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discussão pública de produtos parciais e inacabados, ainda durante o processo de pesquisa e escrita, contribui para 
aumentar a qualidade do trabalho acadêmico.
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I. A tribo dos Juristas 
 
Realmente, voltei como planejara. Logo se reuniram os nativos ao meu redor. 
Trocamos alguns cumprimentos em inglês pidgin, dei-lhes um pouco de tabaco – 
e assim criou-se entre nós uma atmosfera de mútua cordialidade. Tentei, então, 
dar início ao meu trabalho. Primeiro, comecei por “fazer tecnologia”, a fim de não 
entrar diretamente em assuntos que pudessem levantar suspeitas entre os 
nativos. Alguns deles estavam absortos em suas ocupações, fabricando este ou 
aquele objeto. Foi fácil observá-los e deles obter os nomes dos instrumentos que 
estavam usando, e até mesmo algumas expressões técnicas relativas aos seus 
métodos de trabalho; mas ficou nisso o assunto. Devemos ter em mente que o 
inglês pidgin é um instrumento muito imperfeito como veículo de comunicação. 
Até que se adquira prática em formular perguntas e entender respostas, tem-se a 
impressão desconfortável de que, através do inglês pidgin, jamais conseguiremos 
comunicar-nos livremente com os nativos. Assim sendo, no começo não me foi 
possível entrar em conversas mais explícitas ou detalhadas com os nativos. Eu 
sabia perfeitamente que a melhor solução para esse problema era coletar dados 
concretos e, assim, passei a fazer um recenseamento da aldeia: anotei 
genealogias, esbocei alguns desenhos, fiz uma relação dos termos de 
parentesco. Isso tudo, porém, permanecia material “morto” que realmente não 
me podia levar a entender a verdadeira mentalidade e comportamento dos 
nativos, pois eu não conseguia obter deles nenhuma boa interpretação de 
quaisquer desses itens nem atingir o significado intrínseco da vida tribal. Quanto 
a obter suas idéias sobre religião e magia, suas crenças sobre feitiçaria e 
espíritos – nada disso parecia possível pelo fato de serem expressas em inglês 
pidgin1 (MALINOWISKI, 1984). 

                                                 
†  Texto apresentado no 3º. Congresso Latino Americano de Ciência Política promovido pela 
ALACIP – Associação Latino-Americana de Ciência Política, Campinas, Brasil, 2006. 
∗ Doutor em Filosofia (Teoria do Direito e do Estado) - UNICAMP, Mestre em Direito - USP, 
Pesquisador do Núcleo Direito e Democracia – CEBRAP, Coordenador de Publicações Direito GV e 
Editor da Revista Direito GV. 
∗∗ Doutora em Direito USP, Pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia-CEBRAP, Professora 
Direito GV. 
∗∗∗ Mestre e Doutoranda em Direito USP, Pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia – 
CEBRAP. 
1 Malinowiski, Bronislaw. “Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do empreendimento e da 
aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné melanésia”. In: Malinowiski, São Paulo: 
Abril Cultural, col. Os Pensadores, 1984. 
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Imaginemos que juízes de direito, advogados, promotores, procuradores, 

em suma, todos os participantes do mundo do direito sejam uma tribo. Pode-se 

dizer que sua língua, o conjunto de significantes de que se utilizam para nomear o 

mundo e realizar suas tarefas no interior do mundo do direito é a dogmática 

jurídica. Uma língua não é um conjunto de signos mortos, mas um modo de 

pensar com lógica própria, cujas funções são compreender e operar o Direito. Na 

modernidade, descrita em termos weberianos, o Direito pode ser visto como uma 

esfera de valor que goza de racionalidade própria. 

Para compreender o direito e a ação daqueles que agem na esfera jurídica 

é preciso falar dogmática jurídica. Seguindo com a comparação que iniciamos 

acima, trata-se de uma língua difícil e complexa. A dificuldade não reside em seu 

vocabulário ou mesmos nas regras de sua sintaxe. A dogmática falada no Brasil é 

uma variação do português, portanto, alguém que fale esta língua pode 

reconhecer vários de seus signos ou encontrá-los em dicionários.  

E este é o problema. Assim como um brasileiro pode imaginar saber 

castelhano porque pensa estar reconhecendo seus signos e sua sintaxe, alguém 

pode achar que fala dogmática porque ouve o português falado com símbolos que 

lhe são familiares. “Direito”, “poder”, “competência”, “família”, “filho” etc, é 

preciso olhar todos esses termos como se fossem estranhos e ininteligíveis se 

alguém quiser aprender a falar dogmática. Em vários sentidos, aprender Direito é 

reaprender a pensar e falar. É possível desenvolver um português pidgin para 

falar com os nativos da tribo dos juristas.  O problema é que quando nós, juristas, 

lemos notícias publicadas na imprensa brasileira, especialmente aquelas que 

falam sobre julgamentos, tudo leva a crer que os jornalistas estão falando pidgin 

sem consciência disso. Como um brasileiro que falasse portunhol crente de que 

está abafando. 
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II.Dogmática jurídica e poder 

 

Quando imaginamos que esta linguagem é a linguagem do poder, as 

coisas ficam menos engraçadas. Para simplificar nossa argumentação, vamos 

usar o Poder Judiciário como referência. O estudo do Direito não se resume a 

este poder, mas historicamente, ele tem sido sua preocupação central. A 

dogmática e o pensamento dogmático nascem com a pretensão sistemática de 

abarcar todos os fenômenos sociais, supondo que seriam passíveis de solução 

pela manipulação das normas jurídicas, ação que toma como referência a 

atividade jurisdicional. Como diz Ferraz Jr., a dogmática jurídica “compõe, 

delineia e circunscreve procedimentos que conduzem a autoridade à tomada de 

decisão. Foi essa delimitação que conduziu a Dogmática Jurídica à idéia de 

subsunção e à idéia de classificação como critérios máximos da sua elaboração 

teórica.” 2

Este tipo de pensar liga-se estreitamente ao direito formal na descrição 

weberiana, cuja racionalidade é a solução de casos concretos pela subsunção a 

normas gerais e abstratas. Não é preciso demonstrar que signos lingüísticos, 

como as normas jurídicas, estão sujeitos a interpretações variadas. A estrutura 

aberta da linguagem jurídica só poderia ser mudada se ela fosse completamente 

matematizada3. Há normas mais abertas e menos abertas, ou seja, normas que 

procuram descrever um fato em abstrato (v.g., “matar alguém...”), ou normas que 

incorporam termos que abrem um espaço maior para a interpretação (v.g., a 

norma que tipifica o “ato obsceno” em público). Ambas, podem ser objeto de 

várias interpretações.  

                                                 
2 Ferraz Jr., Tércio Sampaio. Função Social da Dogmática Jurídica, São Paulo, Revista dos 
Tribunais: 1980, p. 82. 
3 Viehweg, Theodor, “Que significa el positivismo juridico”. In: Tópica y filosofia del derecho, 
Barcelona: Gedisa, 1997, p. 58-59. 
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No caso de normas fechadas, pode ser muito difícil para qualquer cidadão 

imaginar e aceitar a possibilidade de haver diversas interpretações, algo 

cotidiano para os operadores do Direito. Para ficar no exemplo acima, pode-se 

perguntar: o que é morte?  Nota bene, quando alguém faz essa pergunta, no 

interior da dogmática, não está interessado em saber o que a medicina ou a 

filosofia entendem por morte. Nesse caso, o Poder Judiciário, encarregado de 

aplicar esta norma jurídica, tem o poder de fixar o sentido da palavra “morte”. E o 

fará, provavelmente, com o auxílio da ciência, mas não está obrigado a isso.  

