, mas não da analogia. Como, porem, 
sua conceituação é imprecisa, renovadas são, neste âmbito do direito, as disputas sobre a existência ou 
não de  lacuna  e,  em conseqüência,  se  é  legítima  ou não  a  integração.  Além disso,  não  se pode 
esquecer que os diversos ordenamentos jurídicos nacionais enfrentam a integração de modo diferente, 
havendo os que expressamente determinam quais os instrumentos que devem ser usados no caso de 
lacuna, como é o caso do brasileiro, mas havendo também os que são omissos a esse respeito, gerando 
uma lacuna de segundo grau por falta de norma sobre o modo de preenchimento, como é o caso do 
direito alemão.

Não é nossa intenção, nos limites deste trabalho, tomar posição a respeito da questão em si, 
mas apenas verificar-lhe a relevância metodológica, tendo em vista a concepção da Ciência do Direito 
nos quadros do modelo hermenêutico.

A atividade hermenêutica da jurista, esteja ela nos limites da apreensão do sentido normativo, ou 
esteja  complementando-lhe  um  significado,  ou  esteja,  inclusive,  proporcionando  critérios  para  uma 
decisão contra a norma (casos de lacuna de lege ferenda e, mais grave, de decisões camufladas contra 
legem), tem sempre de ser argumentada a partir do próprio direito vigente. Nestes termos procuramos 
mostrar que a teoria da interpretação jurídica tem por pressuposto básico o caráter dogmático do seu 
ponto de partida, que se expressa, modernantente, pelo postulado do domínio da lei e do corolário da 
certeza. Pelo primeiro, assumimos que a lei, ao menos por hipótese argumentativa, é sempre presente 



textualmente ou pelo seu espírito. Pelo segundo, aceitamos que a certeza, enquanto um alto grau de 
probabilidade na  determinação prévia  dos  comportamentos  exigíveis,  é  um valor  fundamental.  Ora, 
neste quadro limitado, quer-nos parecer que o conceito de lacuna, do ângulo argumentativo, é antes de 
mais  nada  um  recurso  hermenêutico  da  ciência  jurídica  cuja  função  é  permitir-lhe  o  caráter  de 
procedimento persuasivo, que busca uma decisão possível, mais favorável (decidibilidade). Sem ele, nos 
limites da positividade, o intérprete estaria sem defesas contra uma estrita legalidade, pois não teria 
meios de cobrir o conflito entre a dura letra da lei e as exigências peculiares da eqüidade. Um direito 
positivado, como é o atual, tende a estreitar, em nome do valor certeza e do predomínio da lei como 
fonte  básica,  o  campo  de  atuação  do  intérprete,  dando-lhe  poucas  condições  para  recorrer  com 
eficiência a fatores extrapositivos, como os ideais de justiça, o sentimento do eqüitativo, os princípios de 
Direito  Natural  etc.  Nestes  termos,  o  conceito  de  lacuna  (e  os  que  lhe  são  aparentados,  como 
interpretação extensiva, conceitos valorativos, normas abertas etc.) confere ao jurista a possibilidade de 
se valer daqueles fatores extrapositivos como se fossem positivos ou, positiváveis. Com isto se regula 
também o próprio uso (Ia analogia, da indução amplificadora, do tirocínio eqüitativo do juiz, de fórmulas 
valorativas como "bem comum",  social  da lei",  da chamada interpretação econômica de fenômenos 
jurídicos  etc.  O  conceito  de  lacuna  alarga  o  campo  da  positividade  a  partir  dele  próprio;  é  uma 
construção  da  ciência  jurídica  imanente  ao  direito  positivado  que  assegura  a  eventuais  critérios 
transcendentes uma coloração positivante, que dá força à argumentação do intérprete. Por isso mesmo, 
não e sem razão que o problema da lacuna, embora a questão da integração do direito seja antiga e o 
preceda, só tenha sido captado e elaborado a partir do século XIX, quando o fenômeno da positivação 
passou a dominar o pensamento jurídico, tendo nele e apenas dentro dele um sentido mais rigoroso. 
Assim, a constatação da lacuna, embora aparentemente tenha um significado descritivo, representa, na 
verdade, um procedimento inventivo, nos termos da retórica, que atua efetivamente como uma regra de 
natureza permissiva: "em casos de lacuna pode o intérprete.", sempre que se tenha em mente que a 
própria determinação daqueles casos requer, do jurista, uma verdadeira avaliação do sentido global do 
direito e das exígencias da decisão justa.

Pode-se dizer, nestes termos, que o procedimento argumentativo, tendo em vista a integração 
nos casos de lacuna, tem dois aspectos correlatos: o primeiro se refere a uma avaliação dos quadros 
em que um caso "revela" um problema de lacuna - questão da constatação da lacuna -; o segundo diz 
respeito ao seu preenchimento. Correlatos, eles são, porém, independentes. São correlatos à medida 
que  o  preenchimento  pressupõe  a  constatação,  e  a  constatação,  curiosamente,  exige  o  uso  de 
instrumentos integradores (a analogia, neste sentido, não é usada apenas para completar um vazio, mas 
também para mostrar o vazio).  São independentes porque pode haver constatação de lacunas cujo 
sentido ultrapasse os limites de preenchimento possível  (lacunas técnicas que só o legislador pode 
completar)  e  porque  o  preenchimento  da  lacuna,  salvo  disposição  expressa,  não  impede  a  sua 
constataçào  em novos casos  e  circunstâncias  (o  preenchimento  não elide  a  lacuna como tal,  que 
continua a subsistir e a ser passível de constatação até que um dispositivo legislativo a elimine), donde 
uma espécie de "criação" contínua do direito pelo intérprete.

O problema da integração, como estamos observando, nos conduz, pouco a pouco, a um novo 
modelo da ciência jurídica, visto que a questão do sentido da norma já contém uma referência relevante 
à  normatividade  como  um  instrumento  regulador  do  comportamento  humano  que  se  adapta,  por 
contínua  evolução  e  transformação,  às  exigências  do  ambiente.  A  competente  explicação  e 
compreensão deste aspecto da decidibilidade é, porém, objeto da Ciência do Direito enquanto teoria da 
decisão jurídica, como veremos a seguir.

