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Resumo: A vitalidade da responsabilidade civil, apesar de limitações crescentes para 

cumprir seu papel de reparação de danos e prevenção de ilícitos, indica a necessidade de 

reflexão sobre as razões para sua justificação. Dentre as várias teorias de justificação 

encontradas no debate atual, a teoria do discurso da responsabilidade, de Klaus Günther, 

parece a mais promissora, pois permite enxergar na responsabilidade civil uma função – a 

função de comunicação de autoria – para além das problemáticas reparação e prevenção, e ao 

mesmo tempo escapar ao autoritarismo de justificativas fundadas no conteúdo das normas de 

responsabilização. O objetivo deste texto é analisar e criticar a teoria do discurso da 

responsabilidade. Como demonstraremos, apesar de seu grande poder explicativo, essa teoria 

apresenta um problema grave, pois não é capaz de dar conta da realidade das pessoas jurídicas 

e dos riscos que seu grande poder representa para os indivíduos. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil; Teoria do discurso; Pessoas deliberativas; 

Pessoas jurídicas; Racionalidade coletiva. 

 

 

Abstract: The thriving of tort liability, despite its growing problems in fulfilling the 

goals of compensation and deterrence, points to the need to consider the reasons for its 

justification. Among the many theories of justification for tort liability found in the 

contemporary debate, the discourse theory of responsibility, as developed by Klaus Günther, 

seems the most promising, since it allows us to see a new goal for tort liability, namely the 

communication of authorship. At the same time, it does not have the authoritarian character of 

justification theories based on the content of liability rules. The goal of this paper is to analyze 

and criticize the discourse theory of responsibility. As will be shown, in spite of its many 

positive aspects, this theory has a serious flaw, since it is not able to account for the reality of 

legal entities and the risk that their great power represents to individuals.  

 

Keywords: Tort Liability; Discourse Theory; Deliberative Persons; Legal Entities; 

Collective Rationality. 
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Introdução 

 

A responsabilidade civil encontra-se atualmente em uma situação aparentemente 

paradoxal. Por um lado, é considerada um dos institutos mais fundamentais do nosso 

ordenamento jurídico. Ao lado dos contratos e dos direitos reais, está tão intimamente ligada à 

estrutura do direito privado, que sequer parece fazer sentido questionar a sua existência. 

Na literatura jurídica brasileira atual discutem-se vários temas relativos à 

responsabilidade civil, mas praticamente não se questiona a existência deste instituto ou se 

indaga sobre a sua justificação.  

Além disso, no âmbito de uma sociedade na qual se nota uma tendência crescente à 

individualização de responsabilidade, a responsabilidade civil parece constituir uma espécie 

de panaceia. Assim é que, no debate público brasileiro, é frequente a demanda por ampliação 

dos casos de responsabilização: busca-se responsabilidade civil pela divulgação de imagens e 

informações pela internet, por bullying nas escolas, por adultério e até pela falta de amor 

paterno. 

Por outro lado, no entanto, a responsabilidade civil se mostra cada vez menos capaz de 

cumprir o papel que lhe atribui a tradição jurídico-dogmática, o qual consiste primordialmente 

na reparação das vítimas de danos e na prevenção de ilícitos. 

Além de suas antigas limitações (como o risco de insolvência do responsável e as 

dúvidas que sempre pairaram sobre seu potencial dissuasório), a responsabilidade civil 

atualmente enfrenta ainda maiores obstáculos para atingir esses objetivos. 

O grande desenvolvimento e aplicação do instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica atualmente no Brasil pode ser entendido como manifestação dessa 

crise. A atribuição de personalidade jurídica a empresas e outras organizações é 

frequentemente entendida como um mecanismo para o controle dos riscos envolvidos no 

exercício de certas atividades, notadamente da atividade empresarial, controle este que se faz 

por meio da distribuição de responsabilidade entre a pessoa jurídica e as pessoas naturais que 

dela fazem parte, ou entre diversas pessoas jurídicas cujas atividades se relacionam. A 

tendência atual, tanto na legislação, quanto nos tribunais brasileiros, é restringir cada vez mais 

a possibilidade de limitar a responsabilidade de pessoas envolvidas em atividades 

organizadas. 

Outro problema atual pode ser compreendido com referência aos fenômenos da 

chamada “sociedade de risco”. Diante de riscos catastróficos, globais, tipicamente invisíveis e 
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frequentemente incalculáveis (BECK, 1992, p. 22-23) a responsabilidade civil se mostra 

totalmente inadequada para os fins de reparação e prevenção.  

Em primeiro lugar, se os danos são catastróficos e globais, a insolvência do 

responsável é extremamente provável (mesmo que tenha seguro), sem contar que há danos 

simplesmente irreparáveis.  

Além disso, diante de danos catastróficos, a utilidade da responsabilidade como 

instrumento de prevenção é duvidosa. A função preventiva da responsabilidade civil baseia-se 

na dissuasão pela imposição de uma sanção desagradável após a prática do ato ilícito. Isso 

significa que ela pretende impedir que o autor do ilícito pratique outros ilícitos no futuro, o 

que no caso de danos catastróficos constitui evidentemente um problema, pois não adianta 

evitar apenas uma segunda catástrofe. Diante disso, sua utilidade como instrumento de 

prevenção diante dos novos riscos permanece apenas se acreditarmos que a simples ameaça 

de sanção tem poder dissuasório suficiente, o que é duvidoso, especialmente com relação aos 

riscos desconhecidos e/ou incognoscíveis. 

Interessante é que, apesar dessas limitações, a responsabilidade civil continua sendo 

um instrumento muito usado em nosso sistema jurídico, inclusive para a regulação dos novos 

riscos. Como exemplo, podemos citar a existência de responsabilidade civil para os casos de 

prejuízos causados por organismos geneticamente modificados, cujo potencial danoso não é 

completamente conhecido (Lei n. 11.105/2005); por acidentes nucleares, cujos danos tendem 

a ser catastróficos e globais (Lei n. 6.453/1977); por danos ao meio ambiente, os quais 

igualmente tem potencial para a catástrofe e para a globalização (Lei n. 9.605/1998); bem 

como – segundo parte da doutrina – pelos chamados “riscos de desenvolvimento”, os quais 

são incognoscíveis por definição (Lei n. 8.078/1990-CDC)1. 

Essa vitalidade da responsabilidade civil, apesar das suas limitações para realizar as 

funções que lhe são tradicionalmente atribuídas, aponta para a necessidade de uma reflexão 

sistemática acerca das razões para sua justificação. 

Das várias teorias encontradas hoje no debate nacional e estrangeiro, a teoria do 

discurso da responsabilidade, como desenvolvida por Klaus Günther parece-nos promissora. 

