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„ Ich wart' am falschen Pol.“  
Stella Maris de Einstüzende Neubauten 

 
 

Introdução 
A simples menção da possibilidade de controlar as decisões judiciais traz à memória 
lembranças nada agradáveis. Não houve regime ditatorial no ocidente que não tenha 
imposto limites ou mesmo suprimido a liberdade dos juízes para impedi-los de 
interpretar a lei criada pelo estado (NEUMANN:1966,1986; KIRCHHEIMER:1962, 
MÜLLER:1992, SILVEIRA:1942). Afinal, numa ditadura só existe um ponto de vista, 
uma única instância de poder competente para tomar decisões que, quando 
expressas em lei, devem ser cumprida à risca; exatamente na forma em que foram 
tomadas.   

Versões radicais do ideário iluminista, por exemplo, durante a Revolução 
Francesa, também viram no juiz um perigo para a realização da vontade do povo 
expressa nas leis (BOBBIO:1995, SIÈYES: sdp). O juiz que desrespeita o limite do texto 
positivado estaria excedendo seu mandado constitucional ao criar normas ao invés de 
se limitar a aplicá-las. Para este modo de pensar, a política fica restrita à esfera dos 
partidos, das eleições, do Parlamento: ao Poder Judiciário cabe apenas adequar leis 
gerais a casos concretos.  

Com efeito, qualquer concepção de estado de direito que atribua ao Parlamento 
toda a competência para criar normas jurídicas irá defender, por conseguinte, uma 
visão limitada e restritiva da atuação do juiz, ou seja, uma visão de juiz como servo do 
texto da lei, seja ela baseada em argumentos arbitrários ou não. Interessa a este 
texto discutir justamente esta ligação entre as diversas concepções de juiz e de 
judiciário e o modelo de racionalidade seguido pelo juiz. 

Com efeito, a visão de juiz a que nos referimos acima pode ser defendida com 
base em argumentos autoritários (respeito à vontade do ditador expressa nas leis), 
argumentos sobre a legitimidade política do juiz (respeito à vontade do povo expressa 
nas leis), além de argumentos sobre a segurança jurídica (respeito ao texto da lei 
como garantia de previsibilidade das regras para os agentes sociais, especialmente 
os econômicos) (RODRIGUEZ: 2010).  

Além disso, pode-se defender esta concepção de juiz e judiciário com 
fundamento em argumentos sobre a capacidade cognitiva de ambos. Neste caso, 
trata-se de refletir sobre o seguinte problema: quem estaria mais capacitado para 
criar regras para a sociedade vista como um todo, o Parlamento e o debate político, 
em que diversas opiniões e concepções se digladiam a favor deste ou daquele 
desenho para a regulação dos problemas sociais; ou o juiz isolado, cujas decisões 
podem ter efeitos que ele, muito provavelmente, não será incapaz de antecipar? 
(VERMEULE: 2005)  

Seja como for, nessa ordem de razões, a existência de um Judiciário 
conservador e preso ao texto legal seria uma garantia contra o subjetivismo de juízes, 
dotados de poder para definir quais deveriam ser as regras para disciplinar as 
relações sociais sem um contato mais estreito com a complexidade dos interesses e 
problemas sociais. Nessa perspectiva, os juízes não teriam legitimidade política para 
promover tal contato e, se fizessem isso, arriscariam a segurança jurídica, 
prejudicando os negócios, por exemplo. 
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Para nossos objetivos, é importante apontar que concepções como esta – assim 
como qualquer outra concepção do Judiciário – devem ser acompanhadas de 
modelos hermenêuticos que orientem o raciocínio dos órgãos judiciais, além de 
pressuporem um determinado desenho da separação dos poderes, elemento central 
do conceito de estado de direito (RODRIGUEZ: 2010a).  

Imaginemos que uma determinada sociedade tenha construído suas instituições 
da seguinte forma: o objetivo dos juízes deve ser interpretar os textos de forma literal 
para confinar o debate político ao Parlamento. Discutiremos alternativas para este 
modelo adiante, mas por hora, podemos que dizer que este objetivo implica construir 
determinado desenho institucional e um determinado modelo de racionalidade para 
as mesmas. 

É importante dizer que este texto não irá decidir por nenhuma das alternativas: 
política centrada no Parlamento e judiciário estritamente técnico versus política 
descentrada, com um judiciário ativo. Cada modelo institucional responde a 
demandas e características específicas dos países em que eles são implementados. 
O objetivo aqui será apenas desnaturalizar as soluções e mostrar que é possível 
construir alternativas á institucionalização do Poder Judiciário e da função do juiz.  

É apenas nesse sentido que falaremos da necessidade de estabelecer o controle 
social sobre as decisões judiciais. Nossa abordagem não tem qualquer relação com a 
pretensão de controlar as sentenças a partir de órgãos externos ao Poder Judiciário 
ou impor limites ilegítimos à ampla liberdade de julgar. Trata-se, em sentido bem 
diverso, de refletir sobre a necessidade de criar procedimentos e parâmetros para a 
atividade jurisdicional que, como qualquer outra função atribuída a um estado de 
direito, não pode ser exercida arbitrariamente. 

Para deixar este ponto mais claro, faremos uma breve discussão sobre o que 
entendemos por teoria crítica do direito e sua diferença em relação à teoria do direito. 
A diferença central como veremos estará, exatamente, na neutralidade ou não da 
teoria em relação ao desenho das instituições e aos parâmetros da atividade 
jurisdicional. 

Esclarecido afinal qual é nossa perspectiva, podemos afinal perguntar: Como 
devem atuar os juízes? Como deve ser sua relação com os demais poderes? Que 
procedimentos ele deve seguir para proferir sua sentença? Que operações mentais 
ele deve realizar para proferi-la? Como ele deve justificá-la? Nos termos postulados 
por este estudo, a sociedade deve sim criar mecanismos de controle para as decisões 
dos juízes. O problema é decidir sobre a melhor maneira de fazê-lo. 

Cada uma das questões mencionadas no parágrafo anterior mereceria um 
exame mais detido, o que demandaria mais espaço e tempo de análise. O objetivo 
deste texto é outro. Pretendemos mapear o terreno para que sejamos capazes de 
refletir sobre tais problemas de forma organizada, integrando vários aspectos do 
controle social sobre as decisões judiciais que, na reflexão jurídica, permanecem 
apartados.  

Na primeira parte deste texto será abordado o controle das decisões no que diz 
respeito ao desenho institucional. Mostraremos então a importância do desenho do 
Poder Judiciário e da disciplina processual dos procedimentos decisórios para o 
controle social sobre as decisões judiciais. Inspirados em Michel Troper, 
chamaremos este aspecto do problema de constrangimentos institucionais (TROPER: 
2005).  
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Na segunda parte discutiremos os modelos hermenêuticos como forma de 
controlar a racionalidade e a justificação das decisões jurisdicionais. Tais modelos, 
em nosso ponto de vista, contribuem para o controle social das decisões ao impor 
determinados ônus argumentativos ao intérprete. Nesta parte ainda, refletiremos 
brevemente sobre a questão da pluralidade dos métodos de interpretação, sobre o 
ensino jurídico, o treinamento dos juízes e, novamente, sobre a importância do 
processo (civil, penal, trabalhista etc.), além de fazer uma breve nota sobre as 
características e o papel de uma teoria crítica do direito.  