O debate ocorrido em diversos casos concretos resolvidos em primeira 

instância e depois rediscutidos em grau de recurso promove esta fixação de 

sentido, que podemos chamar, neste ponto de sua evolução, de jurisprudência. 

Ressalte-se que o conceito de morte pode ser alterado. Isso já aconteceu: 

entendia-se como morte, há muitos anos, a parada do coração de um ser 

humano. Hoje, com o avanço da tecnologia, o Judiciário entende, 

majoritariamente, que morte é a parada cerebral4.  

As normas jurídicas são pontos de partida inegáveis, que determinam o 

discurso dogmático constrangido, ainda, pelo dever da autoridade em oferecer 

uma resposta para qualquer caso que lhe for apresentado (proibição do non 

liquet)5. A dogmática surge, historicamente, no momento em que o direito torna-

se contingente em dois níveis: (a) as normas jurídicas podem mudar a qualquer 

momento, aumentando a incerteza da sociedade quanto às regras que 

determinam seu comportamento, e (b) os atos de aplicação podem variar a partir 

do mesmo material, ou seja, no contexto de um mesmo ordenamento jurídico6.  

Ela reduz a incerteza do direito ao cobrar congruência das decisões da autoridade 

em relação a decisões passadas, emprestando à série temporal alguma 

                                                 
4 Mello, Marcos Bernardes de Mello. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Eficácia (primeira parte), 
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 149-151.  
5 Ferraz Jr., Tércio Sampaio. Função Social da Dogmática Jurídica, São Paulo, Revista dos 
Tribunais: 1980, p. 97. 
6 Ferraz Jr., Tércio Sampaio. Função Social da Dogmática Jurídica, São Paulo, Revista dos 
Tribunais: 1980, p. 98 ss. 
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consistência e delimitando um campo de modelos de aplicação das normas 

jurídicas.  

Examinando as doutrinas sobre os diversos assuntos, ou seja, as 

linguagens dogmáticas “especiais” que tratam dos mais diversos assuntos (como 

família, propriedade privada, mercado de capitais, direitos humanos etc.) é 

possível descobrir aquilo que é juridicamente possível para os operadores do 

direito7. Desta forma, a dogmática reduz a complexidade social ao torná-la 

manipulável por meio de conceitos abstratos e um modo de pensar que serve à 

decisão dos conflitos e delimita um campo de significados que se expande ou se 

retrai em função dos diversos atos de aplicação. 

 

III. O caso Ellwanger e a construção do conceito jurídico de racismo 

 

Podemos observar com clareza o modo de operar da argumentação 

jurídica na discussão do caso Ellwanger pelos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal. O caso girou em torno do conceito de racismo. O debate sobre o sentido 

do termo foi suscitado no âmbito do habeas corpus n. 82.424/RS8, impetrado em 

favor de Siegfried Ellwanger, sócio da Editora Revisão Ltda..  

Siegfried fora condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a 

dois anos de reclusão por escrever, editar, divulgar e comercializar livros que, 

segundo a acusação, “abordam e sustentam mensagens anti-semitas, racistas e 

discriminatórias”, procurando com isso “incitar e induzir a discriminação racial, 

semeando entre seus leitores sentimentos de ódio, desprezo e preconceito contra 

o povo de origem judaica”. 

A conduta de Ellwanger foi enquadrada no tipo descrito pelo artigo 20 da 

lei n. 7.716/89: “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de 

                                                 
7 Ferraz Jr., Tércio Sampaio. Função Social da Dogmática Jurídica, São Paulo, Revista dos 
Tribunais: 1980, p. 99. 
8 Texto consultado no site do Supremo Tribunal Federal: www.stf.gov.br.  
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raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional” 9 e considerada prática racista 

pelo Tribunal, para fins de incidência da cláusula de imprescritibilidade prevista 

pelo artigo 5º, XLII, da Constituição Federal.10  

O habeas corpus impetrado por Siegfried tinha como objetivo 

descaracterizar seus atos como “prática de racismo”. Isso porque, embora o tipo 

penal fale em “preconceito” em razão de raça, etnia, religião ou procedência 

nacional, o artigo 5º, XLII da Constituição Federal, refere-se apenas a “prática de 

racismo”. Ora, se seus atos fossem qualificados como “preconceito” e não como 

“racismo”, a norma a ser aplicada a seu caso seria outra.  

O crime de racismo é imprescritível, ou seja, o Estado tem toda a vida do 

acusado para investigar, punir e julgar atos classificados como racistas. Nem 

todos os crimes são imprescritíveis. Na maior parte dos casos, a lei impõe um 

prazo para que o Estado investigue, julgue e condene um acusado. O prazo varia 

conforme regras previstas em lei, definidas em função da pena atribuída ao 

delito. No Brasil, apenas os crimes de racismo e  ação de grupos armados contra 

a ordem constitucional e o Estado Democrático são imprescritíveis (Constituição 

Federal, art. 5º., XLII e XLIV). 

Ora, se Siegrified conseguisse desclassificar sua conduta como “racista” 

nos termos da lei, estaria sujeito à acusação de um crimes prescritível como 

discrimunação ou preconceito de religião ou procedência nacional. Pelas regras 

da prescrição, o crime pelo qual ele poderia ser acusado já estava prescrito. 

Assim, se o STF acolhesse sua argumentação, ele não poderia ser punido nem 

por racismo, nem por discriminação de outro tipo.  

                                                 
9 Mais especificamente em sua forma qualificada, prevista no parágrafo 2º. deste artigo, por ter se 
dado por intermédio de meios de comunicação social.  
10 Prescrição é a perda do direito de postular um direito perante o Poder Judiciário em razão do 
decurso do prazo fixado em lei para este fim. Há direitos que nunca prescrevem, ou seja, são 
imprescritíveis. No caso do Direito penal, trata-se do direito do Estado de perseguir e punir uma 
pessoa pelo cometimento de um crime. 
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Siegfried perdeu por oito votos a três, em decisão antecedida por longa 

discussão, documentada em acórdão de quase quinhentas páginas. O ponto que 

mais de perto nos interessa aqui é a construção do sentido jurídico da expressão 

“racismo” no contexto deste julgamento. Tratava-se da primeira vez que esse 

Tribunal se manifestaria sobre esse tema e estaria, assim, prestes a definir 

limites de aplicação do preceito constitucional a partir da indagação trazida pelo 

caso concreto: a discriminação em relação aos judeus deveria ou não ser 

considerada “racismo”?  

Os textos das normas constitucionais e infraconstitucionais não eram 

suficientes para responder a essa questão. O espaço para a construção do 

conceito jurídico estava aberto e deveria ser preenchido por meio da 

argumentação dogmática no âmbito de um procedimento formalizado: o 

julgamento colegiado levado a cabo pelos 11 Ministros do Pleno do STF.  