Por permitir a construção da ideia de responsabilidade civil em torno da noção de atribuição 

de autoria e por ser procedimental, tal teoria permite, por um lado, enxergar na 

responsabilidade civil uma função social para além das problemáticas reparação e prevenção 

                                                 
1 A responsabilidade por riscos de desenvolvimento pode ser definida como a responsabilidade civil por danos 
decorrentes de produtos cujos defeitos não podiam ser conhecidos na época de sua colocação no mercado com os 
meios oferecidos pela ciência de então. 
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tradicionais e, por outro lado, escapar ao autoritarismo das justificativas ligadas ao conteúdo 

das normas de responsabilização. 

A teoria de Klaus Günther, embora formulada como uma teoria da responsabilidade 

em geral, foi desenvolvida por seu autor com base na responsabilidade penal. É objetivo deste 

texto verificar se e em que medida ela se aplica realmente à responsabilidade civil. 

 

 

1 Responsabilidade civil como comunicação 

 

Como se disse, a teoria do discurso da responsabilidade foi desenvolvida por Klaus 

Günther para tratar da responsabilidade penal. No entanto, embora não a tenha ele mesmo 

aplicado para refletir sobre outras formas de responsabilidade jurídica, é possível fazê-lo, 

pois, no que se refere à função social de comunicação, a teoria apresenta-se como uma teoria 

geral da responsabilidade, uma vez que a estrutura formal da qual decorre a função 

comunicativa é comum a todas as situações em que se fala em responsabilidade (GÜNTHER, 

2000, p. 469). 

A teoria do discurso da responsabilidade como desenvolvida por Klaus Günther é um 

aspecto da teoria do discurso do direito e desse modo uma teoria sobre a legitimidade das 

normas jurídicas. No que se refere à imputação de responsabilidade, isto significa que a 

relação da imputação da prática de um ilícito a alguém e o modo de legitimação da norma 

cuja violação se imputa não é acidental (GÜNTHER, 2005, p. 1). 

Nas palavras do autor (GÜNTHER, 1999, p. 83): 

 

A teoria do discurso do direito procura expressar de modo preciso duas 
intuições acerca da legitimidade do direito: que são os próprios cidadãos que 
decidem sobre o direito posto e que o procedimento jurídico de decisão é 
racional, ou seja, permite o exame de propostas de normas por meio de 
crítica argumentativa.  

 

Trata-se, portanto, de uma teoria da legitimação democrática do direito, cuja referência 

é a ideia de democracia deliberativa, desenvolvida por Jürgen Habermas. 

A teoria do discurso do direito é uma teoria de legitimação procedimental, isto é, 

funda a legitimidade do direito no procedimento pelo qual se criam as normas jurídicas. Com 

isso, ela se distingue de teorias que buscam um fundamento material de legitimação do direito 

em um princípio absoluto de moral ou ética política (GÜNTHER, 1999, p. 83). 
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Por outro lado, a teoria do discurso do direito não se contenta com qualquer 

procedimento de criação de normas, mas pressupõe um procedimento por meio do qual os 

próprios cidadãos decidam racionalmente sobre as normas jurídicas que regularão sua 

convivência. 

Conforme a teoria do discurso, um procedimento de criação de normas jurídicas é 

democrático (e, desse modo, capaz de produzir normas legítimas e vinculantes) quando 

estruturado como discursos e procedimentos decisórios dos quais todos os cidadãos tenham a 

possibilidade real de participar (GÜNTHER, 1999, p. 86). 

Fundamental para a compreensão de tal procedimento democrático é a ideia de pessoa 

deliberativa, como a pessoa capaz de nele tomar parte. Segundo Günther, é o conceito de 

pessoa deliberativa que explica a relação entre o destinatário da norma e o legislador. A 

qualidade de pessoa deliberativa é aquilo que destinatários das normas e legislador têm em 

comum, permitindo a oscilação dos indivíduos entre esses dois papéis. Tal possibilidade da 

troca de papéis, por sua vez, permite que o destinatário da norma seja também seu criador 

(GÜNTHER, 1999, p. 86-87). 

Isso significa que a teoria do discurso pressupõe que as pessoas tenham certas 

características, certas disposições e aptidões, que lhes permitam tomar parte no discurso.  

O que não quer dizer que a legitimidade do direito ou as características do discurso 

derivem diretamente das disposições e aptidões dos participantes, mas apenas que tais 

disposições e aptidões são pressupostos necessários para a participação no discurso e, com 

isso, no procedimento do qual resultam normas jurídicas legítimas (GÜNTHER, 1999, p. 83; 

86). 

Assim, em cada contexto, o conceito de pessoa que os cidadãos pressupõem ao 

atribuírem-se responsabilidade tanto na posição de destinatários das normas jurídicas, quanto 

na posição de colegisladores varia. As características pressupostas para que alguém possa ser 

responsabilizado criminalmente, por exemplo, são diversas daquelas pressupostas para que 

lhe seja atribuída responsabilidade civil no direito brasileiro. Essas diversas características 

não derivam simplesmente da própria ideia de pessoa deliberativa, mas são resultado do 

processo de deliberação, na medida em que os cidadãos “em conjunto, interpretam e 

estruturam juridicamente a imputabilidade idealizada que se atribuem uns aos outros, de 

forma pressuposta, na qualidade de participantes do discurso” (tradução nossa). O conceito de 

pessoa deliberativa constitui apenas o mínimo denominador comum a todas as diversas 

noções de pessoa pressupostas nos diversos contextos (GÜNTHER, 1999, p. 85). 
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As características essenciais da pessoa deliberativa são a capacidade de posicionar-se 

de maneira crítica em relação a proferimentos e ações próprios e alheios e a capacidade de 

tomar parte em discursos, ou argumentações.  

Ambas as capacidades relacionam-se à ideia de razão (Grund). Uma pessoa com 

capacidade de posicionar-se de maneira crítica pode distanciar-se de proferimentos e ações 

próprios e alheios para criticá-los com base em razões; isto é, ela pode “realizar o ato 

cognitivo de posicionamento fundamentado em relação a proferimentos e ações”. Além disso, 

ela é capaz de alterar seu comportamento conforme as razões que aceite, isto é, está em 

condições de realizar o ato volitivo de “seguir as razões que aceitou” (tradução nossa) 

(GÜNTHER, 1999, p. 87). 

A capacidade de tomar parte em discursos é necessária, pois as razões são resultados 

de argumentações em que pretensões de validade discutíveis são levantadas por meio de 

proferimentos, criticadas por meio de razões e defendidas com contrarrazões. Por meio do 

discurso descobrem-se ou constroem-se as “melhores razões, capazes de resistir 

provisoriamente à crítica contínua de um número ilimitado de participantes” (GÜNTHER, 

1999, p. 88). 

Isso não significa que as pessoas deliberativas façam sempre de fato uso de sua 

capacidade de crítica e autocrítica e que realmente alterem seu comportamento com base no 

resultado de discursos de que tenham participado. Trata-se aqui da capacidade de fazê-lo. 