Por fim, a última parte deste artigo será dedicada a abordar a intersecção entre 
os dois níveis de controle, constrangimentos institucionais e modelos hermenêuticos, 
para indicar qual deva ser o papel da teoria do direito na reflexão sobre o controle das 
decisões judiciais. Com inspiração em um insight de Franz Neumann, defenderemos 
que o papel da teoria do direito é identificar e criticar as zonas de autarquia no campo 
das instituições formais tendo em vista a eventual adoção de alternativas 
institucionais capazes de eliminá-las.  
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1 Constrangimentos institucionais 
Chamaremos de constrangimento institucional a forma de controle que não se 
preocupa diretamente com a maneira pela qual o juiz constrói ou justifica sua 
sentença, mas sim com o efeito do desenho institucional sobre os julgamentos 
realizados pelo Poder Judiciário. O que está em questão aqui é a forma de organizar a 
instituição “Poder Judiciário”  tendo em vista o exercício de sua função e não, 
diretamente, as operações mentais que o juiz deve realizar para decidir e a maneira 
pela qual ele deve justificar publicamente sua decisão.2  

Cada forma de organização será, evidentemente, acompanhada de um conjunto 
de justificativas para sua adoção, ou seja, uma narrativa coerente das razões que 
justificariam sua adoção. Em sociedades autoritárias ou governadas por autoridades 
carismáticas, tais bases de justificação não são necessárias. No entanto, em 
sociedades modernas, objeto deste texto, é necessário fazer acompanhar cada 
modelo institucional de uma base de justificação para que ela seja objeto de um 
debate público racional (RODRIGUEZ: 2009; GÜNTHER, FORST: 2009). 

É importante ressaltar que a escolha entre um modelo ou outro não se dá no 
vazio tampouco é resultado da ação de um ou outro indivíduo. São as interações entre 
indivíduos, grupos, partidos, movimentos sociais, membros do governo e da 
burocracia, entre outros agentes sociais, que promovem estas escolhas. Alterações 
institucionais, portanto, só podem ser captadas definitivamente por meio do estudo 
da história de cada sociedade (NORTH:1990), identificando-se as marchas e 
contramarchas dos conflitos sociais.  

Como veremos adiante, a reflexão teórica pode simular, como que em condições 
de laboratório, uma situação de vazio institucional com o fim de comparar modelos 
em abstrato e jogar luz sobre as narrativas de justificação de cada um deles. No 
entanto, é preciso levar em conta que o laboratório institucional da teoria 
permanecerá separado das situações de escolha real. E que esta simulação de vazio 
não esgota o trabalho da teoria, que deve analisar as instituições em concreto, 
levando em conta as características de cada sociedade e o modo pelo qual os agentes 
sociais agem e pensam sobre estas mesmas instituições. A teoria não é a construção 
de um conjunto abstrato de conceitos e categorias, mas uma reflexão organizada 
sobre modelos institucionais em disputa, sempre ligados a determinados grupos, 
indivíduos, partidos, movimentos sociais etc. 

É impossível e indesejável conceber, a não ser à custa de se ignorar e reprimir 
os referidos indivíduos, grupos, partidos, movimentos sociais etc., uma situação de 
escolha que se dê diante de um vazio absoluto. Se as instituições são “a política 
congelada”  (UNGER: 1996, 2001, 2005), ignorá-las na realidade significa ignorar a 
política e agir de forma autoritária.    

Nesse sentido específico, o constrangimento institucional no que diz respeito ao 
controle das decisões jurisdicionais pode ser pensado em pelo menos dois aspectos: 
a) o recrutamento dos juízes; b) o desenho do organismo decisório quanto à estrutura 
e aos procedimentos. Falemos brevemente de cada um destes aspectos.  

                                                 
2 É importante separar bem estes dois planos, o da justificação do desenho institucional e o da justificação da 
decisão judicial. Este artigo trata discute com radicalidade apenas o segundo plano, limitando-se a discutir 
modelos institucionais que tomam o poder judiciário como centro do ordenamento jurídico. É possível questionar, 
num contexto em que o judiciário e o Estado perdem a centralidade, se o modelo institucional que pensa o direito 
desta forma ainda faz sentido e como seria uma teoria da decisão judicial que partisse de outros pressupostos 
institucionais. Para especulações nesse sentido, ver RODRIGUEZ: 2010a.  
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O recrutamento e o treinamento de juízes podem ter efeitos sobre as decisões 
judiciais em função do perfil de magistrado que as instituições decidam recrutar e 
treinar. Por exemplo, pode-se optar pela escolha de indivíduos velhos e experientes 
ou jovens e iniciantes, ambos com determinado perfil ideológico, idade, formação, 
classe social, entre outros requisitos. Pode-se optar por um esquema de indicações, 
eleição ou concurso; enfim, os modelos de recrutamento podem combinar de 
maneira diferente todos estes requisitos.  

Depois do recrutamento, o processo de socialização ao qual o juiz é submetido 
na instituição também pode ser relevante para a padronização de suas decisões. Aqui 
surgem temas como as escolas da magistratura, o processo de incorporação do juiz 
em sua função, os cursos promovidos pela instituição ao longo dos anos, a atuação 
das corregedorias, a existência de uma pluralidade de associações de classe, entre 
outros.3  

Não é nosso objetivo discorrer sobre todas estas variações, o que demandaria a 
escrita de um texto específico sobre o tema. Para nossos fins, interessa apenas 
ressaltar que, seja qual for o mecanismo escolhido para o recrutamento e o padrão 
de socialização imposto ao juiz no interior da instituição, estará em questão o grau de 
homogeneidade da magistratura em função, possivelmente, do objetivo de que o grau 
de homogeneidade escolhido resulte em maior congruência nas decisões do Poder 
Judiciário. E vice-versa: a depender dos objetivos sociais em questão, sejam eles 
construir um judiciário coeso e ideologicamente homogêneo ou um judiciário plural e 
marcado por conflitos internos, pode-se escolher entre uma alternativa que favoreça 
a homogeneidade ou a pluralidade de perfis dos magistrados.4 

Sem aprofundar a discussão deste problema, parece evidente que, por exemplo, 
uma eventual demanda por homogeneidade no recrutamento dos juízes pode entrar 
em conflito com demandas pela democratização no acesso aos cargos públicos e 
diversidade de representação da sociedade nestes mesmos cargos. Uma sociedade 
pode, evidentemente, decidir que o cargo de juiz deva ser ocupado por um grupo 
homogêneo e altamente especializado de profissionais experientes.  

Neste caso, provavelmente, esta sociedade buscará alocar toda a discussão 
política ao Parlamento e à esfera pública, tratando a jurisdição como uma atividade 
essencialmente técnica, sem qualquer conteúdo político.5 Provavelmente, suas leis 
serão compostas de normas fechadas, ou seja, que deixem pouco espaço para a 
interpretação do juiz e permitam que sua atuação restrinja-se à interpretação 
textualista do texto legal.  

De outra parte, é possível pensar, sempre em abstrato, em uma magistratura 
plural, como concepções variadas sobre o direito e sobre os métodos de aplicação e 
interpretação das normas, recrutada sem limites estritos de idade, tempo de 
experiência, classe social etc. Neste caso, ao contrário do que dissemos acima, o 

                                                 
3 Michel Miaille investigou recentemente os mecanismos de formação do que ele chama de “espírico de corpo”  na 
magistratura francesa, ver MIAILLE, 2010. Fernando Fontainha estudou as bancas de concurso para a 
magistratura francesa (v. FONTAINHA, 2010); Anne Boigeol e Roberto Fragale Filho o processo de formação dos 
magistrados neste mesmo país (v. BOIGEOL, 2010 e FRAGALE FILHO, 2010)  
4 Há estudos que procuram relacionar a variação no perfil dos juízes recrutados com a variação dos argumentos 
no Poder Judiciário. Ver, por exemplo, entre outros, ENGELMANN: 2006. 
5 Falamos aqui do ponto de vista de um projeto com tais feições: isso não significa que ele seja realizável na 
prática. Por exemplo, KENNEDY: 1973 defende que o juiz é obrigado a abandonar o padrão de julgamento 
subsuntivo em função da incapacidade das leis de darem conta de conflitos futuros que não se enquadram 
exatamente na formulação do texto. Para o autor, um projeto como este está fadado a fracassar.  
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objetivo será permitir que as decisões judiciais incorporem pontos de vista e modelos 
hermenêuticos variados, pois, provavelmente, os textos normativos produzidos serão 
mais abertos e indeterminados, deixando mais espaço para a atuação criativa dos 
juízes.6  