A CIENCIA DO DIREITO COMO TEORIA DA DECISÃO

1 - O SENTIDO DE DECISÃO JURíDICA

Antes de mais nada é bom que se esclareça em que sentido a ciência jurídica assume o que 
chamamos modelo empírico. Por este modelo, dissemos, o pensamento jurídico constitui-se um sistema 
explicativo do comportamento humano enquanto regulado por normas. Embora a primeira impressão, 
provocada pelo uso de termos como "empíríco", "explicativo" e "comportamento humano" seja que o 
jurista, neste caso, passa a encarar o direito como um fenômeno social  a ser descrito,  donde uma 
eventual redução da Ciência do Direito à Sociologia Jurídica, não é este o sentido que propomos para 
modelo empírico. Reconhecemos, é verdade, que correntes há e houve que praticaram uma espécie de 



sociologismo jurídico, com a expressa intenção de fazer da ciência jurídica uma ciência social, empírica 
nos  moldes  das  ciências  do  comportamento  (Sociologia,  Psicologia).  Mas  não  é  a  elas  que  nos 
reportamos neste capítulo. Mantemos, por isso, a idéia diretriz que comanda nossa exposição, qual seja, 
de que o pensamento jurídico é um pensamento teenológico específico, voltado para o problema da 
decidibilidade normativa de conflitos. Nestes termos, o modelo empírico deve ser entendido não como 
descrição do direito como realidade social, mas como investigação dos instrumentos jurídicos de e para 
controle  do  comportamento.  Não  se  trata  de  saber  se  o  direito  é  um  sistema  de  controle,  mas, 
assumindo-se que ele o seja, como devemos fazer para exercer este controle. Neste sentido, a ciência 
jurídica se revela não como teoria sobre a decisão mas como teoria para a obtenção da decisão. Mais 
uma vez se acentua o seu caráter criptonormativo. 

A grande dificuldade de expor a questão nos moldes propostos está em que, ao contrário dos 
modelos analítico e hermenêutico, uma teoria da decisão jurídica está ainda para ser feita. Enquanto 
encontramos  diversas  propostas  de  teorias  acabadas  e  abarcantes  do  sistema  normativo  e 
interpretativo, o fenômeno da decisão é quase sempre analisado parcialmente, disperso nos quadros da 
dogmática jurídica material, da teoria do método e do processo, da administração etc.  Deste modo, 
curiosamente, embora a produção de decisões vinculantes e obrigatórias seja um tema incontornável 
para o jurista, a sua discussão em termos de ciência jurídica ou é restrita à discussão filosófica da 
legitimidade do direito ou se perde em indicações esparsas e não aprofundadas de técnicas decisórias 
(legislativas, administrativas, judiciárias). Nossa tarefa desdobra-se, nestes termos, primeiramente em 
encontrar, ao menos como hipótese de trabalho, um sentido nuclear para o que se possa chamar de 
decisão, para depois examinar os instrumentos conceituais tradicionais usados pelo jurista para captá-la 
e, finalmente, mostrar os caminhos que vêm sendo abertos nos últimos anos, com o intuito de dar à 
teoria da decisão jurídica uma operacional idade mais eficiente.

Na mais antiga tradição, o termo decisão está ligado aos processos deliberativos. Assumindo-se 
que estes, do ângulo do indivíduo, constituem estados psicológicos de suspensão de juizo diante de 
opções  possíveis,  a  decisão  aparece  como  um  ato  final,  em  que  uma  possibilidade  é  escolhida, 
rejeitando-se outras. Modernamente, o conceito de decisão tem sido visto como o ato culminante de um 
processo  que,  num sentido  amplo,  pode  ser  chamado aprendizagem.  Em que  pesem divergências 
teoréticas  importantes,  costuma-se  dizer  que  ao  processo  de  aprendizagem  pertencem  "impulso", 
"motivação", reação" e "recompensa".' "Impulso" pode ser entendido como uma questão conflitiva, isto é, 
um conjunto de proposições incompatíveis numa situação que exigem uma resposta. A "motivação" 
corresponde  ao  conjunto  de  expectativas  que  nos  força  a  encarar  as  incompatibilidades  como um 
conflito,  isto  e,  como  exigindo  uma  resposta.  A  "reação"  é  propriamente  a  resposta  exigida.  A 
"recompensa" é o objetivo, a situação final na qual se alcança uma relação definitiva em função do ponto 
de partida. Neste quadro, a decisão é um procedimento, cujo momento culminante é um ato de resposta. 
Com ela,  podemos pretender uma satisfação imediata para o conflito,  no sentido de que propostas 
incompatíveis são acomodadas ou superadas. 

Esta  resposta  é  uma  forma  de  subordinação,  que  pode  receber  o  nome  de  compromisso, 
conciliação ou tolerância, conforme as possibilidades incompatíveis pareçam: a) como equivalentemente 
convincentes; b) não equivalentemente convincentes, mas sem que se veja qual a recompensa viável se 
tomada uma decisão; c) não equivalentemente convincentes, mas obrigando a uma composição para 
evitar conflitos maiores. Com a decisão podemos também buscar satisfação mediata, quando somos 
obrigados a responder às incompatibilidades relativas às condições das próprias "satisfações imediata 
(Cconflito sobre as possibilidades de conflito), caso em que a decisão se refere a expectativas grupais 
que devem ser levadas em conta para a solução de certos conflitos, expectativas sócio-políticas que se 
referem  às  condições  de  garantia  dos  objetivos  grupais,  e  à  expectativas  jurídicas,  referentes  às 
condições institucionalizadoras da possibilidade mesma de determinação dos objetivos sócio-políticos.

Esta  visão  alargada  da  decisão  faz-nos  ver  que  se  trata  de  um  processo  dentro  de  outro 
processo, muito mais amplo que a estrita deliberação individual. O ato decisório é visto aqui como um 
componente de uma situação de comunicação entendida como um sistema interativo, pois decidir é ato 
de comportamento que, como tal, é sempre referido a outrem, em diferentes níveis recorrentes. Decisão 
é termo correlato de conflito, que é entendido como conjunto de alternativas que surgem da diversidade 
de interesses, da diversidade no enfoque dos interesses, da diversidade das condições de avaliação 



etc., que não prevêem, em princípio, parâmetros qualificados de solução, exigindo, por isso mesmo, 
decisão.  A decisão não e,  necessariamente,  estabelecimento de uma repartição eqüitativa entre as 
alternativas de melhores chances,  pois  isso pressupõe a situação ideal  de um sujeito  que delibera 
apenas  depois  de  ter  todos  os  dados  relevantes,  podendo  enumerar  e  avaliar  as  alternativas  de 
antemão. A decisão, neste sentido, não é um mero ato de escolha, possível em situações simples, que 
não  constituem  a  regra  nas  situações  complexas,  onde  as  avaliações  não  são  nítidas  nem  as 
alternativas são tão ciaras. Sua finalidade imediata é a absorção de insegurança2 no sentido de que, a 
partir de alternativas incompatíveis (que, pela sua própria complexidade, constituem, cada uma por si, 
novas alternativas: pagar ou sujeitar-se a um processo, sendo pagar entendido como pagar a vista, a 
prazo, com ou sem garantias etc.), obtemos outras premissas para uma decisão subseqüente, sem ter 
de retornar continuamente às incompatibilidades primárias. Decidir, assim, é um ato de uma série que 
visa transformar incompatibilidades indecidíveis em alternativas decidíveis, que, num momento seguinte, 
podem gerar novas situações até mais complexas que as anteriores. Na verdade, o conceito moderno 
de decisão liberta-a do tradicional conceito de harmonia e consenso, como se em toda decisão estivesse 
em jogo a possibilidade mesma de safar-se de vez de uma relação de conflito. Ao contrário, se o conflito 
é condição de possibilidade da decisão, à medida que a exige, a partir dela ele não é eliminado, mas 
apenas transformado. 