Essa capacidade faz com que a pessoa deliberativa se torne o centro originário de suas ações, 

não apenas no sentido causal, mas como sua autora. Nas palavras de Klaus Günther (1999, p. 

89): 

Quando faz diferença para uma ação ou proferimento o fato de a pessoa ter 
ou não ter feito uso de sua capacidade de posicionar-se criticamente, pode-se 
dizer que os proferimentos e ações podem ser imputados a essa pessoa na 
qualidade de autor (grifos no original) (tradução nossa). 

 

Além disso, é preciso ter em mente que procedimentos democráticos, ao contrário de 

discursos, não podem prolongar-se indefinidamente, mas precisam ser organizados de modo a 

permitir decisões majoritárias sobre normas jurídicas dentro de um lapso de tempo limitado. 

Daí decorre que as normas jurídicas têm validade mesmo que nem todos os cidadãos tenham 

de fato feito uso da sua capacidade deliberativa e mesmo que nem todos tenham sido 

convencidos a rever sua posição divergente (GÜNTHER, 1999, p. 91). 

A posição de cidadão (colegislador) é uma especificação da pessoa deliberativa, ou 

seja, é a pessoa deliberativa com características específicas em função do procedimento 
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legislativo democrático. A participação dos cidadãos em argumentações exercita-se “na forma 

de um direito subjetivo de participação política em procedimentos juridicamente 

institucionalizados de formação de opinião e vontade públicas” (grifos no original) (tradução 

nossa) (GÜNTHER, 1999, p. 93). 

A forma direito subjetivo implica que o cidadão não tem um dever de participação 

política. Além disso, ele não tem um dever de aceitar a norma, isto é, de segui-la por 

concordar com seu conteúdo. A validade do direito funda-se apenas no procedimento 

democrático que concede a todos os cidadãos o direito igual e eficaz de exercer publicamente 

sua capacidade crítica. 

Nas palavras do autor (GÜNTHER, 1999, p. 93): 

 

São a capacidade de posicionamento crítico [...] e o direito subjetivo igual ao 
exercício eficaz dessa capacidade em procedimentos democráticos 
institucionalizados juridicamente que, em conjunto, fundamentam a 
pretensão de vinculação do direito positivo (grifos no original) (tradução 
nossa). 

 

Se a participação no procedimento democrático de criação de normas jurídicas 

depende das capacidades da pessoa deliberativa, também a obediência a normas depende 

dessas capacidades. Em primeiro lugar, porque o dever de obediência depende de ser a norma 

legítima e, em segundo lugar, porque é apenas sob a condição de ser capaz de assumir uma 

posição autocrítica em relação aos próprios proferimentos e ações que se poderá considerar 

uma pessoa como autora do ato que viole uma norma legítima. 

O destinatário da norma jurídica, a “pessoa de direito” (Rechtsperson)2, precisa ser, 

portanto, também uma pessoa deliberativa. 

Assim, fecha-se o laço que une o destinatário da norma ao legislador: as características 

de pessoa deliberativa permitem que o mesmo ator exerça alternadamente os papéis de pessoa 

de direito e de cidadão.  

Os dois papéis articulam-se, sem confundirem-se: a pessoa deliberativa pode defender 

seus pontos de vista sobre as normas jurídicas que regulam a convivência de todos (inclusive 

manifestando seu repúdio a normas jurídicas em vigor) por meio do exercício de seu direito 

subjetivo de participação no procedimento democrático, mas não pode fazê-lo por meio do 

descumprimento da norma legitimamente válida.  

                                                 
2 O termo Rechtsperson poderia ser traduzido simplesmente por “pessoa”, termo que na linguagem jurídica 
indica o destinatário de normas jurídicas, sem necessidade de qualquer qualificação. Ainda assim, preferimos 
usar a expressão “pessoa de direito”, para evitar confusão com a pessoa deliberativa, deixando claro tratar-se da 
pessoa deliberativa no seu papel de destinatária das normas jurídicas. 
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Segundo Günther (1999, p. 99): 

 

Só é possível reprovar criticamente a pessoa de direito a violação do dever 
de não cometer ilícitos, se ela tinha a capacidade de posicionar-se 
criticamente em relação a proferimentos e ações próprios e alheios e se tinha, 
além disso, a chance, do ponto de vista jurídico e institucional, de participar 
do procedimento democrático de alteração de normas de modo efetivo. 
Nesse caso é razoável que ela fizesse valer sua posição contrária à norma 
publicamente, por meio da mudança de papéis, assumindo o papel de 
cidadão, e, ao mesmo tempo, fosse capaz de, no papel de pessoa de direito, 
encarar seu próprio plano de ação de modo autocrítico, a partir da 
perspectiva da norma (tradução nossa). 

 

Como resultado, no que se refere à responsabilidade civil, temos que as circunstâncias 

em que alguém será ou não considerado juridicamente responsável pela prática de um ilícito 

não estão dadas de antemão: não decorre diretamente quer da economia, quer da moral (ou 

mesmo das características do discurso ou das aptidões da pessoa deliberativa). O conteúdo das 

normas de responsabilidade civil é resultado do procedimento democrático organizado na 

forma de argumentos racionais a respeito das circunstâncias em que deve haver 

responsabilidade civil (os quais podem, naturalmente, incluir argumentos econômicos e 

morais) e no qual os próprios cidadãos interpretam-se a si mesmos no seu papel de futuros 

imputados, definindo as características da pessoa de direito imputável. 

Desse modo, é possível dizer, com Klaus Günther, que em um Estado democrático de 

direito, os cidadãos assumem responsabilidade por sua responsabilização3. Da 

responsabilidade pela responsabilização, decorre a função comunicativa da imputação de 

responsabilidade civil, que nos interessa aqui. 

 

 

2 A função comunicativa da responsabilização 

 

Como já se adiantou acima, Klaus Günther entende haver algo de comum a todas as 

situações em que se fala de responsabilidade, não apenas nos vários ramos do direito, mas 

também quando se fala de responsabilidade moral, política, etc., e pelos próprios 

proferimentos linguísticos. Em cada um desses contextos, há especificações da ideia de 

responsabilidade e de pessoa responsável, mas todas elas têm algo em comum: uma 

determinada estrutura formal, da qual decorre sua função social (GÜNTHER, 2000, p. 469). 

                                                 
3 A expressão é de Zygmunt Baumann, citado por Klaus Günther (2000, p. 477). 
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Em qualquer contexto em que se fale de responsabilidade, “trata-se da 

responsabilidade de uma pessoa por uma ação (ou omissão) ou consequência de uma ação 

perante outras pessoas”; alguém se faz ou é feito responsável perante outras pessoas, de modo 

que a pessoa responsabilizada preste contas perante as demais (GÜNTHER, 2000, p. 469). 