Este modelo pode, eventualmente, resultar em variação maior das decisões, 
mas, em contrapartida, tais decisões seriam capazes de incorporar mais argumentos 
e poderão variar mais rapidamente, em função das mudanças sociais.7 No primeiro 
modelo, tudo depende da atividade legislativa, que deve ser capaz de incorporar novos 
problemas sociais, reformando-as com a velocidade adequada. Estamos falando aqui 
da contraposição de uma visão de política restrita ao processo eleitoral versus uma 
visão que admite uma dimensão política na atuação dos três poderes. Na verdade, 
estamos falando de visões muito distintas da divisão de poderes; no segundo caso, 
uma visão que se afasta muito da concepção clássica.8     

Haveria muito mais a dizer sobre estes problemas, mas como disse acima, este 
texto não pretende examinar em detalhe o problema da separação de poderes, mas 
organizar e pontuar outras questões. Apenas por esta razão, passamos a discutir o 
segundo aspecto do controle social das decisões jurisdicionais visto como 
constrangimento institucional, qual seja, o desenho do Poder Judiciário e de seu 
procedimento decisório.  

Comecemos pela discussão do desenho do Poder Judiciário. Em abstrato, pode-
se refletir, por exemplo, sobre os efeitos de julgamentos colegiados ou singulares 
sobre a congruência das decisões. Há pesquisas cujo objetivo é averiguar 
empiricamente a variação no resultado destes dois modos de desenhar os 
organismos jurisdicionais.  

Uma delas (SCHAUER & ZECKHAUSER:2007) aponta que em julgamentos 
colegiados corre-se o risco de que o debate entre os juízes roube a cena em 
detrimento das circunstâncias do caso concreto. Torna-se mais importante vencer o 
oponente do que resolver o problema apresentado aos juízes. A mesma pesquisa 
constatou, em julgamentos colegiados, a ocorrência do seguinte padrão: formam-se 
dois pólos com posições opostas e radicais. A seguir, a tendência é que eles 
procurem negociar uma solução entre si para não saírem derrotados do processo, 
deixando de lado, assim, a discussão sobre qual seria a melhor solução para o caso 
concreto. 

Evidentemente, tais resultados devem ser vistos com extrema cautela, pois 
fazem parte de um campo de pesquisa de pouca tradição, ao menos no direito.9 No 
entanto, servem para chamar nossa atenção sobre um aspecto importante do 
controle das decisões judiciais. Novamente, para ficar apenas neste exemplo, não 

                                                 
6 Falamos aqui do senso comum nos países da tradição romano-germânica, em que o texto da lei é a principal 
fonte normativa. Há a possibilidade de criação de um modelo mecânico, ou seja, subsuntivo,  de julgamento com 
base em precedentes. A presença ou não de textos normativos fechados não é a única determinação relevante 
para o desenvolvimento de um modelo hermenêutico. 
7 Evidentemente, a comprovação de tudo isso dependeria de pesquisa empírica. Falamos aqui apenas de projetos 
e hipóteses. 
8 Não há espaço aqui para tratar desta questão, que foi aprofundada em RODRIGUEZ: 2010a. 
9 Seria necessário pesquisar no campo da Administração de Empresas, Administração Pública e Psicologia a 
existência de estudos sobre teoria da decisão que tratassem de problemas semelhantes a estes. Eventualmente, 
seus resultados e metodologias podem ser úteis para a reflexão jurídica. Trata-se de um campo que, até onde 
sabemos, permanece pouco explorado. Há exceções como KLEIN & MICHELL: 2010. No Brasil, em um sentido um 
tanto diverso, Tercio Sampaio Ferraz Jr. tem ressaltado a importância de se desenvolver uma teoria da decisão 
jurisdicional, v. FERRAZ JR.: 2003.   
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cabe aqui dizer qual é o melhor sistema entre os dois discutidos acima. Trata-se 
apenas de apontar para a necessidade de uma escolha refletida, que seja feita por 
meio do estudo do desempenho de ambas as possibilidades e de seus efeitos sobre 
as decisões judiciais. 

Ainda no que se refere ao desenho institucional do Poder Judiciário, outra 
questão central é sua organização (ou não) em um duplo (triplo, quádruplo...) grau de 
jurisdição acompanhado, evidentemente, de todo um sistema de recursos para 
revisar as sentenças, disciplinados por regras de natureza processual. Além disso, 
podemos localizar aqui o problema da eventual criação de mecanismos para que o 
grau superior consiga impor suas decisões aos demais (súmulas, enunciados, 
precedentes, instrumentos para dar de efeito geral às sentenças, entre outros 
mecanismos).  

A despeito de outras finalidades que se possa atribuir para estes arranjos 
institucionais, é possível submetê-los a uma avaliação quanto a sua capacidade ou 
não de gerar decisões congruentes. Neste sentido, a realização de pesquisas 
empíricas no Brasil sobre este problema nos parece relevante para a reflexão sobre o 
controle social das decisões judiciais.  

Falemos agora sobre a questão do procedimento decisório, enunciada acima. As 
regras processuais podem, em vários sentidos, impor constrangimentos 
institucionais sobre a decisão dos juízes. Por exemplo, a lei pode exigir (como 
efetivamente ocorre no Brasil) que toda sentença seja justificada. No que diz respeito 
aos julgamentos colegiados, pode-se vir a exigir, por exemplo, que a decisão seja 
justificada num texto único, escrito por todos os juízes que votaram num determinado 
sentido. Hoje no Brasil, cada juiz pode proferir seu voto na íntegra, mesmo que 
concorde com a opinião do relator e dos demais juízes do colegiado. 10  

Outra possibilidade interessante, que vem sendo utilizada pelo STF11, é a 
realização de audiências públicas em casos específicos. Hoje, estas audiências são 
convocadas ao arbítrio do STF para “esclarecimento de matéria ou circunstância de 
fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos” .12 Nada impede 
que pensemos, especulativamente, que a audiência pública possa vir a exercer um 
papel análogo ao do júri: trazer para dentro da jurisdição a opinião do cidadão quando 
estivesse em questão no judiciário determinados assuntos altamente controversos.  
Neste caso, a audiência pública deixaria de ser convocada como meio de 
esclarecimento do juízo e funcionaria como instância jurisdicional.13 Ao atuar desta 
forma, esta instituição poderia contribuir tanto para a congruência dos julgados 
quanto para a ampliação dos argumentos que deveriam ser levados em conta pelo 
órgão julgador.  

Em outro nível de discussão, pode-se exigir, para fins de controle da decisão, 
que determinadas provas sejam aceitas ou não, além de se impor regras para seu 
exame e a apreciação pelo juiz. A ordem de produção das provas, a possibilidade ou 
não de apresentar em juízo determinada espécie de documento ou depoimento, a 
                                                 
10 Sobre os possíveis efeitos de uma regra como esta sobre a congruência das decisões do STF, ver VOJVODIC, 
CARDOSO, MACHADO: 2009.  
11 Pode ser que o STF esteja usando tais audiências apenas para legitimar suas decisões: não conhecemos 
estudos que avaliem o impacto efetivo das audiências sobre a decisão tomada. O processo de convocação de 
audiências ainda é incipiente e pouco estudado. Ver: LIMA: 2008. 
12 Parágrafo 1º do art. 9 da lei 9.868 de 1999. 
13  Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, com uma série de limites, utiliza-se a audiência desta forma. 
Ver CARDOSO: 2008 
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criação de meios de prova obrigatórios para certos tipos de fato (p. ex., a 
obrigatoriedade de perícia para averiguar a existência de condições de trabalho 
insalubres), entre outras exigências, podem gerar efeitos sobre as decisões judiciais.  