E esse espaço para a interpretação judicial existe mesmo em um caso 

como este, de cujo resultado decorre conseqüência das mais sérias para as 

liberdades cidadãs: a declaração de imprescritibilidade de determinadas 

condutas típicas, medida excepcional em qualquer ordenamento jurídico, por 

submeter seus autores à possibilidade de serem perseguidos pelo Estado até o 

fim de suas vidas.  

Como veremos, os Ministros se valeram, em sua tarefa, não só de 

elementos internos, como também externos ao Direito – como as definições de 

raça e racismo dadas por outros campos do conhecimento (a genética, a 

antropologia, a sociologia), dados históricos, culturais e políticos e precedentes 

jurisprudenciais estrangeiros. Não há espaço aqui para reconstruir a 

argumentação da acusação e da defesa, mas muitos desses argumentos foram 

trazidos por eles. Estes argumentos não foram inventados pelos advogados e 

promotores e tampouco foram simplesmente recolhidos do repertório dogmático. 

Eles resultaram da elaboração jurídica de posições, teorias, opiniões que 

circulam pela esfera pública.  
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Embora o tema já tivesse sido bastante discutido nesses outros âmbitos e 

esses elementos externos permeassem a argumentação jurídica, em nenhum 

momento se abdicou da construção de um conceito próprio do Direito em favor 

das definições externas. O que se presenciou, naquelas longas sessões de 

julgamento, foi, diante da abertura de um campo de indeterminação no Direito, a 

disputa pela fixação do sentido e do alcance de uma norma, a concorrência de 

diversos argumentos dogmaticamente aceitáveis e as diversas possibilidades de 

interpretação de um mesmo dispositivo legal que, muito provavelmente, 

expressavam opiniões que circulavam na esfera pública. Evidentemente, para 

traçar o caminho destes argumentos da sociedade até o Poder Judiciário, seria 

preciso realizar pesquisas empíricas.  

Mas retomemos o exame do caso Ellwanger. O voto mais controvertido 

acerca dessa questão foi o do Ministro José Carlos Moreira Alves a favor da 

concessão do habeas corpus por entender que o crime de racismo, tal como 

previsto no artigo 5º, XLII, da Constituição, não abarcaria toda e qualquer forma 

de preconceito e discriminação, especificamente, não englobaria as condutas 

desse tipo praticadas em detrimento da comunidade judaica, de que tratava o 

caso.  

Sua posição é construída a partir de duas linhas de argumentos. A 

primeira, de que o legislador constituinte, ao dispor sobre a imprescritibilidade, 

referia-se apenas ao preconceito e discriminação em relação ao negro, o que se 

verificaria dos debates constitucionais da época. Essa seria também a 

interpretação de toda a doutrina constitucionalista sobre esse dispositivo.  

A segunda centra-se no fato de que os judeus não constituiriam uma raça. 

E esse entendimento decorreria, de um lado, das manifestações da própria 

comunidade judaica - das quais ele cita uma série de afirmações de escritores e 

rabinos – que não se reconhece como raça e inclusive critica essa expressão 

especialmente diante da sua utilização durante o nacional-socialismo; e, de outro, 

do conceito de raça dado pela antropologia, campo em que, segundo ele, já se 
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teria alcançado compreensão unânime no sentido de que o termo raça refere-se 

apenas a grupos humanos assinalados por diferentes características físicas que 

podem ser transmitidas por herança e não a grupos nacionais, religiosos, 

geográficos e culturais. Isto é, não estariam os judeus incluídos nesse conceito.  

Esse entendimento foi contestado por praticamente todos os votos que lhe 

seguiram. O conceito jurídico de racismo, argumentaram os outros Ministros, não 

poderia ser construído simplesmente a partir do conceito de raça.  

A esse respeito, afirmou o Ministro Maurício Correa: “revela-se essencial, 

na espécie, que se proceda a uma interpretação teleológica e sistêmica da Carta 

Federal, a fim de conjugá-la com circunstâncias históricas, políticas e 

sociológicas, para que se localize o sentido da lei para aplicá-la. Os vocábulos 

raça e racismo não são suficientes, pos si sós, para se determinar o alcance da 

norma. Cumpre ao juiz, como elementar, nesses casos, suprir a vagueza da regra 

jurídica, buscando o significado das palavras nos valores sociais, éticos, morais e 

dos costumes da sociedade, observado o contexto e o momento histórico de sua 

incidência” . 

Diante disso, esse Ministro propõe uma interpretação a partir de outros 

elementos. Em primeiro lugar, ele contraria o próprio conceito de raça trazido 

pelo relator, utilizando, para isso, (i) as contribuições da genética, que teriam, 

segundo ele, banido o conceito tradicional de raça ao verificar que “negros, 

brancos e amarelos diferem tanto entre si quanto dentro de suas próprias 

etnias”. O que significaria, diz ele, que a divisão dos homens em raças não tem 

base genética, mas se tratou de um processo político-social; (ii) o conceito 

etnológico de raça que, citado por ele, seria a “coletividade de indivíduos que se 

diferencia por sua especificidade cultural, refletida principalmente na língua, 

religião e costumes; grupo étnico, como por exemplo, a raça judia”; e (iii) o laudo 

antropológico acostado aos autos, elaborado pela Professora da Universidade de 

Brasília Sonia Bloosfield Ramagem, que defende a idéia de “raça social” e afirma 

que estas podem ser caracterizadas tanto em termos físicos como culturais, 

                                                                                         Não citar / Please do not quote 9



Artigo Direito GV (Working Paper) 11      José R. Rodriguez, Flávia P. Püschel, Marta R. A. Machado 

sendo um construto social baseado em valores e crenças criados a partir de uma 

visão-de-mundo de determinados grupos sociais, provendo uma percepção 

cognitiva classificatória (fls. 243). 

De outro lado, ele critica que a compreensão do que seja racismo se dê 

simplesmente a partir do conceito de raça. Os estudos sociológicos, diz ele, já 

caminharam nesse sentido ao analisar o racismo a partir das práticas de 

instituições que atuam com base em diferenças étnicas e culturais com a 

pretensão de impor uma ordem racial e ao tratar do processo social denominado 

de “racialização”, segundo o qual um grupo – como teria se dado com os judeus – 

simplesmente passa a ser caracterizado socialmente como raça. Dever-se ia, 

ainda, analisar o caso a partir de uma perspectiva histórica. Trata-se não de 

discutir se os judeus são ou não uma raça, mas de compreender que o a 

segregação e discriminação contra judeus deu-se historicamente sob o 

fundamento racial, o que levaria ao entendimento do anti-semitismo como uma 

forma de racismo. 

Incorpora também em sua argumentação uma série de precedentes de 

outros países, dentre os quais o caso USA versus Lemrick Nelson, julgado pela 

Suprema Corte norte-americana, em que se decidiu que, embora o povo judeu 

não seja hoje tido como raça, tal não o retira da proteção da Emenda n. 13, que 

proíbe qualquer forma de discriminação racial. Declara a Suprema Corte, neste 

caso, que os judeus “são considerados raça para certos direitos fundamentais 

estabelecidos pelo Congresso com base na Emenda 13” (fls. 254). 