Desta estrutura decorre a função social da imputação de responsabilidade, a qual 

consiste em determinar o modo como os fatos em questão serão compreendidos, se como 

consequências da ação de alguém ou como resultado do destino, do acaso, da natureza, da 

vontade de deus, etc. 

A imputação de responsabilidade interrompe a potencialmente infinita rede de relações 

de causalidade que envolve o fato em um ponto escolhido de maneira mais ou menos 

arbitrária, para atribuí-lo a uma pessoa, a qual se passa a considerar não simplesmente a causa 

do evento em questão, mas sua autora. 

Tratando-se de responsabilidade jurídica, o ponto onde tal rede de causalidades será 

interrompida, com imputação ou não a uma pessoa agente, depende da norma jurídica em 

questão, a qual, para ser vinculante, deverá ser democraticamente legítima no sentido descrito 

acima. 

Ao definir, por meio do procedimento democrático, as normas de imputação de 

responsabilidade jurídica, os cidadãos traçam a fronteira entre liberdade e determinação, entre 

o que será considerado decisão e ação livres da pessoa e o que será considerado como 

determinado por circunstâncias externas (GÜNTHER, 2000, p. 476-477). 

Desse modo, a atribuição de responsabilidade passa a ser uma prática social por meio 

da qual se estrutura a comunicação social acerca de problemas, conflitos, riscos e danos, 

atribuindo-se a autoria do fato em questão a uma pessoa, sob o pano de fundo de 

compreensões alternativas (GÜNTHER, 2000, p. 471). 

Entre outras coisas, a atribuição de responsabilidade comunica, tanto para o 

responsável, quanto para sua eventual vítima e para a sociedade, que o ocorrido não foi um 

fato da natureza, golpe do destino, simples azar, culpa da vítima ou resultado de problemas 

sociais, mas erro do próprio responsável (GÜNTHER, 2000, p. 483). 

Olhando-se para a responsabilização deste modo, é possível finalmente perceber algo 

que fica totalmente obscurecido na literatura jurídico-dogmática tradicional sobre a 

responsabilidade civil. É possível perceber que a imputação de responsabilidade consiste em 

uma “prática social com significado próprio” (GÜNTHER, 2000, p. 471), independente da 

sanção de reparação. 
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As funções tradicionalmente atribuídas à responsabilidade civil e hoje em debate têm 

por foco a sanção. Assim, para que a responsabilidade civil atinja de fato o objetivo de reparar 

a vítima, é preciso que o responsável pague, o que mostra que o objetivo de reparação 

depende essencialmente da sanção aplicada ao responsável. 

O mesmo se pode dizer da função de prevenção por dissuasão, pois o efeito preventivo 

da responsabilidade civil é esperado em função do fato de o responsável ser forçado a arcar 

com os custos de sua atividade, sem o que a ideia do incentivo não se realiza. 

Também o objetivo de distribuir riscos e prejuízos por um grande número de pessoas 

depende evidentemente da atribuição ao responsável do dever de pagar pelos prejuízos. 

Do mesmo modo, a visão segundo a qual a responsabilidade civil seria um instrumento 

de correção de trocas ineficientes depende de que a pessoa capaz de fazer o uso mais valioso 

de um bem o obtenha mediante pagamento de indenização ao titular do bem (isto é, de 

pagamento do valor pelo qual o titular estaria disposto a desfazer-se do bem). 

A ideia de justiça corretiva, como entendida por Weinrib (1995, passim), implica que 

aquilo que foi retirado injustamente de alguém lhe seja devolvido, o que depende, mais uma 

vez, da sanção de reparação. 

De modo que é possível dizer que, quando tais teorias tratam das funções da 

responsabilidade civil como suas justificativas, tratam e justificam apenas e especificamente o 

dever de reparar, mesmo nos casos das teorias que reconhecem tal dever como consequência 

da imputação de responsabilidade pela prática de um ato ilícito (ou pelo menos como 

consequência da atribuição de autoria de um ato danoso, ainda que lícito, quando há 

responsabilidade em casos de exclusão de ilicitude). 

De maneira geral, a ênfase está na reparação, na dissuasão, etc., sendo a determinação 

de autoria do ato danoso encarada como um simples pressuposto da aplicação da sanção, 

como se a imputação em si não tivesse sentido próprio, mas apenas na medida em que seguida 

do dever de reparar. 

A teoria do discurso do direito aplicada à responsabilidade civil altera, portanto, o foco 

para mostrar que a própria imputação de responsabilidade (e não apenas a sanção) precisa de 

justificação e para romper o vínculo necessário entre a imputação de responsabilidade pelo 

ilícito civil e a sanção específica de reparação4. 

                                                 
4 Klaus Günther (2000, p. 484-485) aponta e critica esta mesma tendência a obscurecer o sentido próprio da 
imputação do ilícito nas discussões sobre responsabilidade penal. 
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A questão é reorganizada com base na atribuição de autoria pela prática de atos 

ilícitos, ficando em aberto a reação social ao ilícito praticado. O foco da responsabilidade civil 

passa a ser o ilícito e não mais o dever de reparar. 

Com isso, descreve-se melhor o direito positivo brasileiro, na medida em que se 

incorpora à descrição do instituto outras consequências jurídicas da prática (ou da ameaça de 

prática) de ilícitos, notadamente a tutela inibitória5. 

Na realidade, é possível ir além e ver a responsabilidade civil não especificamente 

como um instituto voltado à atribuição de autoria de atos ilícitos, mas de atribuição de autoria 

tout court. Vista deste modo, os casos de responsabilidade civil por ato lícito deixam de ser 

exceções ou excrescências. 

Esta é uma mudança de perspectiva que não decorre do amor à sistematização. Em 

primeiro lugar, permite que se note a diferença entre perseguir certos objetivos de políticas 

públicas por meio da responsabilidade civil ou por meio de outros institutos, os quais não 

realizam a atribuição de autoria. 

Para dar um exemplo, a função de reparação de danos pode ser buscada por meio de 

seguros privados ou de previdência social, casos em que a reparação não está ligada à autoria, 

isto é, não é feita pelo autor do prejuízo em razão desta autoria. Se tenho um contrato de 

seguro de automóvel com cobertura contra furto, a seguradora deverá reparar a perda 

patrimonial decorrente de furto em virtude do contrato, e não por ser autora do furto. Nesse 

caso haverá reparação, sem atribuição de autoria e independente dela. Mesmo nos casos de 

seguro de responsabilidade civil, em que há apuração de autoria, esta se dá por conta da 

responsabilidade civil e não do seguro: o fundamento do dever de reparar da seguradora 

continua a ser o contrato e ela certamente não é considerada autora do ato danoso praticado 

pelo segurado. 

Em segundo lugar, explicita uma função que a responsabilidade civil pode 

desempenhar, independentemente da sanção. Não há porque excluir a possibilidade de que em 

certos casos a própria atribuição de autoria seja um objetivo social autônomo a ser buscado. 