Como veremos no item seguinte, este aspecto do problema aproxima-se muito 
da questão do modelo hermenêutico adotado. Pois é possível imaginar, em abstrato, 
a imposição aos juízes da utilização de um modelo hermenêutico homogêneo (no 
limite deste raciocínio, a utilização de um software padrão) para justificar suas 
sentenças. Com efeito, no campo da apreciação da prova há, no direito brasileiro, 
parâmetros hermenêuticos fixados em lei, por exemplo, a lei de introdução ao Código 
Civil dá instruções ao intérprete sobre a utilização das fontes normativas, analogia e 
costumes. 

Passaremos a seguir para a discussão sobre os modelos hermenêuticos e sua 
função no controle das decisões jurisdicionais. No entanto, antes de prosseguir, é 
importante esclarecer um ponto que nos parece crucial para nossas preocupações. 
Trata-se da distinção entre direito positivo e teoria do direito, que está ligada tanto ao 
problema dos modelos hermenêuticos, tratados na segunda parte deste texto, 
quando à possibilidade de identificar as zonas de autarquia, questão abordada na 
parte final deste estudo.  

Dois pontos são importantes aqui: a) a possibilidade de avaliar a prática do 
direito a partir da teoria o que permitirá, como veremos adiante, identificar as zonas 
de autarquia e, nesta ordem de razões, b) a discussão sobre os critérios utilizados 
para realizar esta avaliação. Em uma palavra, com base em que fundamento a teoria 
pode avaliar a prática do direito para fazer juízos sobre a mesma? No que se refere 
aos modelos hermenêuticos, é possível afirmar que um modelo é melhor do que o 
outro?  

No capítulo final da Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen afirma estar fora da 
teoria do direito o problema do controle da aplicação/interpretação das normas. Sua 
teoria é pura para que o direito mantenha seu espaço como ciência e não se 
transforme num moralismo. Para cada problema jurídico, diz ele, há várias soluções 
diferentes, todas elas plausíveis, ou seja, fundadas no direito posto. O critério de 
escolha é puramente subjetivo. 

Com efeito, a escolha entre as várias soluções possíveis pelo órgão julgador, ou 
mesmo a escolha de uma alternativa, fora da moldura, a chamada “clausula 
alternativa implícita”  a toda regra de competência é subjetiva (ou “política” , para usar 
as palavras de Kelsen) e pode ser influenciada por normas não jurídicas (morais, 
políticas, religiosas etc.) e seguir modelos hermenêuticos variados. No entanto, nesse 
campo, estamos fora com âmbito da ciência do direito.  

A Teoria Pura do Direito não se propõe a fornecer um critério para que escolha 
entre as possibilidades interpretativas. No entanto, isso não significa como dissemos 
acima, que não seja possível controlar a racionalidade dos juízes, por exemplo, por 
meio dos constrangimentos institucionais ou pela eventual imposição coercitiva de 
um modelo de justificação. A convicção democrática de Kelsen excluiria esta 
hipótese, mas de qualquer forma, sempre haveria, faticamente, a possibilidade 
prática de tentar implementar um modelo coercitivo por via de lei ou por meio de sua 
positivação decisões jurisdicionais reiteradas.  

Pois bem, para os autores que pensam contra Kelsen, o problema será afirmar 
que a racionalidade jurisdicional pode seguir outros padrões, que não aquele das 
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ciências naturais.14 Ou seja, trata-se de retomar para a teoria do direito, a 
possibilidade de avaliar as escolhas decisórias. Claro, ao invés de pensar em termos 
estritamente subsuntivos, estes autores irão buscar na tópica, na retórica e na teoria 
da argumentação subsídios para construir um critério de racionalidade para as 
decisões jurisdicionais.  

A seção subseqüente deste estudo deve ser compreendida em função da análise 
feita acima: pode haver faticamente um modelo hermenêutico atuante sem que ele 
seja, do ponto de vista teórico, considerado racional. As dimensões teórica e prática 
não se confundem, como mostra Kelsen, mas é preciso garantir a possibilidade de 
avaliar a racionalidade da escolha decisória para que seja possível identificar as 
zonas de autarquia.  Do ponto de vista meramente fático, podem existir padrões ao 
decidir; mas desta mera factualidade não se deduz sua racionalidade intrínseca. 
Afinal, tais padrões decisórios podem resultar de um ato de autoridade, de mera 
casualidade, de um ato autoritário etc.  

Posto isto, podemos agora refazer o raciocínio que nos interessa de maneira 
completa. Uma coisa é dizer, em abstrato, que é sempre possível imaginar uma 
solução jurídica diferente para um determinado caso concreto. Desta afirmação, não 
se deduz, necessariamente, ser impossível criar qualquer forma de controle interno 
sobre a racionalidade das decisões. Trata-se de uma afirmação filosófica que equivale 
a dizer “não é mais possível pensar a verdade em sentido clássico, como adequação 
das representações às coisas” . A “verdade” , assim, como o “direito”  é uma 
construção que cabe, como veremos, a uma comunidade plural de intérpretes em 
conflito.15 

Em nossa visão, a teoria do direito do século passado e do início deste século 
tem se dedicado a construir novos modelos de controle hermenêutico das decisões, 
os quais partem do resultado kelseniano para alterar sua visão de segurança jurídica 
ao tentar trazer para dentro do direito o problema da decisão jurisdicional. Ao 
fazerem isso, estas teorias não abdicam do projeto de fazer coincidir, ao menos em 
algum grau, a racionalidade teórica das decisões com sua existência prática: uma 
coincidência que não seja meramente factual.  

Evidentemente, como dissemos acima, para realizar este objetivo tem sido 
necessário mudar o conceito destinado a avaliar a racionalidade das decisões.16 É 
importante deixar claro, portanto, que a próxima seção abordará estas duas 
dimensões do problema: o modelo hermenêutico como controle da racionalidade 
interna do direito e o modelo hermenêutico como controle mecanismo externo de 
controle das decisões. Ademais, em uma breve nota sobre a teoria crítica do direito, 
trataremos da avaliação das decisões em função de critérios de racionalidade; 
questão que será novamente abordada na última parte deste artigo. 

                                                 
14 Ver o último capítulo de KELSEN: 2003 e RODRIGUEZ: 2002.  
15 Ver o cap. 1 de HABERMAS: 1991. 
16 Não faremos um resumo destes modelos, trabalho que demandaria muito tempo e pode ser substituído pela 
leitura de outros textos. Ver RODRIGUEZ: 2002 e ATIENZA: 2003. 
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2 Modelos hermenêuticos 
Os modelos hermenêuticos consistem em conjuntos de regras, cânones, conceitos ou 
padrões interpretativos cujo objetivo é formar padrões para a justificação das 
sentenças por meio da imposição de determinados ônus argumentativos aos órgãos 
competentes para decidir casos judiciais. Os modelos hermenêuticos não dizem 
respeito à maneira pela qual o juiz chega à sua decisão (DEWEY: 1924), mas sim à 
maneira pela qual ele a apresenta publicamente, afinal, a justificação da decisão pode 
vir a vincular os julgamentos futuros que tratarem de temas semelhantes.  

A intelecção do juiz e o proferir da sentença em si mesma, ou seja, os processos 
mentais utilizados para chegar à resposta e sua construção textual, são momentos e 
processos independentes um do outro. O que importa a um modelo hermenêutico é 
determinar a maneira pela qual o juiz irá justificar sua decisão, ou seja, quais regras 
irão presidir a construção do texto de sua justificação.  