Por essas observações podemos perceber que a concepção do que poderíamos chamar decisão 
jurídica  é  correlata  de  uma  concepção  de  conflito  jurídico.  Inteirando-se  que  conflitos  ocorrem 
socialmente entre partes que se comunicam e,. ao mesmo tempo, são capazes de transmitir e receber 
informações, conflitos correspondem a uma interrupção na comunicação ou porque quem transmite se 
recusa a transmitir o que dela se espera ou quem recebe se recusa a receber criando-se expectativas 
desiludidas. Ora, há casos em que aos comunícadores sociais é atribuída a possibilidade de exigir a 
comunicação  recusada.  Esta  possibilidade  de  exigência  muda  a  situação,  pois  as  alternativas  que 
surgem da interrupção da comunicação deixam de ser a mera expressão subjetiva dos comunicadores 
sociais para submeter-se a uma coordenação objetiva que liga os comunicadores entre si, conferindo-
lhes esferas autônomas de ação: obriga-os e ao mesmo tempo lhes confere poderes.

Conflito jurídico é então uma questão incompatível no sentido de um conflito institucionalizado. 
Toda questão conflitiva  pressupõe uma situação comunicativa  estruturada,  isto  é,  dotada de certas 
regras. Segue-se daí que há uma relação entre a estrutura da situação e o modo do conflito. Numa 
situação pouco diferenciada,  em que a solução de conflitos se funda na capacidade individual  das 
partes,  o papel do que decide é bastante limitado e quase não se diferencia em relação às partes 
conflitantes. É o que ocorre, por exemplo, com o comportamento da autodefesa, em sociedades pouco 
complexas.  O  aumento  da  complexidade  estrutural  da  situação  implica,  porém,  uma  diferenciação 
crescente  do  que decide.  Esta  diferenciação faz  com que o  conflito  passe a  referir-se  também ao 
procedimento decisório e, pois, à participação do que decide, atribuindo-lhe um comportamento peculiar, 
no que se refere à capacidade de decidir conflitos. 

Esta  peculiaridade,  em  oposição  a  outros  meios  de  solução  de  conflitos  (sociais,  políticos, 
religiosos etc.),  revela-se na sua capacidade de terminá-los e não apenas  de solucioná-los.  Vimos, 
porém,  que  decisões  não  eliminam conflitos.  Que  significa,  pois,  a  afirmação  de  que  as  decisões 
jurídicas  terminam  conflitos?  Isto  significa,  simplesmente,  que  a  decisão  jurídica  (a  lei,  a  norma 
consuetudinária, a sentença do juiz etc.) impede a continuação de um conflito: ela não o termina através 
de  uma  solução,  mas  o  soluciona  pondo-lhe  um  fim.  Pôr-lhe  um  fim  não  quer.  dizer  eliminar  a 
incompatibilidade primitiva, mas trazê-la para uma situação, onde ela não pode mais ser retomada nem 
levada adiante (coisa julgada).

2 - O SISTEMA CONCEITUAL TRADICIONAL

A  doutrina  costuma  tradicionalmente  analisar  a  decisão  jurídica  atendendo  sobretudo  ao 
problema da construção do juízo deliberativo pelo juiz, pela autoridade em geral. A análise formal deste 
juízo faz-nos pensar, inicialmente, numa construção silogística. Sendo toda decisão jurídica referida a 
um conflito que a desencadeia e a uma norma que a qualifica, a primeira imagem que nos vem à mente 
é a de uma operação dedutiva onde a norma geral funciona como premissa maior, o caso conflitivo 
como premissa menor e a conclusão seria a decisão. Esta operação valeria não apenas para decisões 
judiciais, mas também para as administrativas e, em certo sentido, até para as legislativas, ao menos 



quanto  à  forma  do  procedimento.  Não  resta  a  nienor  dúvida,  entretanto,  de  que  esta  concepção 
simplificada e  ingênua  da decisão a  empobrece muitíssimo e  não faz  jus  a  complexidade que  ela 
alberga.

A própria doutrina tem notado esta complexidade, Para os mais antigos ela se localizava na 
chamada premissa menor, pois, dizia-se, se é relativamente fácil assumir a premissa maior - a norma 
geral  como vinculando um comportamento - é extremamente difícil  justificar e aceitar  que o conflito 
descrito na premissa menor constitua um caso particular do que é genericamente amparado na norma. 
Neste sentido já dizia Aristóteles que, se aceitamos sem grandes problemas a tese de que a justiça deve 
ser feita, o mesmo não ocorre com a constatação de que o caso X constitui um ato justo ou injusto, o 
que nos levaria à conclusão de que deve ser admitido ou rejeitado. 

Modernamente, porem, 3a se percebe que as dificuldades não estão apenas na premissa menor, 
mas também na maior. 

O problema é visto hoje como uma questão de subsunção: submeter o caso à regra. O processo 
de subsunção, como observa, entre outros, Engisch revela certas peculiaridades, pois a dinâmica da 
construção da decisão jurídica está já na própria elaboração da chamada premissa maior. Alguns dizem, 
neste sentido, que, embora formalmente primeiro apareça a regra geral, depois a descrição do caso e 
por último a conclusão, na verdade o julgador tende a construir o silogismo jurídico à inversa, criando, 
intuitivamente, a conclusão a que deve chegar e buscando, regressivamente, para ela, as justificações 
necessárias. Sem chegar a esta posição, Engisch nos mostra que o reconhecimento da premissa maior 
é bastante complicado. Lembra, nestes termos, que o Código de Processo Penal alemão exige, por 
exemplo, que a denúncia aponte com rigor as características legais do ato delituoso atribuído ao réu, o 
que significa  uma exata  apreensão da premissa maior  jurídica,  da  qual  segue a  punibilidade.  Ora, 
completa ele, justamente isto é que provoca grande dificuldade. Ouanto mais amplo e sutil é o processo 
legislativo tanto mais complicada é aquela exigência,  que obriga aquele que decide a percorrer um 
verdadeiro labirinto de normas que se coligam, completam e excluem. Assim, embora nisto haja certo 
exagero, não se pode negar uma ponta de razão a Starnmler quando diz que, se alguém aplica um 
artigo de um código,  na verdade ele está aplicando o código inteiro (citado por Engisch,  p.  65).  A 
afirmação, de qualquer modo traz à luz o princípio da unidade do ordenamento e o de que, cada norma, 
neste todo, constitui um elemento de um complexo harmônico e homogêneo. 

Visto deste ângulo, o problema da decisão jurídica se bipárte em duas questões fundamentais:  a 
da qualificação jurídica e a das regras decisórias.

A primeira questão diz respeito à chamada teoria do suposto fático. Atenda-se à concepção da 
estrutura formal da norma como sendo um imperativo condicional, ou seja, um comando que impõe um 
comportamento  à  medida que qualifica  juridicamente  urna conduta,  ligando-a  a  uma consequencia. 
Nestes  termos,  toda  norma  estabelece  uma  hipótese  de  comportamento  -  suposto  fático  -,  cuja 
ocorrência desencadeia unia conseqüência. Não se trata, porém, de urna pura hipótese, como se dá 
numa proposição do tipo: se o material empregado for de baixa qualidade, então o produto se deteriora 
mais rapidamente.