Finalmente, ao tornar a relação entre imputação do ilícito civil e sanção de reparação 

contingente, tal mudança de foco abre a possibilidade de repensar as sanções ao ilícito, 

recolocando-as no debate público. Ao desvincular a responsabilidade civil da reparação e 

apontar sua conexão com a legitimidade democrática das normas de imputação, a teoria do 

discurso da responsabilidade quebra a tendência à naturalização dos institutos jurídicos e 

                                                 
5 Sobre a tutela inibitória como consequência da ilicitude e sua relação com a responsabilidade civil, cf. Püschel 
(2011, p. 311-314). 
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expõe a relação entre a persecução de certos objetivos sociais (reparação de vítimas de danos, 

prevenção de danos, etc.) com determinadas concepções políticas. 

 

 

3 O problema da pessoa jurídica 

 

A teoria do discurso da responsabilidade como desenvolvida por Klaus Günther está 

talhada para a atribuição de responsabilidade a indivíduos6. No entanto, o direito civil atribui 

responsabilidade não apenas a indivíduos (pessoas naturais), mas também a pessoas jurídicas. 

Normalmente, os textos legais que estabelecem responsabilidade civil não fazem 

sequer referência a um tipo determinado de pessoa, aplicando-se indistintamente a pessoas 

naturais e jurídicas7.  

Sendo assim, para que possa ser entendida como uma teoria também da 

responsabilidade civil8, é preciso verificar a aplicação da teoria do discurso da 

responsabilidade a pessoas de direito não individuais, isto é, às pessoas jurídicas9. 

Este é o objetivo deste parágrafo. Com relação a esta questão, duas possibilidades se 

apresentam, conforme a visão que se tenha sobre o que é uma pessoa jurídica. 

Adotando-se uma visão sobre a pessoa jurídica que a reduza aos indivíduos que de 

algum modo a compõem, isto é, que negue sua realidade enquanto tal, o problema desaparece. 

Se a pessoa jurídica é considerada simples “ficção” ou “metáfora”, por exemplo, sendo mero 

                                                 

6 Na verdade, a própria teoria do discurso do direito desenvolvida por Jürgen Habermas já é pensada com vistas 
exclusivamente aos indivíduos, como veremos abaixo. Ao tratar do modo como o direito pode suprir as 
deficiências da moral quando se trata de deveres morais cujo cumprimento ultrapassa a capacidade de atuação 
individual, Habermas (1994, p. 149) menciona expressamente as pessoas jurídicas, qualificando-as de “sujeitos 
de direito fictícios” (fingierte Rechtssubjekte). 
7 Não há no direito brasileiro, responsabilidade distinta com base em ser a pessoa física ou jurídica. Há, 
certamente, leis que estabelecem responsabilidade diferenciada, mas, nos casos em que isso é feito, a distinção 
relevante não consiste em ser o imputado pessoa física ou jurídica. Apenas para citar dois exemplos (o exercício 
de listar todas as hipóteses de responsabilidade civil seria muito longo): o art. 186 do CC refere-se ao 
responsável simplesmente como “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”, sem quaisquer distinções; o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), por sua vez, refere-se ao responsável como “fornecedor”, prevendo 
explicitamente, em seu art. 3o, a possibilidade de tratar-se tanto de pessoa física quanto jurídica. 
8 Na realidade, tendo em vista que o direito brasileiro prevê também a possibilidade de responsabilidade penal de 
pessoas jurídicas em certos casos (CF, art. 173, § 5o, e art. 225, § 3o; Lei n. 9.605/98), a discussão feita neste 
capítulo ultrapassa a questão da aplicação da teoria do discurso à responsabilidade civil. Trata-se de reflexão 
necessária para que se possa avaliar a adequação da teoria também à responsabilidade criminal. A questão, por 
outro lado, não é exclusiva do direito brasileiro, uma vez que a responsabilização criminal de pessoas jurídicas 
ocupa atualmente um lugar central nos debates de política criminal em nível internacional (sobre o debate acerca 
da responsabilidade penal de pessoas jurídicas, cf. MACHADO, 2009, p. 13). 
9 A referência às pessoas jurídicas é, na verdade, uma simplificação, pois o direito brasileiro reconhece a 
qualidade de sujeito de direito também a certos entes não personalizados, ainda que de modo limitado, como a 
massa falida, o espólio e o condomínio.  
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atalho jurídico-linguístico para referir um grupo de indivíduos, a questão da aplicação da 

teoria do discurso às pessoas jurídicas nem sequer se apresenta, pois, deste ponto de vista, a 

responsabilidade é sempre individual (ainda que de vários indivíduos). 

Mesmo que haja discordância sobre quem seriam os indivíduos em questão (sócios, 

administradores, empregados, credores, etc.), deste ponto de vista, não há responsabilidade de 

pessoas jurídicas, mas apenas a responsabilidade de indivíduos, mediada pela “ficção” ou 

“metáfora” da pessoa jurídica. 

Na reflexão a seguir, tomarei outro caminho: procurarei verificar se a existência de 

pessoas jurídicas constitui obstáculo para a teoria do discurso da responsabilidade quando se 

leve as pessoas jurídicas a sério, isto é, quando se adote uma noção de pessoa jurídica que lhe 

reconheça realidade própria, distinta dos indivíduos. 

Tendo em vista que a imputabilidade das pessoas, conforme a teoria do discurso, 

consiste nas capacidades da pessoa deliberativa (conforme se viu acima), para atingir nosso 

objetivo será necessário demonstrar que as pessoas jurídicas podem ser pessoas deliberativas. 

Com isso, ficará demonstrado que a teoria do discurso da responsabilidade aplica-se 

não apenas à responsabilidade penal, mas também à responsabilidade civil10.  

Como se verá, nosso argumento é, no entanto, que a redução da pessoa jurídica aos 

indivíduos que a compõem não descreve adequadamente o fenômeno em grande parte dos 

casos, pelo menos. 

Uma advertência é necessária neste ponto. Embora a possibilidade de que a pessoa 

jurídica seja pessoa deliberativa esteja intimamente relacionada com a concepção que se tenha 

sobre em que consiste a pessoa jurídica, o objetivo deste parágrafo não é esgotar esta última 

questão. O debate sobre “a natureza” da pessoa jurídica será tratado aqui apenas na medida 

em que seja necessário para verificar a hipótese de que pessoas jurídicas podem ser pessoas 

deliberativas. Se elas são ou podem ser também outras coisas, é uma questão de que não 

tratarei. 

Assim, do argumento que será desenvolvido a seguir não resulta, por exemplo, que as 

pessoas jurídicas não possam ser vistas também como feixe de contratos, como pool de 

recursos, etc. Há, com certeza, diversas perspectivas a partir das quais é possível olhar para a 

pessoa jurídica, cada qual capaz de iluminar mais ou menos certos aspectos do fenômeno. 