Para os fins aqui propostos, importa reter da evolução da teoria da 
argumentação do século XX e deste começo do século XXI que os modelos 
hermenêuticos baseados na retórica, na tópica e na teoria da argumentação abrem 
mão do ideal de segurança jurídica como resposta correta. Na verdade, pode-se dizer 
que eles procuram enfrentar o problema de onde Kelsen parou para alterar seu 
conceito ideal de segurança jurídica como existência de uma única decisão para cada 
caso concreto.17 Seu objetivo, portanto, passa a ser construir regras racionais para a 
interpretação e aplicação das normas jurídicas sem pretender, em momento algum, 
obter uma única resposta correta. 

É importante discernir as duas dimensões do problema sobre as quais falamos 
acima. Uma coisa é a criação de fato de um modelo de racionalidade para as decisões 
e outra a avaliação teórica da racionalidade das decisões. Assim, pode haver 
congruência entre decisões sem que elas sejam dotadas de racionalidade intrínseca. 
Os autores a que estamos nos referindo pretendem ser capazes de atuar nessas duas 
frentes.  

Retomando o fio da exposição, pode-se dizer que alguns autores irão considerar 
que o abandono de um modelo estritamente subjuntivo para as decisões 
jurisdicionais terá como efeito a destruição das fronteiras entre direito e outras 
ordens normativas, com o conseqüente abandono do ideal de segurança jurídica.18 Ao 
contrário, para os autores que incorporam retórica, tópica e teoria da argumentação 
como modelo para a decisão jurisdicional, trata-se apenas de uma mudança no 
critério de demarcação entre o direito e as demais ordens normativas. Direito este 
que passa a funcionar de acordo com um ideal diverso de segurança jurídica.     

Este ideal reza que a existência de várias decisões racionais sobre um mesmo 
problema jurídico não irá destruir a racionalidade do direito. Sua racionalidade será 
compreendida de outra maneira, em função do modelo de justificação. Claro, as 
autoridades soberanas, em algum momento, terão que escolher a solução 
considerada a mais adequada para cada caso. O direito é intrinsecamente 
indeterminado e, por isso mesmo, tem um momento de autoridade que lhe é 
essencial para conseguir regular a sociedade. Em algum momento, o debate sobre as 

                                                 
17 Para um resumo destas teorias ver ATIENZA:2003; para uma discussão das mesmas a partir de Kelsen, ver 
RODRIGUEZ:2002. 
18 Esta posição foi reforçada, nos últimos tempos, pela hegemonia neoclássica no debate econômico mundial, que 
tem dominado a agenda da esfera pública também no que se refere ao direito: ver RODRIGUEZ: 2010a.  
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diversas justificativas possíveis para uma decisão precisa chegar a um termo 
(GÜNTHER: 1993).  

Ora, tal momento de autoridade, evidentemente, pode se fundar no puro arbítrio, 
na força simbólica da autoridade do juiz ou, segundo uma alternativa possível, 
legitimar-se democraticamente por meio de um modelo de justificação que leve em 
conta os argumentos apresentados e os aceite ou refute num discurso racional. A 
adoção de um padrão de argumentação deste tipo irá favorecer a aceitação da 
decisão não em função do medo, da violência ou do temor reverencial, mas em 
função do convencimento das partes na ação jurisdicional e dos cidadãos em geral. 

Nada autoriza dizer, insistimos, do ponto de vista da teoria, entendida como 
exame e critica das justificativas possíveis para os casos concretos, que não poderia 
ter havido uma solução diferente; tampouco que cada uma dessas decisões 
alternativas possa ser classificada como “política” , ou seja, “ irracional” , como quer 
Kelsen. É factualmente possível haver várias decisões; também do ponto de vista da 
teoria do direito desde que compreendida em novas bases. O papel da teoria será, 
entre outras coisas, dizer se ocorreu uma boa ou uma má escolha decisória. 

Posta a questão nestes termos, e afastada a ilusão de se obter, sempre, uma 
única resposta correta para cada problema jurídico ou uma justificativa única para as 
decisões judiciais, pode-se discutir se seria desejável que cada sociedade fosse capaz 
de impor faticamente ao campo jurídico um único e mesmo modelo hermenêutico 
para orientar a atuação de juízes, advogados promotores, professores etc. Se não é 
possível reduzir as possibilidades decisórias do ponto de vista da teoria, posto que 
não temos mais a ilusão de uma “verdade”  para o direito, talvez seja o caso de impor 
algum grau de restrição por outra via, qual seja, padronizando o raciocínio 
jurisdicional.  

Já dissemos acima qual é a importância do debate sobre a racionalidade 
intrínseca das decisões para além da mera formação factual de padrões decisórios. O 
debate meramente factual abdica de qualquer preocupação com a legitimidade 
democrática das decisões. No entanto, quando nos situamos nesta dimensão do 
problema, o da legitimação democrática do poder, a questão da pluralidade de 
modelos hermenêuticos aparece.  

Se, teoricamente, sempre será possível chegar a várias justificativas razoáveis 
para as decisões jurisdicionais, de maneira análoga à constatação de Kelsen sobre a 
pluralidade de respostas para os problemas jurídicos, é desejável defender, ainda que 
pragmaticamente, a necessidade de homogeneizar o padrão de justificação em 
função de um determinado projeto social? A pluralidade dos modelos de justificação é 
algo positivo ou negativo? Ainda, qual seria o critério para discernir bons e maus 
modelos? 

Caso um projeto como este fosse posto em marcha, a criação das normas, o 
ensino do direito, o treinamento de advogados, juízes, promotores etc., deveriam 
seguir padrões de racionalidade semelhantes, cujo resultado poderia ser o 
proferimento de decisões mais congruentes e justificadas da mesma maneira.  

Um modelo hermenêutico que servisse a este projeto deveria funcionar, 
portanto, simultaneamente, como um instrumento didático (pois seria ensinado nas 
Faculdades e programas de treinamento de juízes, promotores e advogados), uma 
ferramenta de operação do ordenamento jurídico (pois permitira a construção de 
soluções para os casos concretos), além de critério para avaliar as decisões tomadas 
(pois permitira diferenciar boas justificativas de más justificativas).  
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Ademais, numa situação ideal como esta, o modelo hermenêutico seria capaz 
de descrever com precisão o padrão de operação do ordenamento jurídico em 
questão, pois estaria completamente positivado nas decisões jurisdicionais. Ainda, 
caso o modelo atue no controle racional das decisões, ele poderá funcionar como 
elemento importante para a legitimação do direito e pode vir a ser utilizado como 
modelo para construir instituições futuras ou reformar as instituições existentes. 

Estas sete funções, a saber, didática, operacional, seletiva, descritiva, normativa 
e legitimadora, não coincidem necessariamente umas com as outras. Nos dias de 
hoje, modelos hermenêuticos diferentes disputam a hegemonia em todos estes os 
campos, ou seja, tanto no campo descritivo e normativo da teoria, quanto no campo 
do ensino e da operação do ordenamento. E nem todos eles pretendem ter 
importância para a legitimação racional do direito. 

Ocorre, muitas vezes, que os professores de direito, em nome de determinado 
modelo hermenêutico, tomado metafisicamente como a “verdade”  do direito, criticam 
o(s) modelo(s) atuante(s) na operação do sistema e avaliam seus efeitos não à luz da 
prática, mas de uma teoria tomada como a única correta. Da mesma forma, não 
existe coincidência necessária entre os modelos teóricos e o cotidiano da operação do 
ordenamento jurídico, que atua conforme padrões de justificação variados 
relacionados com as características deste mesmo ordenamento. 