A  hipótese  normativa  não  é  para  muitos,  senão  para  a  maioria  dos  juristas,  uma  simples 
descrição abstrata e genérica de uma situação de fato possível, mas já possui elementos prescritivos. 
Assim, uma norma penal no configurar uma hipótese de conduta - abandonar pessoa que está sob seu 
cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos 
resultantes  do  abandono;  pena.  .  ."  (Cód.  Penal,  art.133)  -  não  está  apenas  descrevendo-a  mas 
tipificando-a. Ou seja, no exemplo, não se trata de mostrar o que se designa por abandono mas de 
prescrever o que deva ser entendido por abandono. O que se diz para a hipótese vale também para a 
conseqüência  que  não  é,  igualmente,  mera  descrição  de  comportamento  atribuível  no  caso  de 
ocorrência do ato previsto, mas, em si, é prescrição de como este comportamento deva ser entendido. 

Esta típificação, contudo, não é, evidentemente, precisa nem aparece sem sombras, provocadas 
já pelo caso, como observamos, de urna linguagem em parte tirada do falar cotidiano. Por isso, na 
determinação de uma correta qualificação jurídica do comportamento para efeitos de urna decisão, o 
suposto fático resulta sempre de uma verdadeira construção conceitual. Nesta construção aparecem 
tanto elementos descritivos (exemplo: "Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como 



crime-, Cód. Penal, artigo 138) como elementos avalíativos (exemplo: -injuriar alguém, ofendendo-lhe a 
dignidade ou o decoro", Cód. Penal, artigo 14O). O caráter construtivo do suposto fático nos faz ver que 
ele não se confunde com os fatos concretos, aos quais se refere tipificadoramente. Na verdade, tendo 
em vista a decisão, o suposto fático é um elemento para a argumentação do que decide, no sentido de 
que fixa os limites para a apreciação dos casos concretos. Os casos concretos, que aparecem como 
conflitos a exigir uma decisão, nem sempre constituem situações claras e acabadas, mas envolvem urna 
série  de dados que devem ser  examinados segundo critérios de relevância.  O suposto fático atua, 
assim, corno instrumento delimitador para a obtenção do relevante em determinado caso.

A decisão, contudo, não emerge automaticamente da identificação do suposto fático para o caso 
em tela.  Há,  paralelamente,  uma série  de passos que compõe o que se denomina prova.  A prova 
jurídica tem caráter até certo ponto ético, no sentido etimológico do termo (probatio advindo de probus 
que deu, em português, probo) provar significa não apenas uma constatação demonstrada de um fato 
ocorrido, mas, sobretudo, aprovar. 7 "Aprovar" significa a produção de uma espécie de simpatia, capaz 
de sugerir confiança, bem como a possibilidade de garantir, por critérios de relevância, o entendimento 
do caso num sentido favorável (problema da justiça, da utilidade, do bem comum etc.). Há, pois, toda 
uma técnica probatóría que varia de instância decisória para instância decisória, mas que principia, via 
de regra, com questão conjectural. da consistência do fato. Há o fato? Quem é seu autor? Qual o ânimo 
que o moveu? (vontade livre, coagida, culposa, inimputável. etc.). A questão conjectural é regulada pelo 
chamado princípio do onus probandi (a prova compete a quem afirma). Ela é diferente da questão da 
qualificação jurídica que compete ao decididor, ao qual é permitido solvê-la por opção por determinada 
concepção em confronto com outras. A dúvida conjectural (quem é o autor do delito? Houve o ato ao 
qual se atribui caráter delituoso? Houve o empréstimo que se pretende cobrar?) não pode ser decidida 
por simples opção por unta alternativa, isto é, o decididor não elimina nem cabe a ele eliminar a dúvida 
sobre o fato, embora, por outro lado, tenha ele o dever de impedir a continuação do conflito, pondo-lhe 
um fim. A decisão jurídica, neste sentido, não tem a capacidade de eliminar a dúvida conjectural, que 
pode subsistir mesmo depois de o conflito ter sido decidido. Isto porque a decisão jurídica se guia pela 
regra (institucionalizada em muitos ordenamentos) da proibição do "non liquet" (deve haver sempre uma 
decisão, que fica na dependência das provas aduzidas). A proibição do "nort liquet" e controlada por 
princípios como o "irt dúbio contra auctorem", que permite, por exemplo, não ficando provada a hipótese 
da  ocorrência  do  fato  (o  autor  reclama  o  pagamento  do  empréstimo,  mas  não  prova  que  houve 
empréstimo), que o réu seja favorecido pela decisão. Há outros princípios, por exemplo, o "in dubio 
contra reum", no caso de o réu reconhecer a dívida, mas afirmar que já a pagou, ficando ele, então, com 
o ônus da prova; não provando, a decisão lhe será desfavorável. Observe-se, por último, que a chamada 
repartição  do  onus  probandi  ocorre  em  questões  civis,  como  nos  exemplos  dados,  mas  não  em 
questões penais, onde o princípio é um único "irt dubio pro reo". 

Não são eles, é claro, os únicos princípios que organizam o procedimento decisório. De qualquer 
modo, pelos exemplos, podemos entender como a teoria jurídica, enquanto teoria da decisão, procura 
captá-lo e reduzi-lo a um quadro coerente de comportamentos ordenados por regras. Outros princípios 
diretores da decisão jurídica são ainda o da legalidade que vincula, modernamente, o decididor à lei e ao 
direito. Este princípio, contudo, não esgota a possibilidade da decisão, e casos há em que o decididor (o 
juiz,  o  funcionário administrativo),  é  convocado a decidir  através de avaliações próprias,  assumindo 
papel análogo ao do próprio legislador. Para explicar esta possibilidade, a teoria jurídica desenvolve uma 
série de conceitos referentes à metódica da legislação no sentido de como esta relaxa, tendo em vista a 
ampliação das chances decisórias, a vinculação do juiz e do funcionário da administração à lei. Fala-se 
assim em conceitos indeterminados, normativos e em discricionariedade. 