                                                 
10 Como pretende seu autor, ao elaborá-la como teoria geral da responsabilidade em suas diversas manifestações 
(GÜNTHER, 2000, p. 468-469). 
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O objetivo de levar a pessoa jurídica a sério, excluirá apenas aquelas visões da pessoa 

jurídica que neguem a sua realidade, isto é, que a reduzam a um feixe de contratos, um pool 

de recursos, uma metáfora ou qualquer outra coisa. 

 

3.1 Pessoas jurídicas como sujeitos racionais autônomos 

 

A fim de verificar se a pessoa jurídica pode ser uma pessoa deliberativa, vamos 

começar por retomar as características que devem ter para tanto11. Trata-se das disposições e 

aptidões que a teoria do discurso pressupõe para os participantes no discurso, isto é, os 

requisitos da sua imputabilidade12. 

Como já mencionado acima, conforme o contexto e a prática social em questão, as 

pessoas deliberativas adquirem características específicas, variando a abrangência da sua 

imputabilidade. Tais características não podem ser derivadas diretamente apenas da teoria do 

discurso, mas resultam do próprio discurso dos cidadãos em uma democracia. As 

características a seguir são, portanto, as disposições e aptidões mínimas da pessoa 

deliberativa, as quais constituem por assim dizer “o mínimo denominador comum que os 

conceitos de pessoa partilham em suas diversas formas discursivas específicas” (GÜNTHER, 

1999, p. 85)13. 

Em primeiro lugar é preciso ser possível atribuir-lhe identidade. Sem isso não há como 

imputar ao falante no presente uma pretensão de validade feita no passado ou esperar dele o 

cumprimento de compromissos relacionados com o prosseguimento da interação linguística e 

outras obrigações relevantes para a ação (GÜNTHER, 2000, p. 479). 

Além disso, ela precisa ser capaz e estar disposta a defender as pretensões de validade 

que levanta contra críticas, oferecendo razões (GÜNTHER, 2000, p. 479). 

Finalmente, ela precisa ser capaz e estar disposta a comportar-se de maneira crítica em 

relação às pretensões de validade de seus próprios proferimentos e deixar-se convencer por 

                                                 
11 Estas características já foram indicadas acima, quando se apresentou a teoria do discurso da responsabilidade, 
de modo que faremos aqui apenas uma síntese. 
12 A imputabilidade é uma das idealizações contrafáticas constitutivas do “telos do entendimento” inerente ao 
uso linguístico-comunicativo, ao lado da identidade do sentido de proferimentos linguísticos e da validade 
idealizada da pretensão levantada (GÜNTHER, 1999, p. 84). 
13 Disto resulta algo importante para o argumento apresentado neste texto: afirmar que a pessoa jurídica pode ser 
uma pessoa deliberativa não equivale a dizer que em todos os contextos sua responsabilidade será 
necessariamente idêntica à das pessoas naturais (indivíduos). É possível haver diferenças entre a abrangência da 
imputabilidade de uma e outra como resultado da interpretação e da estruturação jurídica da imputabilidade 
pressuposta das pessoas naturais e jurídicas decorrentes do discurso dos cidadãos em um Estado de direito 
democrático. 
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razões quando não for capaz de apresentar contrarrazões, alterando, neste caso, suas próprias 

preferências e seu comportamento de acordo (GÜNTHER, 2000, p. 479). 

O problema central do reconhecimento das características acima a pessoas jurídicas é a 

desconfiança quanto à sua autonomia em relação aos indivíduos.  

As pessoas jurídicas – seja lá o que forem – não têm cérebro, boca, braços e pernas 

(sobre isso, pelo menos, não há dúvida). De modo que pessoas jurídicas só podem pensar, 

querer e agir por meio de indivíduos. Daí, é natural supor que os pensamentos, a vontade e as 

ações das pessoas jurídicas são aqueles dos indivíduos por meio dos quais elas pensam, 

querem e agem. 

Para que as pessoas jurídicas possam ser consideradas deliberativas, será preciso, 

portanto, demonstrar que elas são capazes de formular e expressar pretensões de validade e 

razões que as fundamentem de maneira autônoma em relação aos indivíduos e que podem, 

também autonomamente, modificar seu comportamento conforme as razões de que tenham 

sido convencidas. 

Para mostrar que isso não só é possível, como frequente e – dependendo da estrutura 

de poder existente no âmbito da pessoa jurídica – mesmo necessário para empreendimentos 

que busquem atingir objetivos determinados e tenham alguma duração no tempo, usarei aqui 

o argumento desenvolvido por Philip Pettit e Christian List. 

Estes autores partem da ideia de que a pessoa jurídica é uma coletividade de 

indivíduos14. O argumento e os exemplos que serão apresentados referem-se a coletividades 

muito simples, cujo modelo são as sociedades. Este fato poderia levantar a suspeita de que ao 

argumento em favor da autonomia das coletividades faltaria fundamento na realidade, por não 

levar em conta a enorme complexidade que podem atingir as pessoas jurídicas na realidade 

social atual.  

No entanto, é razoável supor que sociedades simples seriam as pessoas jurídicas mais 

propensas a ser não autônomas, devido à sua relação estreita com indivíduos (os sócios), os 

quais, supostamente, uniram-se exatamente para perseguir objetivos próprios seus. Portanto, 

se demonstrarmos que mesmo coletividades desse tipo podem ser autônomas, o argumento 

será ainda mais convincente para coletividades maiores e mais complexas15. 

                                                 
14 Como veremos a seguir, esta concepção pode levar a enganos na compreensão da realidade das pessoas 
jurídicas. Trata-se, na verdade, de organizações, e não simplesmente de coletividades. No entanto, a crítica que 
faremos à concepção da pessoa jurídica como coletividade de indivíduos não enfraquece o argumento de List e 
Pettit, mas o reforça. De modo que, por comodidade, usarei os termos coletividade e grupo para referir as 
organizações no argumento sobre sua autonomia em relação aos indivíduos. 
15 A maior complexidade pode derivar não apenas do fato de serem mais complexas as próprias estruturas de 
organizações reais em grande parte dos casos, mas também do fato de que se podem considerar como parte da 
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A hipótese de que a racionalidade das pessoas jurídicas não passa da racionalidade dos 

indivíduos que a compõem pressupõe que entre a formação e manifestação de pretensões de 

validade dos indivíduos e da pessoa jurídica haja uma continuidade, uma aderência. Segundo 

esta hipótese, passar-se-ia das pretensões de validade, das razões e contrarrazões e do 

comportamento dos indivíduos diretamente para as pretensões de validade, razões, 

contrarrazões e comportamento da coletividade.  

Como se trata sempre de um grupo de indivíduos, é necessário lidar com a 

possibilidade de haver discordância entre eles, o que pode ser feito estabelecendo-se que 

prevalecerá a decisão da maioria. Podemos começar verificando, portanto, se existe aderência 

necessária entre as decisões da maioria e as decisões da coletividade. 