Por exemplo, é muito difícil dizer qual é o modelo hermenêutico vigente no 
Brasil de hoje. É comum descrever-se nosso modelo como formalista, ou seja, um 
modelo baseado na mera subsunção. No entanto, tal descrição é muito difícil de ser 
sustentada. Para começar, nossa Constituição regula os mais diversos temas e está 
repleta de princípios e normas abertas. O mesmo se pode dizer, por exemplo, de 
nosso novo Código Civil.19 Não é razoável dizer que, no Brasil, haja a prevalência de 
normas fechadas, as quais favoreceriam um modelo mecânico de aplicação das 
normas.20  

Para continuar neste exemplo, pode ser que em alguns ramos do direito este 
modo de julgar seja prevalente21; pode ser ainda que para algumas matérias, dentre 
as várias que compõem um mesmo ramo, ele seja significativo. No entanto, seria 
muito pouco razoável afirmar, como uma afirmação descritiva num ambiente de 
ensino ou pesquisa, que este é o modelo hermenêutico que prevalece no Brasil de 
hoje. De outra parte, pode-se afirmar este modelo como projeto a ser realizado, como 
um ideal que deve orientar o desenho das instituições e a racionalidade dos juízes. 

Com efeito, para que um modelo meramente subjuntivo pudesse funcionar bem 
no Brasil seria necessário fazer reformas institucionais de grande alcance, a 
começar pela reforma da Constituição e do modo de conceber e redigir nossas leis. 
Pode ser que com o predomínio de normas fechadas, um ensino jurídico altamente 
técnico e que ajudasse a reproduzir o modelo, além de um sistema de recrutamento 
de juízes que seguisse este espírito geral, aí sim, poderíamos vir a falar, com algum 
grau de plausibilidade empírica, da prevalência no Brasil de um modelo 
hermenêutico com tais feições.22    

                                                 
19 Ver MARTINS-COSTA:1999 e JORGE JÚNIOR:2004.  
20 Ver nota 5.  
21 No direito tributário, há diagnósticos do movimento contrário, ver GRECO: 2010. 
22 As pesquisas dos lógicos jurídicos apontam para a tentativa de formalizar, para além da mera dedução, os 
conteúdos extra-lógicos das decisões. Para a descrição precisa do problema e a enunciação de um estimulante 
projeto de pesquisa nesse sentido, ver MARANHÃO:2010.   
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Insisto, pode-se postular ser desejável chegar a uma situação como essa, ou 
seja, pode-se afirmar como projeto a criação de padrões de justificação homogêneos 
ou conforme o modelo discutido acima ou com base em outros modelos. No entanto, 
é difícil negar hoje a evidência de que haja uma pluralidade de modelos de 
hermenêuticos em disputa. Tal situação fica muito evidente, para ficar apenas em um 
exemplo, quando analisamos os acórdãos de nosso Supremo Tribunal Federal nos 
quais se pode assistir a um desfile variado de modelos de argumentação os mais 
diversos.23 Sequer quando placar é de 11 a zero a favor de uma determinada solução, 
pode-se identificar um padrão de julgamento comum ao tribunal olhado como um 
todo.24     

Esta pluralidade de modelos hermenêuticos é evidenciada por Ronald Dworkin 
que afirma ser impossível olhar o direito a partir de um ponto de vista externo de 
onde se possa dizer, de uma vez por todas, como ele realmente é (DWORKIN: 1996, 
1999). Por isso mesmo, seu modelo hermenêutico, o “direito como integridade”  é 
apresentado em conflito com outros, ele é um argumento entre outros, que se 
pretende mais persuasivo e adequado para reproduzir o estado de direito, mas não é 
defendido em nome de sua suposta “verdade”  (DWORKIN: 1999). 

Dworkin defende um determinado padrão de legitimação e de justificação por 
considerá-lo o mais adequado para lidar com o direito em sua tradição jurídica. Não 
cabe resumir aqui os argumentos que utiliza para defender ser modelo. O que nos 
importa evidenciar, insistimos, é que sua argumentação não se dá em nome da 
“verdade”  do modelo hermenêutico.  

Claro, conforme Dworkin, é possível olhar o direito de um ponto de vista externo 
para tentar descrever a maneira pela qual, por exemplo, os juízes estão resolvendo 
determinado tipo de problema, ou seja, qual é o modelo de racionalidade 
efetivamente praticado pelo Poder Judiciário. No entanto, quando falamos do direito 
como uma disciplina preocupada com o estudo da decisão dos casos, é impossível 
diferenciar com clareza o que seja, de um lado, o “direito positivo”  e, de outro, a 
“ teoria do direito” . Toda descrição do direito positivo já é uma interpretação deste, 
pois, ao dizer o que o direito é faz-se uma determinada opção pelo sentido de 
determinadas normas e conceitos jurídicos, afastando-se outros. 

Para ficar em um exemplo simples, dizer o que seja “propriedade privada”  no 
direito nacional é, em si mesmo, um ato interpretativo. Claro, pode-se apontar com 
alguma objetividade, os lugares em que a expressão aparece nas leis e nos casos 
julgados pelo nosso judiciário, mas para definir o termo a partir deste material será 
necessário conferir a ele um sentido específico; gesto que excluirá as demais 
possibilidades interpretativas, sempre possíveis, mesmo que em potencial.  

Pode ser que o sentido escolhido pelo intérprete em questão seja aquele aceito 
pela maior parte dos juristas e juízes brasileiros, mas esta é uma circunstância não 
essencial para a definição do termo. O sentido aceito não é necessariamente o 
sentido correto, tampouco exclui a existência ou o surgimento de alternativas a esta 
interpretação. 

                                                 
23 Não há espaço aqui para demonstrar extensivamente este diagnóstico. Ver o relatório da pesquisa “Processo 
Legislativo e Controle de Constitucionalidade: as fronteiras entre direito e política” , coordenada por José Rodrigo 
Rodriguez e Marcos Nobre, realizada para a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça no 
contexto do Projeto “Pensando o Direito”  (RODRIGUEZ et alii:2010c). Este relatório, ainda inédito, será publicado 
em breve no site do MJ. Ver também o texto VOJVODIC, CARDOSO, MACHADO: 2009. 
24 Para este exemplo, ver VOJVODIC, CARDOSO, MACHADO: 2009. 
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Não há, em lugar nenhum, uma instância que valide, definitivamente, qualquer 
afirmação sobre o direito positivo, qualquer interpretação de uma norma ou conceito, 
qualquer solução para um caso concreto. Pode haver, apenas, afirmações, 
interpretações ou soluções adotadas pelas autoridades do estado, pelos professores, 
pelos organismos de poder que se apresentem fundadas ou não em justificativas 
racionais. 

Esta indeterminação essencial ao direito contemporâneo coloca, com efeito, a 
necessidade de discutir o controle das decisões, seja apenas via constrangimentos 
institucionais, seja também via modelos hermenêuticos. Suprimir a instabilidade, no 
mundo atual, não passa de uma ilusão bem intencionada ou com pretensões 
autoritárias. Para fazê-lo, seria necessário conferir aos modelos hermenêuticos uma 
base incontroversa, ontológica ou transcendente, e transformar a teoria do direito em 
um campo identificação e fiscalização do cumprimento de um modelo de justificação 
“correto” . Ou simplesmente impor coercitivamente aos juízes e à sociedade um único 
modo de pensar. 

Ora, a teoria do direito hoje é, justamente, um campo plural de investigação das 
diversas bases de justificação presentes numa dada sociedade, relacionadas aos 
diversos problemas jurídicos que ela enfrenta. Ela também é a verificação da 
consistência das várias possibilidades argumentativas e a discussão e crítica de seus 
efeitos sociais, políticos e econômicos: nunca um espaço para discutir a “verdade”  do 
direito. 

 
2.1 Breve observação sobre a Teoria Crítica do Direito25 
Em uma palavra, a teoria do direito adequada para a sociedade contemporânea não 
pode ter compromisso com solução alguma, não deve optar por este ou aquele 
caminho, apenas descrever todos eles, avaliá-los, testar sua coerência e discuti-los, 
sem tomar partido. Claro, poderá haver várias descrições e avaliações possíveis, pois 
não há na teoria do direito um acordo de base sobre o método. O que estamos 
dizendo é que o papel da teoria do direito, a partir de uma determinada descrição, 
avaliação etc, fundada em um método específico, não deve apontar soluções 
desejáveis, mas apenas discutir e avaliar possibilidades. 