Conceitos  indeterminados  são  aqueles  utilizados  pelo  legislador  para  a  configuração  dos 
supostos fáticos e mesmo das conseqüências jurídicas, cujo sentido pede do aplicador uma explícita 
determinação.  Sublinhamos  a  palavra  explícita  porque,  como vimos  no  modelo  hermenêutico,  toda 
construção normativa,  por  se utilizar  de linguagem comum mesclada com um jargão técnico,  exige 
interpretação.  Enquanto,  porém,  para  a  maioria  dos  conceitos  há  um pressuposto  de  clareza,  nos 
conceitos  indeterminados  supõe-se  que  uma  clarificação,  por  parte  do  decididor,  no  momento  de 
aplicação da norma, seja necessária. É como se o legislador, cônscio da generalidade dos termos que 
tem de usar e da impossibilidade de particularizá-los ele próprio sob risco de uma casuística sem fim, 
convocasse  o  aplicador  para  participar  da  configuração  do  sentido  adequado.  São  conceitos 



indeterminados,  por  exemplo,  expressões  da  linguagem  comum  como  "repouso  noturno",  "ruído 
excessivo",  "perigo iminente" etc.,  mas também alguns estritamente jurídicos como "antijuridicidade", 
"ato administrativo" etc. Os conceitos normativos também pedem do decididor uma co-participação na 
determinação do seu sentido, porque são indeterminados como os anteriores e, além disso, constituem, 
de per si, valoração de comportamento cujos limites serão especificados na decisão. Assim o são, por 
exemplo, o conceito de "mulher honesta", "dignidade", "honra" etc. São normativos, portanto, conceitos 
que  encerram  uma  valoração  genérica  que  exige,  na  decisão  do  conflito,  uma  concretização.  A 
dificuldade nesta concretizaçào quanto ao risco de divergências eventualmente grandes nas avaliações 
provoca o aparecimento dos chamados "standards" jurídicos que são construções jurídicas apoiadas em 
generalizações da moral social, que permitem, com mais segurança, a identificação, em cada campo da 
vida social, do sentido de "bons costumes", "boa fé" etc. 

A questão da discricionariedade, tanto do juiz quanto do funcionário administrativo, refere-se, 
especificamente, à razoabilidade do seu julgamento ao decidir.  Trata-se, porém, de termo discutido. 
Assim, por exemplo, o funcionário deve sempre decidir no interesse da administração pública, expressão 
evidentemente de objetividade reduzida, difícil de ser especificada por critérios gerais; a dificuldade está 
mais precisamente em certo controle da discricionariedade, à medida que admitimos o caráter regulado 
do conflito e da decisão no Direito. O mesmo sucede com a discricionariedade do juiz quando se lhe 
atribui, por exemplo, dada certa margem na aplicação de uma pena (6 a 1O anos), o poder de fixar o 
quantum  preciso.  O  problema  está,  justamente,  em  aceitar  que,  nestes  casos,  o  que  conta  é  a 
concepção pessoal do aplicador,  o modo como ele concebe o objeto da decisão, conjugada com o 
princípio da neutralidade da posição do decididor, que não deve tomar-se de preconceitos ao decidir. 
Este aparente conflito de princípios não pode ser explicado se aceitamos a decisão jurídica (qualquer 
que seja ela, inclusive a discricionária) como mera opção entre alternativas, mediante a qual o decididor 
elege  uma  solução  ótima.  Isto  pressuporia  que  a  decisão  jurídica  ocorresse  num  campo  de 
possibilidades minuciosamente especificado e nitidamente definido. Exigiria que o decididor tivesse, ao 
decidir,  todas as  alternativas  possíveis  que constituiriam para  ele  um dado,  que ele  não precisaria 
indagar como é obtido. Cada alternativa seria associada, então, à consequencia que deveria seguir-se 
caso  aquela  fosse  a  escolhida.  Se  a  decisão  jurídica  ocorresse  em  situações  deste  tipo,  a 
discricionariedade seria  um caso absurdo e injustificável  e  a concorrência dos princípios aventados 
estaria resultando de uma espécie de falha do legislador que não soube ou não quis dizer com clareza o 
que pretendia. Na verdade, porém, a decisão jurídica ocorre em situações onde não há aquela simetria 
entre alternativas e conseqüências, sendo a decisão não um ato de escolha da solução ótima, mas uma 
opção pela alternativa que satisfaz os requisitos mínimos de aceitabilidade. Isto explica que o decididor 
tenha  seu  –ato  regulado  por  princípios  contraditórios  de  um  ângulo  estrito,  mas  conciliáveis  se 
pensamos no critério de satisfatoriedade. 

A ciência jurídica como teoria da decisão capta, assim, o problema da decidibilidade dos conflitos 
sociais como uma intervenção contínua do Direito na convivência

 umana, vista como um sistema de conflitos intermitentes.  A doutrina mais tradicional,  como 
acabamos de ver, preocupa-se tanto mais com as condições de possibilidade da decisão quanto mais se 
supõe uma distância entre a norma que regula o comportamento e o comportamento enquanto deva 
estar regulado pela norma. Esta preocupação, contudo, tradicionalmente, fica presa a certos requisitos 
técnicos  da  chamada  justa  decisão,  procurandose  prever  instrumentos  para  o   decididor  que  lhe 
permitam, por assim dizer, adaptar sua ação à natureza mesma dos conflitos, desde a vinculação à lei e 
o direito, passando pela maior autonomia,  que lhe é atribuída nos casos dos conceitos indeterminados, 
normativos  e  discricionários,  até  o  extremo  do  preenchimento  das  lacunas,  cuja  relevância  já 
examinamos nos quadros do modelo hermenêutico, que, aqui, toma o sentido de uma ampla abertura 
para o decididor em contornar os conflítos. As regras de preenchimentos (analogia, eqüidade, princípios 
gerais de direito, indução amplificadora etc.) tornam-se aqui verdadeiras "normas" permissivas para a 
"criação" do direito pelo próprio aplicador.

Modernamente, contudo, a visão teórica da decisão jurídica tem sido ampliada, como veremos no 
parágrafo seguinte.

3 - O DIREITO COMO SISTEMA DE CONTROLE DO COMPORTAMENTO



O desenvolvimento de um quadro teórico capaz de captar o direito, ligando a noção de decisão à 
noção de controle, está ainda no princípio. Existem, é verdade, autores que empreendem uma tarefa 
deste gênero,  mas os trabalhos publicados são antes monografias sobre assuntos específicos, uma 
teoria da decisão jurídica como um problema de controle do comportamento estando ainda por ser feita.

Desejamos, contudo, fazer uma especial referência à obra recentemente publicada entre nós," 
onde o tema é abordado já dentro de um espírito novo que nos mostra, com excepcional brilhantismo, os 
caminhos  de  uma  concepção  renovada  da  Ciência  Jurídica  nos  quadros  do  modelo  empírico. 
Comparato nota com acuidade que, nos dois sentidos em que a lei usa em português, o neologismo 
controle - sentido forte de dominação e acepção mais atenuada de disciplina ou regulação - é o primeiro 
que  merece  especial  atenção  do  jurista,  sobretudo  tendo  em vista  a  necessidade  de  incorporar  o 
fenômeno do poder como elemento fundamental da teorização do direito, deixando de encará-lo como 
simples fato extrajurídico, o que ocorre não só no Direito Privado, mas também no Direito Público, onde 
a noção de poder é esvaziada pelas limitadas e restritivas concepções vigentes nos currículos jurídicos 
em termos de Teoria Geral do Estado. Tradicionalmente a noção de poder costuma ser assinalada nos 
processos de formação do direito,  na verdade como um elemento importante,  mas que esgota sua 
função quando o direito surge, passando, daí Por diante, a contrapor-se a ele nos termos da dicotornía 
poder e direito, como se, nascido o direito, o poder se mantivesse um fenômeno isolado (em termos de 
arbítrio,  força)  ou  então  um fenômeno  esvaziado  (poder  do  Estado,  juridicamente  limitado).  Como 
fenômeno  isolado  ele  aparece,  assim,  como  algo  que  pode  pôr  em  risco  o  próprio  direito;  como 
fenômeno esvaziado surge como um arbítrio castrado, cujo exercício se confunde com a obediência e a 
conformidade às leis.