Para isso, vamos imaginar uma coletividade formada por três indivíduos racionais que 

precisam tomar várias decisões relativas a questões logicamente conexas.  

Para ser racional, o conjunto de juízos desses indivíduos deverá satisfazer às 

exigências de completude, consistência e fechamento dedutivo. O conjunto de seus juízos será 

completo se contiver uma afirmação ou negação de cada uma das questões que o grupo 

precisa decidir. Será consistente se não contiver simultaneamente uma afirmação e sua 

negação. E será fechado dedutivamente se todas as proposições que resultem logicamente das 

afirmações que o conjunto contém também estejam contidas nele (LIST; PETTIT, 2002, p. 

97). 

Usando o exemplo de Pettit (2001, p. 108-109), imaginemos que esses três indivíduos 

(A, B e C), os quais são simultaneamente funcionários e titulares de uma empresa, precisam 

decidir se concedem a si mesmos um aumento de salário ou usam a verba disponível para 

aumentar a segurança no local de trabalho, por meio da instalação de um dispositivo contra 

choques elétricos. 

Todos eles concordam que esta decisão depende da decisão sobre três outras questões 

que lhe são prévias. Será preciso decidir primeiro: 

(1) se existe realmente um risco grande de eletrocussão; 

(2) se o dispositivo de segurança é realmente eficaz para evitar o risco de eletrocussão; 

(3) se o sacrifício financeiro implicado pode ser razoavelmente suportado por todos os 

indivíduos envolvidos. 

Como os indivíduos do exemplo são todos racionais, qualquer um deles que responder 

a essas três questões afirmativamente votará pela instalação do dispositivo de segurança. Ao 

                                                                                                                                                         
coletividade relevante, além dos sócios ou associados, também outros indivíduos que participam das atividades 
das pessoas jurídicas – administradores, funcionários, consumidores, credores, etc. 
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contrário, os indivíduos que responderem negativamente a qualquer uma delas votarão pelo 

aumento de salário. 

Vamos supor que, depois de deliberarem, os indivíduos façam uma votação e seus 

votos sejam os seguintes: 

 

 Perigo grave? Medida eficaz? Sacrifício suportável? 
Instalação do 
dispositivo? 

A SIM NÃO SIM NÃO 
B NÃO SIM SIM NÃO 
C SIM SIM NÃO NÃO 

 

Note-se que, embora todos os indivíduos tenham decidido racionalmente, a decisão 

final coletiva é irracional, pois não reflete o juízo coletivo em relação às premissas para a 

decisão final. Para cada uma das premissas há uma maioria de votos positivos, de modo que a 

consequência racional seria uma decisão positiva também com relação à questão da instalação 

do dispositivo de segurança. 

O exemplo mostra que a simples agregação de decisões individuais racionais pode 

resultar em decisões coletivas irracionais. De fato, List e Pettit demonstram que nenhuma 

forma de decisão que seja responsiva em relação às decisões individuais (mesmo que estas 

sejam racionais) é capaz de garantir que a decisão coletiva seja também racional. Trata-se de 

uma impossibilidade lógica16. 

Não se trata de um problema exclusivamente da decisão por maioria (qualquer que 

seja a maioria que se considere), mas de todo procedimento de agregação de juízos que 

apresente simultaneamente as características de domínio universal, anonimato e 

sistematicidade (LIST; PETTIT, 2002, p. 98-99). 

A característica de domínio universal significa que o procedimento de agregação 

aceita como input qualquer conjunto de juízos individuais logicamente possível, desde que 

satisfeitos os requisitos de completude, consistência e fechamento dedutivo. 

A característica de anonimato significa que o procedimento de agregação não 

distingue entre os juízos dos membros do grupo, tendo todos o mesmo peso. 

Finalmente, a característica da sistematicidade implica que o processo de agregação é 

o mesmo para todas as proposições, de modo que o juízo coletivo é formado apenas pelos 

juízos individuais sobre cada proposição, independentemente de qual seja a proposição em 

questão. 

                                                 
16 Cuja demonstração formal pode ser encontrada em List e Pettit (2002, p. 108-110). 
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Por isso, todas as coletividades que precisam tomar várias decisões inter-relacionadas 

enfrentam necessariamente o que Pettit (2001, p. 108-109) denomina “dilema discursivo”: 

elas precisam necessariamente optar entre corresponder às decisões individuais de seus 

membros ou garantir a racionalidade das decisões coletivas. 

Se a decisão coletiva é formada diretamente pela agregação das decisões individuais, a 

racionalidade permanece individual e será refletida coletivamente apenas por acaso. Não é 

possível garantir racionalidade coletiva na votação por maioria, quando o único pressuposto 

para contar como voto é que a decisão individual seja racional, pois, como se viu, da 

racionalidade individual não deriva racionalidade coletiva. 

Isso não significa, no entanto, que não seja possível haver racionalidade coletiva. Pelo 

contrário, o que se quer demonstrar é que a racionalidade coletiva é possível, mas depende de 

um processo de decisão que quebre a relação direta entre decisões individuais e decisão 

coletiva (LIST; PETTIT, 2002, p. 95). 

Para serem capazes de juízos racionais, portanto, as coletividades precisam adotar um 

procedimento que abra mão de pelo menos uma das três características do procedimento de 

simples agregação de juízos individuais: domínio universal, anonimato e sistematicidade 

(LIST; PETTIT, 2002, p. 101). 

 

3.1.1  1a possibilidade: abrir mão do domínio universal 

 

O domínio universal é um problema para a formação de juízos coletivos racionais 

porque pode resultar em que haja uma maioria para cada premissa, sem que elas sejam 

necessariamente compatíveis entre si. É possível que a interseção das maiorias seja em 

verdade uma minoria no grupo como um todo.  

Mecanismos que fizessem convergir os juízos individuais poderiam evitar esse risco, 

ao fazer com que a interseção das maiorias a respeito das premissas seja também a maioria no 

grupo. Uma possibilidade seria, portanto, estimular a deliberação entre os indivíduos antes da 

realização dos juízos individuais (LIST; PETTIT, 2002, p. 101).  

List e Pettit demonstram que, se for possível garantir que os juízos individuais sejam 

passíveis de serem organizados de modo que, em uma tabela como a apresentada acima, para 

cada proposição, os indivíduos com juízo positivo estivessem sempre todos à esquerda ou 

todos à direita dos indivíduos com juízo negativo, o resultado de uma votação por maioria 

seria sempre coletivamente racional. Trata-se da situação que os autores denominam 

“alinhamento unidimensional” (unidimensional alignment) (LIST; PETTIT, 2011, p. 51). 
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Retomando o exemplo da decisão acerca da instalação do dispositivo contra choques 

elétricos, a tabela abaixo ilustra uma situação de alinhamento unidimensional dos juízos 

individuais: 

 

 A B C D E 
Perigo 
grave? 