O projeto de uma teoria crítica do direito, ao contrário da teoria do direito, não 
pode manter esta posição de niilismo institucional. O sentido de crítica para este 
projeto é normativo num sentido muito específico: trata-se da reconstrução dos 
pressupostos institucionais e suas alternativas em disputa (desenhos institucionais e 
interpretações do direito) tendo em vista a emancipação humana.  

E o critério da emancipação, no registro da teoria crítica atual é a 
democratização radical da sociedade, ou seja, a desnaturalização de toda e qualquer 
solução institucional existente em nome da crescente inclusão de novas demandas e 
interesses dos vários indivíduos e coletividades, ou seja, da democratização radical 

                                                 
25 A expressão “ teoria crítica do direito”  pode ser utilizada para designar várias tradições jurídicas. Por exemplo, 
há uma tradição francesa, de extração marxista, inspirada em Michel Miaille; a escola dos “Critical Legal Studies”  
norte-americana, entre outras. No Brasil, vários autores ligados ao chamado “uso alternativo do direito”  ou 
“direito alternativo”  utilizam o rótulo de “ teoria crítica” , ver WOLKMER:2002. Praticantes do desconstrucionismo, 
feminismo e estudos queer também referem-se a si mesmos como “críticos” , ver MACEY:2001. No registro deste 
texto, “crítica”  refere-se à tradição da Teoria Crítica da Sociedade cujos principais representantes atuais são 
Jürgen Habermas e Axel Honneth e, no campo do direito, Klaus Günther, ver NOBRE:2004 .       
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que libera os conteúdos comunicativos presentes na sociedade.26 Por isso mesmo, a 
teoria do direito é um momento necessário de teoria crítica do direito, afinal, ela é 
responsável por desestabilizar as justificativas dos modelos institucionais e dos 
modelos hermenêuticos ao submetê-los à análise. 

Desta forma, fica fácil ver a ligação entre a indeterminação, intrínseca ao direito 
contemporâneo, e seu papel mais amplo na solução dos conflitos sociais. Se 
pensarmos em nosso mundo como um espaço em que habitam uma pluralidade de 
indivíduos e grupos com ideologias, crenças, interesses os mais variados, percebe-se 
como é difícil fundar o direito, seja o desenho institucional do Poder Judiciário ou os 
modelos hermenêuticos, em uma “verdade”  qualquer.  

Pois é exatamente a possibilidade de alterar o teor do direito positivo 
(HABERMAS: 1991) e variar as interpretações do mesmo que confere ao direito tal 
papel proeminente na estabilização temporária dos conflitos sociais. A teoria e o 
direito posto não devem naturalizar o que o desencantamento da sociedade, da moral 
e do direito tornou mutável e instável. Eles devem apenas procurar encontrar as 
bases possíveis para uma convivência social não violenta, mas que seguirá como 
altamente conflitiva, ou seja, também marcada pela pluralidade de modelos 
hermenêuticos. 

                                                 
26 Não há espaço aqui para detalhar esta afirmação, que se baseia na obra de Jürgen Habermas. Ver HABERMAS: 
1991 e RODRIGUEZ:2010b. 
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3 Zonas de autarquia e Estado de Direito 
Antes de concluir, façamos um breve resumo do caminho percorrido até agora de 
modo a deixar mais claras nossas observações finais. Nas duas partes anteriores 
mostramos que o problema do controle das decisões judiciais, no registro de nossa 
análise, é a discussão dos critérios segundo os quais as instâncias jurisdicionais 
devem exercer suas atividades, posto que, num estado de direito, não há poder 
autorizado a agir arbitrariamente.  

Tais critérios podem ser impostos aos órgãos jurisdicionais de duas formas: via 
constrangimentos institucionais ou via modelos hermenêuticos. Os primeiros são 
limites impostos à atuação jurisdicional que não se dirigem à racionalidade da 
operação do ordenamento jurídico e corporificam-se em desenhos institucionais cuja 
execução pretende ter algum efeito sobre a congruência das decisões tomadas pelos 
órgãos decisórios. Exemplos importantes deste tipo de controle é a instituição do 
duplo grau de jurisdição e a do julgamento segundo o modelo de um juiz singular ou 
um colegiado de juízes. 

Outra maneira de controlar a decisão dos órgãos jurisdicionais é impor a eles 
um determinado padrão de julgamento, ou seja, determinados ônus argumentativos 
cujo efeito seja padronizar, em algum nível, seu modelo de justificação. Chamamos 
este tipo de controle de modelo hermenêutico, discutimos suas funções na sociedade 
e mostramos as implicações para a sociedade atual da convivência entre diversos 
modelos atuando simultaneamente. 

Tal convivência, por um lado, parece dificultar o controle das decisões, pois 
permite que várias maneiras de pensar, várias soluções para os problemas jurídicos, 
tenham influência sobre os organismos decisórios. Tal circunstância está ligada, 
como mostramos acima, a características essenciais do direito contemporâneo: sua 
indeterminação e instabilidade. O debate sobre modelos hermenêuticos e modelos 
institucionais, de judiciário e de juiz, não pode recorrer a uma instância de validação 
final que permita dizer, de uma vez por todas, qual é a solução adequada. 

Esta característica do direito se, por um lado, impossibilita a construção de um 
estado de segurança jurídica nos termos pré-kelsenianos, em que poderia haver uma 
única resposta para cada problema jurídico e um desenho institucional perene e, por 
isso mesmo, “verdadeiro” , de outro lado, permite que o direito lide com sociedades 
plurais e altamente complexas. A estabilização temporária de desenhos institucionais 
e modelos hermenêuticos permite que os indivíduos e grupos cheguem a 
compromissos temporários que serão, logo a seguir, desestabilizados por novos 
conflitos, novas reivindicações de grupos sociais, novas demandas individuais. 

Por isso mesmo, a teoria do direito precisa abarcar esta variabilidade e 
complexidade de modelos e interpretações de casos e normas. A teoria é uma 
instância de organização, discussão e crítica da variedade de soluções que guarda 
uma posição de niilismo institucional em relação ao seu objeto de estudo. Seu papel 
não é escolher, mas favorecer escolhas refletidas e identificar escolhas irrefletidas, 
ou seja, escolhas que naturalizem soluções e desenhos institucionais ou não sejam 
justificadas de maneira coerente. Também é seu papel, como dissemos acima, fazer 
um inventário dos modelos institucionais, interpretações de normas e suas bases de 
justificação, que permanecem em disputa numa determinada sociedade. 

Podemos dizer também que, ao exercer o papel mencionado acima, que a teoria 
do direito deve buscar identificar as eventuais de zonas de autarquia no interior das 
instituições formais. Afinal, ao pesquisar as justificativas em disputa no campo do 
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direito, a teoria será capaz de encontrar, pela negativa, aqueles espaços em que as 
decisões estejam sendo tomadas sem justificativa, ou seja, de forma arbitrária, 
formando assim zonas institucionais de autarquia. Não cabe à teoria do direito, 
insisto, dizer se esta situação é boa ou ruim. Seu papel será apenas explicitar a 
existência ou não de modelos de justificação, ou seja, de padrões de legitimação 
democráticos ou autoritários, ainda, padrões fundados apenas no poder simbólico. 