Conjuga, ainda, a interpretação das normas constitucional e 

infraconstitucional com normas e tratados internacionais, dentre os quais o texto 

da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação Racial, de 1965, assinada e ratificada pelo Brasil (Decreto 

65810/69), que define como discriminação racial “qualquer distinção, exclusão, 

restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem 

nacional ou étnica”.  
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Por fim, defende em seu voto a compreensão da discriminação contra 

judeus como racismo “a partir de uma interpretação teleológica e harmônica da 

Carta Federal, das normas internacionais e das leis ordinárias, para garantir não 

apenas o resgate histórico (...), mas a efetividade do respeito aos direitos 

humanos, à cidadania e à dignidade da pessoa humana” (fla. 266). 

Essa exegese “teleológica” da Constituição, que se orientaria aos fins de 

proteção aos direitos humanos e não estaria limitada aos conceitos extra 

jurídicos até então trazidos à causa, é também o caminho proposto pelo Ministro 

Cesar Peluso. O trecho de seu voto que transcrevemos abaixo explicita o 

fenômeno da independência da argumentação jurídica em relação aos demais 

campos do conhecimento; sua lógica própria, que significa, também, um espaço 

próprio de disputa por interpretações:  

 

“Suposto seja ainda possível sustentar, do ponto de vista biológico 

ou genético, que existam raças, eu diria que, na hipótese, a 

Constituição não adotou nenhum rigoroso e puro conceito extra 

jurídico, senão que elaborou conceito próprio, isto é, um conceito 

normativo. E é com esta como especificidade operacional da 

Constituição, ao formular a noção de racismo, que deve o intérprete 

lidar e, lidar com redobrado cuidado, porque está diante da hipótese 

excepcional de uma modalidade de crime imprescritível (...) O 

método exegético consiste, aqui, em retirar da Constituição mesma, 

mediante raciocínio que guarda alguma afinidade com a chamada 

‘interpretação teleológica’, o conteúdo nuclear do conceito jurídico-

penal de racismo, no seu confronto com a gravidade da norma 

constitucional e os bens e valores jurídicos por ela tutelados. 

Noutras palavras, eu concordaria, em termos, com o Ministro 

Nelson Jobim, no passo em que D. Exa. sustenta que a definição de 

racismo tem de ser pragmática. Mas, pragmática no sentido de 
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atender a esse procedimento lógico-jurídico material de pesquisa 

da racionalidade da norma”.  

 

O Ministro Gilmar Mendes acrescenta à discussão o argumento de que a 

posição da Corte Suprema brasileira sobre o que se deve considerar hoje racismo 

para fins da norma constitucional do art. 5º. não poderia fechar os olhos ao 

contexto político contemporâneo de ascensão dos discursos de intolerância, que 

levaram inclusive à promulgação de leis européias sobre anti-semitismo e 

negação do holocausto.  

Além disso, segundo ele, o desfecho do caso passaria também pela tensão 

entre liberdade de expressão e respeito aos direitos humanos, que deve ser 

solucionada com base no princípio da proporcionalidade e na ponderação entre 

bens constitucionais. Isto é, dever-se-ia verificar se a decisão condenatória, ao 

definir a conduta como racismo - e, portanto, imprescritível - atendeu à máxima 

da proporcionalidade.  

Ele responde afirmativamente a essa indagação. Tratar-se-ia, para ele, de 

uma solução adequada para a “salvaguarda de uma sociedade pluralista, onde 

reine a tolerância”. Assegurar-se-ia, com essa interpretação, “a posição do 

Estado, no sentido de defender os fundamentos da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III, CF), do pluralismo político (art. 1º. V, CF), o princípio do repúdio ao 

terrorismo e ao racismo, que rege o Brasil nas suas relações internacionais (art 

4º, VIII, CF) e a norma constitucional que estabelece ser o racismo um crime 

imprescritível (art. 5º, XLIII, CF). Também não há dúvida de que a decisão 

condenatória, tal como proferida, seja necessária, sob o pressuposto de ausência 

de outro meio menos gravoso e igualmente eficaz” (fls 345). A decisão atenderia, 

dessa forma, ao requisito da proporcionalidade, pois revelaria a existência de 

proporção entre o objetivo perseguido com a decisão, qual seja, a preservação da 
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dignidade humana e dos valores inerentes a uma sociedade pluralista e o ônus 

imposto à liberdade de expressão do paciente. 

Não teremos tempo, neste texto, de prosseguir na análise deste acórdão, 

mas nos parece interessante ressaltar a partir desse breve relato que, ainda que 

a maioria dos Ministros tenham se posicionado favoravelmente ao entendimento 

de que prática discriminatória ou preconceituosa contra judeus constitui racismo, 

cada um deles construiu sua argumentação a partir de fundamentos distintos, 

revelando uma pluralidade de posições igualmente aceitáveis dentro da 

dogmática jurídica.  

 

IV. Dogmática jurídica e ditadura dos juízes 

 

Um observador que se depare com a definição do sentido jurídico de 

racismo neste apenas nesse julgamento poderá ser levado a pensar que a 

dogmática jurídica é propriedade privada dos juízes. São os juízes que têm o 

poder de dizer o sentido das normas e, portanto, detém todo o poder de qualificar 

juridicamente os fatos. Vivemos na ditadura dos juízes. 

O Direito não funciona bem assim. Nem todos os conflitos sociais são 

levados ao Poder Judiciário, nem todos os problemas são resolvidos por hetero-

regulação; muitos são solucionados pelos próprios sujeitos sociais. Há vários 

casos em que as próprias leis querem assim: a autonomia privada é fonte de 

direito. Mesmo nos casos julgados pelo Poder Judiciário, o poder dos juízes não é 

absoluto.  

O juiz não está autorizado a tirar soluções de dentro da cartola. Precisa 

referir-se aos casos anteriores, à doutrina sobre diversos assuntos e, ainda, aos 

textos das normas jurídicas11 (HASSEMER, 2002). Além disso, na construção dos 

argumentos que irão fundamentar sua sentença, ele deve limitar seu exame aos 
                                                 
11 Hassemer, Winfried. “Sistema jurídico e codificação: A vinculação do juiz à lei”. In: Kaufmann, 
A., Hassemer, W. (orgs.). Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneas, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2002.  
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fatos trazidos a seu conhecimento por meio do procedimento judicial e tem o 

dever de examinar, acolhendo ou refutando justificadamente, os argumentos 

trazidos pelas partes12 (FRANK, 1963) . 

É claro: há várias posições doutrinárias sobre um mesmo assunto, há 

normas formuladas, propositadamente, de forma mais ou menos inequívoca e, 

quanto aos casos anteriores, eles são incapazes de dar conta, de uma vez por 

todas, da complexidade da realidade social. Os órgãos jurisdicionais sempre 

serão confrontados com problemas difíceis de resolver com base em 

argumentos, julgamentos e normas que lhe são anteriores. O Direito e a 

dogmática não eliminam a incerteza. Podem diminuir o grau de incerteza, mas 

nunca suprimi-la. A supressão da incerteza jurídica identifica-se com a morte da 

sociedade, engolida pelo soberano13 (RODRIGUEZ, 2004). 

A caracterização do juiz como mero técnico que aplica a norma e não 

contribui para criar seu sentido está intimamente ligada a uma concepção de 

norma jurídica e de criação de normas jurídicas que coloca todo o peso no 

Parlamento e retira dos atos de aplicação o papel de criar Direito. Este modo de 

ver expressa uma utopia dezenovista de segurança jurídica e afirma, 

indiretamente, a validade da separação de poderes em sua forma clássica.  