Nessa dicotomia aflora  uma concepção limitada do próprio  poder,  tida como uma constante 
transmissível, como algo que se tem, que se ganha, que se perde, que se divide, que se usa, perdendo-
se, com isto, uma dimensão importante do problema, localizada em relação à complexidade social e às 
exigências de formas de organização a ela compatíveis. Esta dificuldade pode ser sentida na utilização, 
pela teoria jurídica, de conceitos como o de vontade (do povo, da lei, do governo, da parte contratante), 
que tem operacionalidade limitada às ações individuais e se transporta com muito custo para situações 
complexas, onde a -vontade" se torna menos perceptível (qual a -vontade" que estabelece o costume 
como norma obrigatória?). Teorias modernas, sobretudo no campo da Ciência Política, têm, por isso, 
reinterpretado o conceito de vontade em termos de privilégio das informações internas de um sistema 
sobre as externas, desaparecendo, com isso, a vontade como suporte do poder e surgindo, no seu 
lugar, a noção de sistema de informações e do seu controle. 

A possibilidade de uma teoria jurídica do direito enquanto sistema de controle de comportamento 
nos obriga a reinterpretar a própria noção de sistema jurídico visto, então, não como conjunto de normas 
ou conjunto de instituições, mas como um fenômeno de partes em comunicação. Admitimos que todo 
comportamento  humano  (falar,  correr,  comer,  comprar,  vender  etc.)  é  ação   dirigida  a  alguém.  O 
princípio  básico  que  domina este  tipo  de enfoque é  o  da interação.  As  partes  referidas  são seres 
humanos que se relacionam trocando mensagens. Interação é, justamente, uma série de mensagens 
trocadas pelas partes. Nesta troca, ao transmitir uma mensagem, uma parte não fornece apenas uma 
informação,  mas  fornece,  conjuntamente,  uma  informação  que  diz  ao  receptor  como  este  deve 
comportar-se perante o emissor. Por exemplo, quem diz: "por este documento o sujeito A obriga-se a 
pagar a B a quantia X pela prestação do serviço V', além da informação sobre a obrigação de pagar e da 
contrapartida do serviço, diz também como as partes devem encarar-se mutuamente (elas se encaram 
como subordinadas, correspondendo ao serviço o pagamento, a prestação do serviço, subordinando 
uma à outra). Denominando-se a informação contida na mensagem relato e a informação sobre o modo 
de encará-la  cometimento,  podemos dizer  que o  direito  pode ser concebido como um modo de se 
comunicar pelo qual uma parte tem condições de estabelecer um cometimento específico em relação à 
outra, controlando-lhe as possíveis reações. "

Este  controle,  socialmente,  pode  ocorrer  de  diferentes  modos:  pelo  uso  da  força,  por  uma 
superioridade culturalmente definida (relação entre médico e paciente), por uma característica sócio-
cultural (relação entre pais e filhos). O controle jurídico vale-se de uma referência básica das relações 
comunicativas entre as partes a um terceiro comunicador: o juiz, o árbitro, o legislador, numa palavra, o 
sujeito normativo, ou ainda, a norma. A norma não é necessariamente a lei ou sentença, mas toda e 



qualquer intervenção comunicativa de um terceiro elemento,  numa relação diádica, capaz de definir 
vinculativamente o cometimento entre as partes. Assim, o exercício deste controle tem um sentido muito 
amplo que abarca "poderes de fato"  e "poderes de direito"  ou,  como observa exemplificativamente 
Comparato, "o diretor de uma companhia, que goza da confiança e intimidade de um Ministro de Estado, 
do qual depende em última instância a sobrevivência da empresa, costuma exercer um poder de fato 
incontrastável, sem correspondência com as suas prerrogativas diretoriais". O importante é conceber 
que se trata, em última análise, de um "poder originário, uno, ou exclusivo, e geral";'-" ele não deriva de 
nenhum outro, não admite concorrentes e é exercido em todos os campos e setores.    Uma teoria 
jurídica  do  controle  de  comportamentos  cuida,  portanto,  não  apenas  da  organização  "jurídica"  do 
exercício do poder, mas também, e sobretudo, dos mecanismos "políticos" que dão àquele exercício um 
caráter efetivo no sentido de capacidade de suscitar a obediência. Ela faz da Ciência do Direito um 
conhecimento que se liberta dos quadros estritos da mera exegese, como se o Direito fosse apenas um 
dado que competiria ao jurista examinar. Ela vai mais adiante e exige uma concepção do direito como 
uma  verdadeira  técnica  de  invenção,  algo  que  não  está  pronto  mas  está  sendo  constantemente 
construído nas interações sociais.

A tendência em examinar os fenômenos jurídicos como sistema em termos de um conjunto de 
elementos  (comportamentos  vinculantes  e  vinculados)  e  de  um  conjunto  de  regras  que  ligam  os 
elementos entre si,  formando uma estrutura (princípios, normas legais,  costumeiras, jurisprudenciais, 
regras técnicas e outras),  implica não isolá-lo  em contextos estreitos,  mas também em estabelecer 
interações para examinar áreas mais amplas. Todo sistema, neste sentido, tem um limite interno (o que 
está dentro) e um limite externo (o que está fora, mas influenciando e recebendo influências). Assim, as 
variações nas estruturas e nos elementos do sistema podem ser vistas como esforços construtivos para 
harmonizar  e  acompanhar  as  pressões  do  seu  ambiente  e  do  próprio  sistema.  Por  sua  vez,  a 
capacidade do sistema em resistir às pressões é função da presença e da natureza de informações e 
técnicas que afetam os seus membros e aqueles que tomam as decisões. Nestes termos, por exemplo, 
analisa Comparato o controle numa S.A., a partir de dois pontos de vista que ele denomina interno e 
externo. O primeiro é aquele em que o titular atua no interior da própria sociedade. O segundo, aquele 
em que ele atua de fora. O problema é, então, examinar e distinguir os modos como o controle se dá, 
num caso e noutro, isto é, em que ele se funda e como se organiza. Quanto ao fundamento, Comparato 
estuda,  assim,  no  aspecto  interno,  o  controle  com quase  completa  propriedade  acionária,  controle 
majoritário, controle obtido mediante expedientes legais, controle minoritário e controle administrativo ou 
gerencial;  no  aspecto  externo,  uma  série  -,e  hipóteses  em  que  ele  resulta  de  uma  situação  de 
endividamento da sociedade (contratos de empréstimo, natureza especial da relação obrigacional em 
função da atividade econômica da devedora, emissão de debêntures etc.), controle decorrente do uso 
de tecnologia, de concessão de venda com exclusividade etc., casos em que o controle é exercido mais 
de fato do que de direito, mas também casos jurídicos como o de intervenção estatal, por exemplo, para 
a repressão de poder econômico. 