Deste modo, chamaremos de zona de autarquia27 um espaço institucional em 
que as decisões são tomadas sem que se possa identificar um padrão de 
racionalidade qualquer, ou seja, em que as decisões são tomadas num espaço vazio 
de justificação. Está para ser feita uma descrição detalhada destas zonas de 
arbitrariedade em que a forma jurídica se torna apenas uma aparência vazia para 
justificar a arbitrariedade do poder público ou privado.28  

Evidentemente, será rara a identificação de zonas de autarquia em que os 
organismos de poder afirmem simplesmente: “Decido assim porque eu quero” . Ou: 
“Decido desta forma porque é a melhor coisa a se fazer” . É de se esperar que esteja 
presente alguma forma de falsa justificação que pretenda conferir uma forma 
aparentemente racional para decisões puramente arbitrárias. Pouco importa se as 
decisões são congruentes, pois como já visto, da congruência não se deriva, 
necessariamente, a racionalidade das decisões. 

Lembremos que não nos referimos aqui a nenhum modelo hermenêutico em 
particular ou a nenhuma justificativa de escolha de desenho institucional específica, 
afinal, a pluralidade é característica do direito contemporâneo. As várias alternativas 
podem estar em disputa e ocupar este ou aquele lugar em uma dada sociedade em 
momentos históricos diferentes. Uma zona de arbítrio se caracteriza, com efeito, 
quando não se possa identificar nenhuma justificação racional, nenhum conjunto de 
regras que organize a fundamentação da decisão tomada.  

Mas o que significa, neste contexto, um discurso racional? Lembremos, em 
poucas palavras, que um discurso racional é aquele em que os falantes levantam 
pretensões de validade e são capazes de defendê-las, sem entrar em contradição, 
quando instados a fazê-lo. Não se pode sustentar, racionalmente A e não-A 
simultaneamente; não se pode recusar, racionalmente, a justificar uma asserção 
proferida quando alguém se põe a questioná-la, também não se pode, racionalmente, 
desqualificar o interlocutor que demanda por minhas razões ou impedir que qualquer 
outro faça o mesmo.  

Uma decisão que não seja capaz de atender a critérios deste tipo pode ser 
classificada como irracional e, caso se torne constante, tendente a formar uma zona 
de autarquia no interior das instituições formais, o que pode corroê-las por dentro. 
Franz Neumann, em um insight genial, atribuiu, em O Império do Direito, exatamente 
esta função à pesquisa em direito29:  

 

                                                 
27 O conceito de zona de autarquia não é de Franz Neumann. Foi criado em RODRIGUEZ:2009 com inspiração em 
sua obra, em especial, em sua análise do nazismo no livro Behemoth. Nosso objetivo de longo prazo é construir 
uma taxinomia do que chamamos de “modalidades de legalidade falsa” , dentre as quais estão incluídas as figuras 
de “Behemoth”  e diversas modalidades de “zona de autarquia”  como  a “naturalização conceitual” , o 
“ textualismo” , a “ justiça política” ,entre outras.  
28 A idéia fonte desta análise está em NEUMANN:1966, 1986. Conceitos neumannianos foram reaproveitados para 
análises do direito contemporâneo por GÜNTHER:2009 (que utiliza a idéia de falsa legalidade - falsche legalität) e 
RODRIGUEZ:2009. 
29 Retomamos aqui análises feitas em RODRIGUEZ:2006. 
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Se nós descobrimos por meio da análise sociológica que certa atividade do 
estado é estruturalmente e funcionalmente administração e não justiça, nós 
podemos  postular em certas circunstâncias a alocação desse assunto para 
a administração e para os tribunais administrativos, e não para cortes 
ordinárias (NEUMANN, 1986:238).30 

 
Seguindo explicitamente o conceito de Kelsen, Neumann afirma que administrar 

e julgar são atos de aplicação de normas jurídicas. Estes atos serão mais ou menos 
indeterminados conforme o desenho institucional que resultar da articulação entre 
normas substantivas e adjetivas, na terminologia atual, normas substantivas e 
processuais. A variação deste grau de indeterminação dará o critério para diferenciar 
administração e jurisdição.  

Em O Império do Direito, a diferença entre jurisdição, administração e legislação 
deve ser compreendida dinamicamente, pelo movimento de todo o sistema jurídico, 
partindo-se da criação da norma pelo Parlamento até os atos de aplicação pelos 
órgãos executivos e jurisdicionais. A identificação precisa dos momentos de criação e 
aplicação se dará a posteriori, pela observação de uma série de atos de aplicação 
pretéritos.  

Haverá casos em que a norma editada pelo Parlamento não abrirá muito espaço 
para a ação do órgão aplicador e outros em que sua indeterminação fará da aplicação 
uma verdadeira atividade legislativa. De qualquer maneira, trata-se sempre de seguir 
os procedimentos para a tomada de decisão conforme as normas substantivas e 
adjetivas. Manter de fato a separação entre legislação e aplicação se confunde com 
seguir o procedimento decisório desenhado para cada caso, independentemente do 
órgão responsável por criar ou aplicar a norma jurídica. 

A distinção entre administração e jurisdição não tem em Neumann qualquer 
garantia a priori. Desta distinção depende também a distinção entre legislação e 
jurisdição. Quando o juiz age como administrador, ele destrói a força das normas 
gerais, pois ignora completamente seu texto e promove a mediação dos interesses 
sociais sem o seu intermédio. O texto de Neumann apresenta esta arquitetura como 
uma espécie de castelo de cartas, garantido, no limite, pela ação de reforma 
institucional constante fundada na observação permanente do funcionamento das 
instituições.  

A separação entre jurisdição e administração, segundo Neumann, é algo pelo 
qual é preciso zelar. A supressão da jurisdição, ou seja, a decisão de todos os 
conflitos com base essencialmente em normas completamente abertas pode resultar 
na perda da racionalidade do direito. De outro lado, a regulação fechada de todas as 
questões, submetidas a normas e procedimentos decisórios rígidos, pode inviabilizar 
a ação do Estado nos casos em que for necessária certa flexibilidade para julgar e 
administrar, como discutimos em itens anteriores.  

Esta equação não tem nem nunca terá uma solução definitiva: trata-se de um 
processo conflituoso em que a criação e a aplicação das normas jurídicas assumem 
configurações variadas conforme o assunto tratado e que serão objeto de debate 
constante entre os grupos sociais. Também administração e jurisdição podem variar 

                                                 
30 No original: “ If we discover by a sociological analysis that a certain activity of the state is structurally and 
functionally administration and not justice, we might postulate in certain circumstances the allocation of this 
matter to administration or to administrative tribunals, and not to ordinary courts” . 
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seus limites em função do objeto regulado e, mais ainda, em função da passagem do 
tempo. 

A análise sociológica do funcionamento das instituições implica a pesquisa 
empírica da ação dos órgãos de poder, inclusive todos aqueles que praticam atos 
jurisdicionais. Ora, se considerarmos que o modo de pensar dogmático é o 
instrumental de que os órgãos jurisdicionais se utilizam para tomar suas decisões, 
descrever seu funcionamento por meio de pesquisas empíricas é reconstruir a 
maneira pela qual estes órgãos realizam raciocínios dogmáticos com o fim de 
controlar o grau de indeterminação que caracteriza seus julgamentos e, nos termos 
de Neumann, propor, eventualmente, reformas institucionais para realocar certas 
matérias para órgãos de natureza administrativa.  

Esta exposição de Franz Neumann aponta para a tarefa, em nossa terminologia, 
de identificar as zonas de arbitrariedade no interior do estado de direito. Em um texto 
posterior, será necessário detalhar as características deste trabalho e sua relação 
com o conceito de separação de poderes, a qual foi apenas esboçada aqui. Seja como 
for, para nossos fins, é importante dizer, como Neumann dá a entender, que a teoria 
deve dialogar com a dogmática jurídica e com a pesquisa de jurisprudência para 
identificar os modelos hermenêuticos em funcionamento e ser capaz de criticá-los. 
Desta forma, será possível descobrir se há setores do estado de direito em que os 
órgãos de poder atuam de forma arbitrária e explicitar modelos autoritários ou 
meramente simbólicos de legitimação das decisões.  
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