Em nossa opinião, trabalhar como essa concepção de juiz no estudo do 

Poder Judiciário impede que o analista veja a atividade deste poder em ato. Todo 

ato de interpretação será visto, conforme este padrão, como distorção da função 

jurisdicional, como apropriação pelo judiciário de poderes privativos do executivo 

ou do legislativo. A prática real de interpretação das normas jurídicas sempre foi 

bem diferente disso. Arriscamos a dizer, provocativamente, que esta “utopia” do 

juiz aplicador nunca se realizou.   

Muitas vezes, esta descrição do juiz como mero técnico serve a fins 

ideológicos no embate de alguns extratos do Poder Judiciário com outros 

                                                 
12 Frank, Jeremy. Law and The Modern Mind, New York, Anchor: 1963. 
 
13 Rodriguez, José Rodrigo. “Franz Neumann, o Direito e a Teoria Crítica”. Lua Nova: Revista de 
Cultura e Política. São Paulo: CEDEC, v. 61, 2004. 

                                                                                         Não citar / Please do not quote 14



Artigo Direito GV (Working Paper) 11      José R. Rodriguez, Flávia P. Püschel, Marta R. A. Machado 

poderes na arena da esfera pública. Nestes casos, trata-se de negar, contra todas 

as evidências, o espaço de indeterminação das normas jurídicas para defender a 

independência do Poder Judiciário, v.g., no contexto de debates sobre orçamento. 

Mas este seria um outro tema de pesquisa.14

Talvez seja o caso de gastar alguns parágrafos explicando melhor o 

problema da indeterminação das normas jurídicas. Para isso, tomemos a 

descrição do direito na modernidade por Max Weber. Em sua Sociologia do 

Direito, Weber já identificara o processo de materialização do Direito. A questão 

da materialização do Direito é complexa e repleta de divergências conceituais. 

Para nossos fins, a definição fornecida pelo Dicionário Enciclopédico de Teoria e 

Filosofia do Direito15 (ARNAUD & BARRETO, 1999) é suficiente:  

 

Materialização – Termo que designa a crescente 

consideração dos aspectos extrajurídicos nos processos de 

decisão jurídica, como por exemplo, critérios econômicos, 

sociológicos e éticos, implicando em um processo 

distanciado do racionalismo jurídico puramente formal que 

visa os elementos de impacto de efeitos e fins obtidos pela 

ação jurídica e pela adaptação aos casos concretos. 

 

Quando as normas jurídicas ou as decisões judiciais incorporam e 

raciocinam a partir de termos como “boa fé”, “equidade”, “mulher honesta”, 

“função social”, estamos diante do fenômeno. Estes termos, além de vagos, 

apontam para considerações valorativas que fogem ao padrão a aplicação da 

norma geral ao caso concreto que ela descreve em abstrato, raciocínio 

                                                 
14 A “mobilidade” e “abertura” do sistema jurídico, para ficar com os termos de Canaris, traz 
problemas graves para sua legitimidade e, conseqüentemente, para a legitimidade da dogmática 
jurídica, pois passa a existir um descompasso entre o funcionamento do Direito e sua descrição 
como sistema fechado de normas gerais e abstratas. Para uma visão resumida do problema, veja-
se HABERMAS, 2005. 
15 Arnaud, Andre-Jean, Barreto, Vicente (orgs.). Dicionário Enciclopédico de Teoria e Filosofia do 
Direito, Rio de Janeiro, Renovar: 1999. 

                                                                                         Não citar / Please do not quote 15



Artigo Direito GV (Working Paper) 11      José R. Rodriguez, Flávia P. Püschel, Marta R. A. Machado 

tipicamente racional-formal. Por esta razão, a materialização coloca em xeque, 

de uma vez por todas, o esquema explicativo centrado na norma jurídica geral 

produzida pelo parlamento e no juiz como mero aplicador dela. Os ordenamentos 

jurídicos do século XX estão repletos de normas abertas e individuais, fato que 

redefine o papel do Poder Judiciário e do juiz, ao abrir amplos espaços para a 

escolha da melhor interpretação. 

Grande parte da discussão teórica do século XX girou em torno da seguinte 

questão, posta em termos weberianos: a materialização faz com que o Direito 

perca seu sentido, ou seja, o Direito se torna irracional no que diz respeito à 

necessidade de previsibilidade e segurança de um regime capitalista ou é 

possível pensar numa racionalidade diferente da racionalidade formal, que 

implicaria eventualmente na superação dos tipos weberianos direito racional e 

direito formal?16 (HABERMAS, 1999)  . Este problema, no nível de abstração 

próprio à ação do Poder Judiciário, pode ser traduzido na pergunta: a atividade do 

juiz pode ser controlada? Como? A Teoria do Direito contemporânea, preocupada 

com problemas de retórica e justificação, tende a ver esta atividade como uma 

modalidade de discurso prático, buscando construir regras para explicar e 

controlar seu exercício17 (para um panorama do problema v. RODRIGUEZ, 2004).  

Se quisermos retroceder um pouco, lembremos que algumas formulações 

do ideal iluminista durante a revolução francesa incluíam a defesa da abolição 

dos profissionais do Direito – “Gens de Loi”, como dizia Siéyès18 em seu projeto 

de criação de júris populares (SIEYES, sd) - bem como da Faculdade de Direito. 

Esta poderia ser a melhor forma de preservar as leis da deturpação das 

interpretações.  

                                                 
16 Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy, Cambridge: MIT Press, 1998.  
 
17 Para um panorama, v. Rodriguez, José Rodrigo. “Franz Neumann, o Direito e a Teoria Crítica”. 

Lua Nova: Revista de Cultura e Política. São Paulo: CEDEC, v. 61, 2004. 
18 Siéyès, Emmanuel Joseph, “Quelques Idées sur la Constitution Aplicables a la Ville de Paris”. 

In : Oevres de Siéyès, Paris : Edhis, sd. 
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O ideal iluminista da Codificação, em sua versão mais radical, foi o ideal da 

abolição do especialista em Direito como figura com direito de cidade. O Código 

Civil deveria “falar por si”: sua construção seria suficientemente racional, 

simples e clara, a ponto de permitir que qualquer cidadão o aplicasse a um caso 

concreto. A criação da lei conforme o direito natural determinaria completamente 

sua aplicação e, portanto, aplicar as normas jurídicas não poderia significar 

usurpar o poder legítimo do legislador e frustrar a realização do Direito. Todo o 

poder político estaria concentrado no Parlamento, local de assento dos 

representantes do povo.  O projeto de Siéyès a que nos referimos acima, nunca 

aprovado, fazia de qualquer cidadão um jurado em potencial, abolindo os juízes 

profissionais da administração da justiça. 