Em suma, o desenvolvimento da Ciência Jurídica como teoria de sistemas de controle (jurídico) 
do comportamento é, no fundo, uma concepção ampliada do problema de decisão, pois vislumbra nos 
fenômenos  de  direito  um  momento  de  domínio  e  de  estratégia  de  domínio,  caracterizado  pela 
pessibilidade,  num  sistema  de  interações,  de  decisões  fortalecidas,  capazes  de  promover,  evitar, 
contornar, autorizar, proibir etc. certas reações. Com isso, a teoria jurídica, enquanto teoria da decisão, 
ganha aspectos novos e ampliados que requerem uma metodologia própria.

Esta  metodologia  consiste  afinal  em  tratar  o  direito  como  um  comportamento  específico, 
caracterizado como um procedimento decisório  regulado por normas.  Nesta concepção,  o ponto de 
partida não é necessariamerite a norma ou o ordenamento, mas conflitos sociais referidos a normas, 
como,  por  exemplo,  a  questão  de  controle  antes  apontada.  Segue-se  da  concepção  da  questão 
conflitiva, como conjunto de alternativas possíveis, o delineamento de diversos procedimentos que são 
caminhos percorríveis  com o intuito  de resolvê-la.  Estes procedimentos são encontrados no próprio 
ordenamento (contratuais, estatutários, institucionais; etc.), mas extravasam os limites dogmáticos, pois 
incluem também alternativas econômicas,  políticas,  sociais  no sentido amplo.  O problema da teoria 
jurídica é não descrever os comportamentos procedimentais que levam à decisão, mas mostrar-lhes a 
relevância normativa em termos de seu eventual caráter mais ou menos vinculante, tendo em vista as 
possíveis reações dos endereçados da decisão. Com isto, evidentemente, a Ciência Jurídica passa a 



desenvolver aquela analítica especial, que se preocupa com a exegese das normas não como centro de 
sua atividade mas como um dos instrumentos capazes de obter enunciados tecriológicos para a solução 
de conflitos possíveis. Este caráter tecriológico que a teoria guarda permite, por último, separá-la de 
uma mera compreensão sociológica do direito que se limita a descrever como se dá o comportamento, 
pois a finalidade da Ciência Jurídica permanece propiciar orientação para o modo como devem ocorrer 
os comportamentos procedimentais que visam a uma decisão das questões conflitivas.

CONCLUSÃO

Depois de propor uma introdução sobre o problema de como atribuir a qualidade de científica à 
chamada Ciência do Direito, dada uma incerteza no próprio sentido atribuível ao termo ciência; depois 
de ter revelado num rápido panorama histórico os lances de uma disputa milenar, lançamos a hipótese 
de que a Ciência Jurídica possui, por contingências históricas (o predomínio do positivismo no século 
XIX), um caráter tecnológico notável, que faz o centro do pensar jurídico o problema da decidibilidade de 
conflitos. A partir daí tentamos esboçar os modos de teorização do problema conforme três modelos 
básicos que denominamos modelo analítico, bermenêutico e empírico. A ordem em que examinamos os 
três foi  meramente  didática,  e  não tivemos a  pretensão de vinculá-los a  relações de subordinação 
fundadas na importância  ou na relevância  quer  metódica  quer  do  objeto.  Realizada,  porém,  a  sua 
exposição,  resta-nos  uma última questão,  conclusiva,  a  respeito  da unidade da  Ciência  Jurídica  e, 
portanto, da relação dos modelos entre si.

Isto implica uma mudança no próprio sentido do trabalho até agora apresentado. Saímos, por 
assim dizer, do plano descritivo - como se faz (através de que modelos) a Ciência do Direito? - para uma 
questão de natureza intermediária entre a descrição e a avaliação, pois o problema, agora, tem uma 
relevância descritiva - os modelos, na práxis científica, são ou não são combinados e como? - mas tem 
também uma relevância crítico- av ali ativa - tendo em vista certos objetivos, há sentido na integração 
dos modelos? 

Usamos,  até o presente,  a palavra modelo sem a definir.  É preciso,  agora,  uma tomada de 
posição. Não vamos discutiIa, mas apenas introduzi-Ia no sentido em que a usamos. 

Modelos são padrões em dois sentidos. A partir do esquema de como ocorre um fato, natural ou 
social, 1 acrescenta-se o modelo enquanto teoria relativa àquela esquernatização.2 No primeiro sentido 
já existe, é verdade, uma seleção e, portanto, certo "dever-ser" pela relevância dada a certos,aspectos 
em detrimento de outros. Por exemplo, um mapa é esquema modelar de uma realidade, mas não uma 
cópia. Nem mesmo um mapa fotográfico é estrita copia, porque esmaece detalhes. No segundo sentido, 
isto  se  acentua,  pois  ele  é  intencionalmente  parcial  e  aproximativo,  razão  por  que  cedo  ou  tarde 
inalogrará.

Na ciência, em geral, trabalhamos com os dois modelos, que Bunge chama de "objeto-modelo" 
(primeiro  sentido)  e  "modelo  teórico"  (segundo  sentido).  O primeiro  é  um esquema de  relevâncias 
observáveis e verificáveis. O segundo e sempre um esboço hipotético de coisas e fatos supostamente 
reais. "Objetos-modelo" da Ciência Jurídica são, como vimos, a noção de norma, as relações entre os 
sujeitos submetidos à normas, entre si e em razão do sujeito normativizador, portanto as instituições 
jurídicas, mas também os comportamentos humanos, os conflitos gerados por eles, o sentido que os 
homens dão a esses conflitos e as decisões que sobre eles se tomam etc. "Modelos-teóricos", na nossa 
exposição, são o que chamamos modelo analítico, hermenêutico e empírico. 

Os "modelos teóricos", na lição de K. Deutsch, têm as seguintes funções: previsão, isto é, criar 
condições  para  que  se  possa  passar  do  registro  de  certos  fatos  relevantes  para  outros  fatos, 
eventualmente relevantes, para os quais não há registro; heurístíca, isto é, possibilita-nos a descoberta 
de algo relevante, cria-nos condições para orientar as nossas expectativas do que poderá ou deverá ser 
relevante; organizatória, isto é, cria condições para classificação, tipificação, sistematização dos fatos 
relevantes; avaliativa, isto é, propicia o encontro de indicadores para uma compreensão geral (parcial ou 
total) das relações.

Os "modelos-teóricos- da Ciência Jurídica, dado o caráter tecnológico do seu saber, acentuam a 
função heurística, em relação à qual as demais funçoes são coordenadas.