A atividade de aplicar o Direito é um espaço para tomada de decisões que, 

se encontra limites na lei, não está completamente pré-determinado por ela. Fica 

evidente que o aplicador também exerce um poder ao escolher uma entre várias 

decisões possíveis. Numa democracia, todo exercício de poder pede um controle 

democrático. Portanto, todo o problema passa a ser a maneira pela qual essa 

escolha se faz e como podemos controlá-la democraticamente. Sua existência 

não está em questão. Por isso, não é razoável denunciar a liberdade jurisdicional 

pelo fato dela ser exercida. Parece mais razoável pensar que a materialização 

levou o direito formal a um esgotamento, que vem sendo enfrentado pelos 

ordenamentos jurídicos e pela teoria com o desenvolvimento de novas 

instituições e novas concepções do que seja o papel do Direito na sociedade 

contemporânea19 (HABERMAS, 2005, 1999).  

 

V. O Direito como expressão de demandas sociais 

 

                                                 
19 Habermas, Jürgen. “O filósofo como verdadeiro professor de Direito”. Revista Direito GV. São 
Paulo: Direito GV, no 2, 2005. 
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A dogmática jurídica não é propriedade do poder soberano. Um caso chega 

ao Poder Judiciário traduzido para os termos jurídicos a partir de uma demanda. 

A linguagem jurídica pode ser utilizada para expressar interesses sociais 

dirigidos ao Poder Judiciário em forma de casos.  

O ordenamento jurídico é um sistema aberto e móvel20 (CANARIS, 1996), 

um conjunto de normas cuja interpretação está em constante movimento. A 

fixação de sentido é sempre provisória e se modifica a partir de atos 

interpretativos diversos, que variam a ênfase atribuída a esta ou àquela norma, 

compreendida sempre em sua relação com as outras normas jurídicas do 

ordenamento. Estes atos interpretativos são praticados em função de problemas 

construídos pelos vários agentes sociais envolvidos em conflitos. O pensamento 

dogmático movimenta-se, ou seja, reconstrói seus sentidos e suas fronteiras, em 

função dos problemas que lhe são apresentados pela sociedade.  

 Infelizmente, e essa é uma afirmação provocativa, que poderia servir de 

hipótese de pesquisa, a preocupação com este tipo de atividade parece mais 

comum a bancos, companhias de seguros, grande empresas do que aos 

movimentos sociais, que costumam ignorar o campo da dogmática, ou melhor, 

costumam ignorar o Direito, visto apenas como instrumento de repressão. Seria 

interessante estudar se esta hipótese se sustenta. Na teoria, ao menos entre 

marxistas e foucaultianos, o direito é sempre visto como instrumento do poder e 

nunca como auto-expressão da sociedade. 21

                                                 
20 Canaris, Claus Wilhelm Canaris. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do 
Direito, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian: 1996. 
21 Em COLLINS, 2001 podemos ver uma crítica da visão marxista do Direito e a constatação de que 
o direito pode ser a expressão da auto-afirmação da sociedade civil (COLLINS, 2001: 121). Em 
NEUMANN, 1986, temos uma alternativa para a condenação do Direito como superestrutura à 
serviço da classe dominante. Sobre Neumann v. RODRIGUEZ, 2004 FALTA PÁGINA. Em BUTLER, 
1997 a constatação de que o corpo não é mero objeto da norma: também é constituído por ela. 
Realizando uma releitura de Foucault, Butler argumenta que a mesma norma que sujeita, 
empodera. Para ser considerado “pessoa”, o sujeito precisa ser sujeitado e empoderado por uma 
norma. Butler não tem uma teoria do direito. Fala sobre o assunto ao analisar o sentido da ação 
do governo do EUA em Guantânamo. A autora critica a desqualificação dos prisioneiros como 
pessoas de direito, ação que lhes suprime o poder de utilizar os instrumentos que o Direito 
ofereceria para sua defesa (BUTLER, 2006).  
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  Mesmo na discussão de temas aparentemente técnicos e cerrados, 

podemos divisar a presença da sociedade figurada em posições doutrinárias 

sobre o tema estudado. Tomemos um exemplo concreto. Trata-se de um projeto 

de pesquisa em curso que trata da função punitiva da responsabilidade civil e 

toca também em temas penais22 (PÜSCHEL & MACHADO, 2006; PÜSCHEL, 2005, 

2006). Para compreendê-lo melhor, gastaremos alguns parágrafos para explicar 

o problema, cuja formulação é, toda ela, feita na linguagem da dogmática 

jurídica.   

O art. 159 do antigo Código Civil (CC) previa: “aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo 

a outrem, fica obrigado a reparar o dano”. Esta norma está prevista, com 

algumas alterações de redação, também no Código Civil atualmente em vigor 

(arts. 186 e 927, caput). Esse era o artigo central da responsabilidade civil, isto é, 

do dever de reparar danos, recolocando a vítima do dano na situação em que 

estaria, caso o ato ilícito não tivesse ocorrido. 

Não existia, no entanto, regra expressa que detalhasse o que se devia 

entender por dano, circunstância que se tornou especialmente relevante a partir 

do momento em que o Judiciário passou a se confrontar com pedidos de 

indenização por danos puramente morais, isto é, danos sem repercussão sobre o 

patrimônio da vítima. E até hoje não há norma expressa sobre esse assunto23. 

Por sua própria natureza, os danos morais não podem ser indenizados, 

mas apenas compensados, pois não é possível, por meio do pagamento de uma 

quantia em dinheiro, colocar a vítima na situação em que estaria caso a lesão não 

                                                 
22 Püschel, Flávia Portella e Machado, Marta Rodriguez de Assis. “Questões atuais acerca da 
distinção entre as responsabilidades civil e penal”. In: Garcia, Basileu. Instituições de Direito 
Penal, São Paulo: Quartier Latin, (no prelo), 2006; Püschel, Flavia Portella. “As funções da 
responsabilidade civil e o artigo 927, § único do Código Civil”. Revista Direito GV. São Paulo: 
Direito GV, no1, 2005; Püschel, Flavia Portella. “Função Punitiva da Responsabilidade Civil no 
Direito Brasileiro: Uma proposta de investigação empírica acerca das fronteiras entre as 
responsabilidades civil e penal”, (mimeo), 2006. 
23 O que existe é a determinação de que a reparação se mede pela extensão do dano (CC, art. 944). 

                                                                                         Não citar / Please do not quote 19



Artigo Direito GV (Working Paper) 11      José R. Rodriguez, Flávia P. Püschel, Marta R. A. Machado 

houvesse ocorrido24. O recebimento de uma quantia em dinheiro pode apenas 

oferecer à vítima uma compensação pela agressão sofrida. Esse fato e a falta de 

critérios legais expressos tornaram o tema da quantificação dos danos morais 

um dos mais polêmicos e intrincados da responsabilidade civil. 

Em seu trabalho de decidir casos concretos, os juízes e tribunais 

passaram a criar critérios de quantificação de danos morais, dentre os quais 

alguns chamam a atenção por não se relacionarem de modo nenhum com o 

objetivo de compensar um dano. Por exemplo, há decisões em que o valor da 

condenação é determinado de modo a desestimular o ofensor a repetir o ato, ou a 

evitar que a prática ilícita seja repetida por outras pessoas ou a tornar a 

condenação adequada ao grau de culpa do autor do ilícito. 

A adoção desse tipo de critério remete a objetivos normalmente atribuídos 

à pena, isto é, à responsabilidade penal e não à responsabilidade civil. A 

existência dessa tendência jurisprudencial trouxe, portanto, para dentro da 

responsabilidade civil – cuja função é tradicionalmente a reparação ou 

compensação do dano sofrido pela vítima – elementos tradicionalmente 

identificados com o direito penal. Essa situação põe diversos problemas.  

Surge, por exemplo, a questão de como conciliar a responsabilidade civil 

punitiva com o princípio da legalidade, previsto constitucionalmente25, segundo o 

qual não pode haver punição sem prévia previsão legal, uma vez que não há 

condutas tipificadas para os ilícitos civis. Outro problema é o das garantias de 

defesa dadas ao réu. Estando sujeito a uma condenação a título punitivo, é 

preciso verificar se as garantias oferecidas pelo direito civil ao réu são 

suficientes, ou se seria necessário adotar um maior rigor, a exemplo do direito 

penal.  

Há também a questão da dupla punição por um mesmo ato, que coloca em 

dúvida a necessidade e a conveniência de responsabilidade civil com caráter 

                                                 
24 Em certos casos, é possível haver uma reparação in natura, por exemplo, por meio da 
publicação de retificação de notícia inexata da qual resultou dano à honra ou à imagem de 
alguém. No entanto, na maior parte dos casos, a reparação in natura é impossível ou insuficiente. 
25 Art. 5º., XXXIX. 
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punitivo no caso de condutas já punidas pelo direito penal ou pelo direito 

administrativo. Surge também o problema do enriquecimento injusto da vítima, 

uma vez que o valor pago em casos de responsabilidade civil, ao contrário das 

penas de multa, é destinado à vítima e não ao Estado. Além disso, em nosso 

direito civil é possível haver responsabilidade sem culpa, o que é questionável 

quando está em jogo a punição do autor do ilícito. Por fim, embora não seja 

comum para casos de dano moral, é permitido fazer seguro de responsabilidade 

civil, o que compromente a punição, uma vez que quem paga (a seguradora) não é 

quem cometeu o ato ilícito. 

Os problemas apontados acima são apenas os mais graves e evidentes 

levantados pela adoção de uma responsabilidade civil punitiva. Na literatura 

jurídica sobre responsabilidade civil por danos morais encontram-se muitas 

referências a essa tendência jurisprudencial, mas quase nenhuma discussão 

sobre as dificuldades que ela suscita. Além disso, não há dados sobre muitos de 

seus aspectos relevantes. Não há dados que nos permitam ter, por exemplo, a 

exata dimensão dessa tendência, nem informações sobre os fundamentos que 

lhe atribuem os tribunais, sobre os objetivos que perseguem ou sobre sua 

coerência. 

Diante desse estado de coisas, surgiu a idéia de realizar um levantamento 

por amostragem, a partir de decisões judiciais, que permita dimensionar e 

conhecer os detalhes dessa jurisprudência26.  

O projeto, concebido como um levantamento das posições doutrinárias 

sobre o assunto para evidenciar a presença da responsabilidade punitiva nos atos 

de aplicação, pode ser desdobrado em outras direções. Partindo dos resultados 

desta primeira pesquisa, seria possível tentar descobrir como cada posição 

doutrinária entrou na dogmática e, eventualmente, qual força social a introduziu 

neste campo de problemas. Há uma estratégia jurídica concertada das 

                                                 
26 Pesquisa atualmente em andamento, no âmbito da parceria entre a Direito-GV e o Núcleo 
Direito e Democracia do Cebrap, sob coordenação de Flavia Portella Püschel. 
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seguradoras para fazer prevalecer seus argumentos? Os consumidores 

defendem uma posição específica? Como ela chegou até o Poder Judiciário? 

 

VI. Controle democrático do poder jurisdicional 

 

Trabalhar com uma visão de juiz como mero técnico pode impedir que o 

pesquisador tematize e tente compreender como as variantes interpretativas 

identificadas se formaram. A pesquisa que seguir por esta via pode levar à 

conclusão de que o Poder Judiciário estrutura-se de maneira a ocultar a 

indeterminação na aplicação das normas jurídicas. Ele seria desenhado sob a 

determinação da racionalidade racional-formal e, por isso mesmo, não incluiria 

mecanismos capazes de levar em conta os interesses de todos os concernidos 

por suas decisões.  

De uma reflexão deste tipo podem nascer propostas de mudanças 

institucionais que revejam a estrutura tradicional deste Poder, marcada pelos 

dois graus de jurisdição e por um procedimento em que, com raras exceções, 

tomam parte apenas os diretamente interessados na demanda em concreto. A 

imaginação institucional fica assim, livre para voar, sem esquecer, 

evidentemente, de que nenhuma proposta de mudança nas instituições deve 

retirar ou diminuir a independência do juiz de direito, o que significaria retroceder 

alguns séculos na história da consolidação das democracias ocidentais.  

A indeterminação das normas é um fenômeno inevitável e a dogmática um 

imenso duelo de interpretações. É preciso compreender sua tessitura para dar 

conta de suas sutilezas para, de fato, lidar com a dogmática, imaginando, se for o 

caso, outros desenhos institucionais mais adequados para controlar o poder. Pois 

este modo de operar e pensar o direito tem limites.  

 

Sendo um modo de pensar onde o horizonte do passado predomina 

sobre o do futuro, já pela orientação conforme o princípio da 
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inegabilidade dos pontos de partida, a introdução, no rol de seus 

problemas, de questões onde o horizonte do futuro venha a 

predominar, cria uma certa instabilidade de difícil solução dentro 

dos quadros tradicionais.27  

 

FERRAZ JR28 nos leva a crer que o aumento da complexidade social pode 

levar o pensamento dogmático a perder sua funcionalidade em prol de 

instrumentos de atuação mais rápidos e efetivos. Para abarcar esta 

complexidade, a dogmática tem ampliado a abertura e a abstração de seus 

conceitos. Mas esta não é uma boa solução, segundo Ferraz Jr, pois os conceitos 

deixam de reduzir a incerteza ao deixar aberto um espaço de indeterminação 

grande demais. Resultado: a dogmática deixa de fornecer os parâmetros de 

controle da ação das autoridades29.   

A discussão sobre a racionalidade procedimental do direito toca neste 

problema. A este processo de indeterminação dos conceitos, pode-se responder 

com a construção de procedimentos de aplicação mais rígidos para compensar a 

vagueza das normas. Esta é uma das respostas possíveis para o problema, 

formulada por Franz Neumann30 (para outras respostas, v. TEUBNER, 1988).  

A título exemplificativo, façamos um resumo de seu argumento: Weber 

afirma que a materialização do Direito, ou seja, a incorporação ao Direito de 

conteúdos morais que demandam raciocínios de aplicação centrados em juízos 

de valor, ameaça a racionalidade do Direito. Uma sociedade capitalista demanda 

calculabilidade e previsibilidade para que as trocas econômicas funcionem a 

contento. Se o Direito não pode mais ser operado, exclusivamente, por raciocínios 

                                                 
27 Ferraz Jr., Tércio Sampaio. Função Social da Dogmática Jurídica, São Paulo, Revista dos 
Tribunais: 1980, p. 198. 
28 Ferraz Jr., Tércio Sampaio. Função Social da Dogmática Jurídica, São Paulo, Revista dos 
Tribunais: 1980, p. 199. 
 