A  função  heurística  está  ligada  à  invenção  e  construção  de  hipóteses,  tendo  em  vista  a 
descoberta de novos fatos e situações. Isto esclarece o sentido geral da teoria jurídica, que consiste em 
criar condições para que certos conflitos sejam decididos com o mínimo de perturbação social possível. 
A função heurística independe, até certo ponto, das demais. Um modelo pode, assim, ter pequena ou 
baixa capacidade organizatória, avaliativa e de previsão, mas nem por isso deixando de exercer sua 
função heurística. Isto explica, por exemplo, que não seja necessariamente o modelo onde a função 
organizatória seja perfeita aquele que melhor supre a função heurística. Portanto, não há correlação, ao 
nível da Ciência Jurídica, entre cientificidade e perfeição lógica do modelo construído. Ao contrário, o 
que se  nota,  historicamente,  é  que os  modelos  analíticos,  por  exemplo,  construídos  com base em 
sistemas dedutivos, lógico-formais, nem sempre foram os mais aptos a realizar o sentido tecnológico e 
prático  do saber  jurídico.  Do mesmo modo,  nem sempre  são ou foram os  modelos  que propiciam 
compreensões globais dos fenômenos jurídicos aqueles que melhor se adaptam às exigências práticas 
do Direito. O mesmo se diga quanto à previsão.

Isto não quer dizer que os modelos teóricos da Ciência Jurídica sejam meramente heurísticos. 
Aliás, a diferença entre eles, enquanto modelos, está justamente no modo como, a par tir da relevância 
da função heurística, as demais funções são privilegiadas. Assim, o modelo analítico, para resolver a 
questão tecnológica da decidibilidade, estabelece a seguinte ordem de importância nas funções: 1 . 
heurística,  2.  organizatória,  3.  avaliativa,  4.  previsão.  Ou seja,  neste modelo,  a  função heurística é 
exercida à medida que o modelo é primeiro capaz de organizar os fenômenos, depois medi-los e, por 
último,  prevê-los.  Daí  segue o seu sentido um tanto forma lista,  próprio,  por exemplo,  das Escolas 
Analíticas, como a Jurisprudência dos Conceitos, a Teoria Pura de Kelsen. O modelo hermenêutico, por 
sua  vez,  estabelece  a  seguinte  série:  1  .  heurística,  2.  avaliativa,  3.  organizatória,  4.  previsão.  É 
importante aqui a possibilidade de compreensão global, total ou parcial, dos fenômenos para o exercício 
da heurística. Isto se coaduna com a busca do sentido como centro da decidibilidade de conflitos. Daí 
segue a importância grande que dão algumas escolas ao problema do valor no exercício da atividade 
heurística, como a Escola da Livre Interpretação do Direito, o Neokantismo de Baden etc. O modelo 
erripirico, por fim, estabelece a seguinte série: 1 . heurística, 2. previsão, 3. organizatória, 4. avaliativa. 
Fundamental  aqui  e  a  possibilidade  de  controle  do  fenômeno  da  decisão  tendo  em  vista  as 
conseqüências futuras que dela possam advir. Aqui se incluem as preocupações, em parte, de algumas 
Escolas como a da nova jurisprudência dos interesses, escolas sociológicas e psicossociológicas do 
Direito, com o comportamento humano e seu controle.

A práxis da Ciência Jurídica, contudo, independentemente das Escolas que a interpretam, se 
revela. numa combinatória de modelos. O jurista, ao enfrentar a  questão da decidibilidade, raras vezes 
se  fixa  num  só  modelo,  mas  utiliza  os  modelos  em  conjunto,  dando  ora  primazia  a  um  deles  e 
subordinando os demais, ora colocando-os em pé de igualdade. A opção por um ou por todos não é, 
porém,  de caráter  oportunístico,  ou  seja,  não se dá ao sabor  dos interesses pessoais  do cientista, 
embora isto possa ocorrer, descambando, então, a Ciência Jurídica para uma espécie de ideologia no 
sentido marxista do função heurística se transforma num fim em si mesmo. A tecnologia pela tecnologia 
faz do saber jurídico um mero saber técnico, que dança conforme a música dos casos particulares e é 
incapaz de organizar-se segundo as exigências de generalidade e sistematicidade.

A mera técnica jurídica que, é verdade, alguns costumam confundir com a Ciência do Direito, e 
que  corresponde  à  atividade  jurisdicional  no  sentido  amplo  –  o  trabalho  dos  advogados,  juízes, 
promotores, legisladores, pareceristas e outros -, é um dado importante, mas não é a própria ciência. 
Esta se constitui como uma arquitetônica de modelos, no sentido aristotélico do termo, ou seja, como 
uma atividade que os subordina entre si tendo em vista o problema da decidibilidade (e não de uma 
decisão concreta).  Como, porém, a decidibilidade é um problema e não uma solução, uma questão 
aberta e não um critério fechado, dominada que está por aporias como a da justiça, da utilidade, da 
certeza,  da  legitimidade,  da  eficiência,  da  legalidade  etc.,  a  arquitetõnica  jurídica  (combinatória  de 
modelos) depende do modo como colocamos os problemas. Como os problemas se caracterizam como 
ausência de uma solução, abertura para diversas alternativas possíveis, a ciência jurídica se nos depara 
como um espectro de teorias, às vezes até mesmo incompatíveis, que guardam sua unidade no ponto 
problemático de sua partida. Como essas teorias têm uma função social e uma natureza tecnológica, 



elas não constituem meras explicações dos fenômenos, mas se tornam, na prática, doutrina, isto é, elas 
ensinam  e  dizem  como  deve  ser  feito,  O  agrupamento  de  doutrinas  em  corpos  mais  ou  menos 
homogêneos é que transforma, por fim, a Ciência do Direito em Dogmática Jurídica.

Dogmática é, neste sentido, um corpo de doutrinas, de teorias que têm sua função básica em um 
docerc" (ensinar). Ora, é justamente este "docere" que delimita as possibilidades abertas pela questão 
da  decidibilidade,  proporcionando  certo  "fechamento"  no  critério  de  combinação  os  modelos.  A 
arquitetônica jurídica depende, assim, do modo como colocamos os problemas, mas este modo está 
adstrito  ao "docere".  A  Ciência Jurídica  coloca problemas para  ensinar.  Isto a  diferencia  de outras 
formas de abordagem dó fenômeno jurídico, como a Sociologia, a Psicologia, a História, a Antropologia 
etc., que colocam problemas e constituem modelos cuja intenção é muito mais explicativa. Enquanto o 
cientista  do  Direito  se  sente  vinculado,  na  colocação  dos  problemas,  a  uma  proposta  de  solução, 
possível e viável, os demais podem inclusive -suspender o seu juízo, colocando questões para deixá-Ias 
em aberto.

Desta forma, concluindo, se aceitamos a concepção de Max Weber de que o Direito moderno 
propicia  a  segurança  da  certeza  na  expectativa  de  determinadas  ações,  a  racionalidade  do  saber 
dogmático sobre o Direito não se localiza nem em soluções visadas (racionalidade dos fins), nem na 
discriminação  fechada  dos  meios  (racionalidade  formal  dos  instrumentos),  mas  no  tratamento 
correlacional de fins e meios, na correlação funcional de questões e solução de questões. É isto que lhe 
dá o caráter arquitetônico de combinatória de modelos, aberta para os problemas de decidibilidade, mas 
delimitada pelo espírito do "docere". 
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