29 Ferraz Jr., Tércio Sampaio. Função Social da Dogmática Jurídica, São Paulo, Revista dos 
Tribunais: 1980, p. 201-202. 
30 Para outras respostas, v. Teubner, Günther. “Juridificação - Noções, Características, Limites, 
Soluções”. In: Revista de Direito e Economia. Coimbra, no 14, 1988. 
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de subsunção, ou seja, se os aplicadores ganham cada vez mais poder para 

decidir no caso concreto, a demanda por previsibilidade e calculabilidade corre o 

risco de não ser mais atendida.  

De um lado, o capitalismo exige do Direito uma racionalidade formal, a 

saber, a presença de normas gerais que prevejam, abstrata e antecipadamente, 

hipóteses de comportamento com suas respectivas conseqüências jurídicas. De 

outro, o avanço da racionalidade material coloca em risco esta maneira de 

regular e, portanto, ameaça a reprodução do capitalismo. Para Weber, fique 

claro, o Direito material não é intrinsecamente irracional A racionalidade é 

medida a partir da perspectiva privilegiada pelo intérprete. Uma sociedade que 

não tenha como valores centrais calculabilidade e previsibilidade certamente 

poderia considerar irracional um Direito formal. A tese da perda de sentido do 

Direito é afirmada a partir dos valores de uma sociedade capitalista31 

(NEUMANN, 1986: 25 e ss). 

Neumann discordará parcialmente da tese da perda de racionalidade do 

direito liberal, apontando para uma modalidade de regulação que Weber não 

percebera e que foi capaz de promover a combinação entre as racionalidades 

formal e material sem perda de sentido. Segundo Neumann, Weber não teria 

percebido que a materialização do direito não produziu irracionalidade nos 

ordenamentos jurídicos da tradição romano-germânica, em que o direito 

caracteriza-se pelo caráter formal, ou seja, pela regulação por meio de normas 

gerais.  

O capitalismo não deixou de funcionar, mesmo diante de uma grande 

quantidade de cláusulas gerais no texto das normas jurídicas. O espaço de 

indeterminação que o direito materializado abrira pudera ser equacionado de 

alguma maneira. Os procedimentos decisórios que regulam a aplicação das 

normas sofreram alguma modificação, capaz de gerar maior previsibilidade e 

calculabilidade, mesmo diante de normas vagas.  

                                                 
31  
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Segundo Neumann, o capitalismo continuou a funcionar sob um direito 

materializado porque os procedimentos de tomada de decisão passaram a 

produzir calculabilidade e previsibilidade. Se o texto das normas torna-se incerto, 

o procedimento passa a ter a função de compensar a indeterminação. O 

problema dos ordenamentos jurídicos sob o capitalismo monopolista passa a ser: 

como construir procedimentos para tornar as decisões racionais? 

 

In the realm of rational law we first make a subdivision which does 

not appear in Max Weber’s classifications; viz. between adjective 

and substantive law. The distinction is a simple one. If substantive 

law is complicated by, for instance, unclear formulations as is often 

the case where accurate codification is lacking, calculability of 

judicial decisions can be ensured by the fact that the organization of 

the judicial machinery has a particular structure.32 (NEUMANN, 

1986:30). 

 

O direito substantivo regula comportamentos e o direito adjetivo 

procedimentos para a aplicação das normas substantivas.33 A articulação entre 

normas substantivas e adjetivas é responsável por imprimir racionalidade ao 

sistema. O amplo espaço de indeterminação que se configura com a criação de 

uma norma substantiva vaga (de textura aberta, como se diria hoje em dia) pode 

ser compensado pela construção de um procedimento decisório rígido. A 

articulação entre normas substantivas e adjetivas fornece a Neumann base 

                                                 
32  
33 “I°. Lois substantives. 2°. Lois adjectives. Ce dernier est le nom que je donnerais aux lois de 
procedure, afin de pouvoir designer par un mot correlative les lois principales don’t on a souvente 
besoin de les distinguer. Les lois de procedure ne peuvent ni exister ni même se concevoir sans 
autres lois qu’ elles tendent à faire observer. Qui entend le sens de ces deux mots en grammaire 
ne peut manquer d’ entendre celui que je voudrais leur donner en jurisprudence.” (BENTHAM, 
1830:203). “The substantive branch of the law has for its business the giving direction and effect to 
human conduct; the adjective has for its business the giving execution and effect to substantive 
law.” BENTHAM, Jeremy, Pannomial fragments, Cap. II – Consideranda, 
http://www.la.utexas.edu/labyrinth, consultado em 06 de setembro de 2005.  
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conceitual para pensar uma racionalidade jurídica que não aponte para o passado 

e seja adequada a seu momento histórico. Pode-se dizer que Neumann antecipa 

tentativas posteriores de encontrar uma racionalidade procedimental para o 

Direito34 (PREUβ, 2002:97; HABERMAS, 1996) sem romper com o objetivo de 

alterar a regulação da propriedade dos meios de produção.  

Neumann não se dedicou a pensar a argumentação jurídica, mas o 

desenvolvimento atual das teorias procedimentais do direito têm seguido o 

caminho que ele divisou, ressaltado a necessidade de conceber a ação do 

judiciário como dialogada e não como a ação de um sujeito isolado que decide os 

problemas a partir de critérios subjetivos35 (HABERMAS, 1988, especialmente o 

cap. VI, ALEXY, 2005; GÜNTHER, 2004).  

Nestes termos, o controle da atividade do Poder Judiciário não é mais 

controle do ato de um juiz isolado que aplica a lei, mas o controle dos termos em 

que se dará o debate, interior à dogmática, que visa à fixação do sentido das 

normas jurídicas. Este debate passa, entre outras coisas, pela discussão da 

estrutura do Poder Judiciário, pela função dos precedentes e súmulas, pelo o 

papel do processo judicial e seus atores (advogados, partes e juiz).  

Trata-se de pensar a construção e o funcionamento de todo o 

procedimento cuja função é atribuir sentido para as normas jurídicas. Esta tarefa 

poderá envolver a ampliação da tribo dos juristas pela atribuição do poder de 

julgar conflitos a órgãos diferentes do Poder Judiciário. Ainda, pode implicar na 

reforma do procedimento judicial com a introdução de novas estruturas com o 

                                                 
34 Preuβ, Ulrich K. “Formales und materiales Recht in Franz Neumanns Rechtstheorie”. In: Iser, 
Matthias e Strecker, David (orgs). Kritische Theorie der Politik. Franz L. Neumann – eine Bilanz, 
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2002, p. 97; Habermas, Jürgen. Between Facts and 
Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, Cambridge: MIT Press, 1998.  
35 Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy, Cambridge: MIT Press, 1998; Alexi, Robert. Teoria da Argumentação. A Teoria do 
Discurso Racional como Teoria da Justificação Jurídica, São Paulo: Landy, 2005; Günther, Klaus. 
Teoria da Argumentação no Direito e na Moral: Justificação e Aplicação, São Paulo: Landy, 2004. 
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fim de dotar este poder de instrumentos, capazes de ouvir as vozes de todos os 

interesses eventualmente envolvidos em casos concretos de alta complexidade. 

Nesse contexto, a dogmática jurídica precisa ser pensada como um campo 

de luta procedimentalizado pelo sentido das normas e não apenas como um 

instrumento de sujeição e normalização social. Trata-se de decidir, via dogmática, 

a normalização que a sociedade deseja construir. 
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