SIM SIM SIM NÃO NÃO 

Medida 
eficaz? 

SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 

Sacrifício 
suportável? 

SIM SIM SIM SIM NÃO 

Instalação 
do 

dispositivo?
SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 

 

Note-se que neste caso a decisão final da maioria pela não instalação do equipamento 

é suportada por maiorias também em relação às premissas, de modo que é também 

coletivamente racional. A decisão coletiva racional, nesta situação, reflete a racionalidade da 

decisão do indivíduo C, que ocupa o lugar do meio na tabela organizada conforme o padrão 

de alinhamento unidimensional. 

Se o procedimento de decisão coletiva por maioria exigir que, além de racionais, os 

juízos individuais estejam unidimensionalmente alinhados, o resultado da agregação dos 

juízos individuais será também coletivamente racional. 

Há, portanto, em teoria, padrões de decisões individuais racionais capazes de gerar 

decisões coletivas racionais por maioria, desde que no processo de formação dos juízos 

coletivos se abra mão do domínio universal para aceitar apenas juízos individuais que, além 

de individualmente racionais, correspondam a certo padrão (LIST; PETTIT, 2011, p. 52). 

No entanto, é difícil imaginar um mecanismo de decisão capaz de garantir que os 

indivíduos sempre cheguem a um acordo com relação às premissas de seus juízos, a não ser 

que se abra mão simultaneamente da completude, o que seria um problema para o grupo, uma 

vez que significaria deixar de decidir certas questões, situação na qual a coletividade teria 

muita dificuldade de atuar17. 

 

                                                 
17 Mesmo List e Pettit (2011, p. 52), embora indiquem até a existência de padrões menos exigentes que o 
alinhamento unidimensional capazes de garantir racionalidade coletiva e apontem ainda a existência de teorias e 
dados empíricos indicando a possibilidade de criação de mecanismos de deliberação capazes de tornar juízos 
individuais mais coesos, admitem que o relaxamento do domínio universal é uma estratégia problemática para a 
consecução do objetivo de obter racionalidade coletiva. 
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3.1.2 2a possibilidade: abrir mão do anonimato 

 

Esta estratégia consiste em dar pesos diferentes aos juízos de diferentes membros do 

grupo, concedendo a grupos menores ou a indivíduos o poder de decidir pela coletividade, de 

forma mais ou menos limitada (LIST; PETTIT, 2002, p. 103). 

Naturalmente, formando-se subgrupos de decisão, pode surgir a questão sobre como 

garantir a racionalidade coletiva do próprio órgão. Nada impede, em princípio, que uma 

coletividade racional tenha instâncias de decisão irracionais ou, melhor dizendo, instâncias 

que decidam com base apenas na racionalidade individual dos membros daquele órgão. No 

entanto, para garantir a racionalidade da coletividade como um todo, seria necessário que tal 

órgão tivesse sua capacidade de decisão limitada, rompendo-se a aderência entre as decisões 

do órgão e as decisões da coletividade. Em outras palavras, seria necessário haver, além do 

órgão em questão, outras instâncias capazes de garantir a racionalidade coletiva por meio da 

integração daquelas decisões no conjunto dos juízos e ações da coletividade como um todo. A 

integração racional das decisões de um órgão irracional pode ser possível, por exemplo, se o 

órgão irracional tiver competência para decidir apenas questões muito gerais (de modo que a 

racionalidade possa ser obtida por outros órgãos no processo de concretização dessas 

decisões) ou questões que impliquem o fim do agente coletivo (porque então a racionalidade 

coletiva deixaria de ser relevante). 

Exemplo de coletividade irracional integrada em uma coletividade racional (da qual 

constitui órgão) é a assembleia geral de acionistas prevista pela Lei das S.A., cujas 

deliberações são tomadas, via de regra, por maioria absoluta de votos, não se computando os 

votos em branco (Lei 6.404/1976, art. 129, caput)18. 

Outro problema relativo à estratégia de atribuição de poder de decisão diferenciado 

para os vários membros da coletividade é que a concentração de poder nas mãos de um único 

indivíduo, ao passo que aumenta a capacidade de ação racional do grupo, leva, no extremo, ao 

desaparecimento da própria racionalidade coletiva (restando apenas a racionalidade individual 

do “ditador”). Uma coletividade conduzida de maneira totalmente individual deixa de 

constituir um agente coletivo (LIST; PETTIT, 2011, p. 59). 

                                                 
18 É necessário observar que a assembleia geral de acionistas é um órgão irracional do ponto de vista coletivo 
apenas de acordo com sua concepção legal. As relações de poder concretamente existentes em cada sociedade 
podem transformá-la na realidade em um órgão racional, como na hipótese de haver um acionista controlador 
com poder para decidir sem concurso dos demais. Naturalmente, a questão que se coloca neste caso – como se 
discutirá adiante – é saber se continua a haver uma decisão coletiva. 
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Este é um risco real no caso de pessoas jurídicas com estrutura muito simples e/ou 

cujo poder de controle seja muito concentrado. É o que possivelmente acontece, por exemplo, 

no caso de empresários individuais com personalidade jurídica19 (CC, art. 44, VI) e de 

empresas – normalmente familiares – com grande concentração de capital, estas últimas muito 

comuns na realidade empresarial brasileira. 

 

3.1.3 3a possibilidade: abrir mão da sistematicidade 

 

Por fim, como terceira estratégia, há a possibilidade de se estabelecer procedimentos 

diferenciados para julgar diferentes proposições, estabelecendo-se questões prioritárias cuja 

decisão determine o julgamento das demais. Esta estratégia também pode criar problemas, 

uma vez que pode haver dificuldade em estabelecer quais são as questões prioritárias, sem 

contar que não há certeza de que o procedimento garanta completude, uma vez que é possível 

que a decisão acerca das proposições prioritárias resulte em mais de uma solução secundária, 

surgindo a necessidade de optar entre elas (LIST; PETTIT, 2002, p. 104). 

As várias estratégias para obter racionalidade coletiva podem ser combinadas (LIST; 

PETTIT, 2002, p. 107), e normalmente o são. 

É possível, por exemplo, combinar o relaxamento do anonimato e da sistematicidade 

estabelecendo subgrupos especializados para decidir sobre cada uma das premissas, 

determinando posteriormente os juízos sobre as demais questões a partir das decisões dos 

subgrupos (LIST; PETTIT, 2011, p. 56-57). 

Assim, retomando o exemplo inicial da colocação do dispositivo de segurança 

antichoques, seria possível estabelecer que a decisão final seria a consequência lógica das 

decisões sobre as premissas, as quais deveriam ser tomadas por indivíduos diferentes: A 

decidiria se existe realmente um risco grande de eletrocussão, B se o dispositivo de segurança 

é realmente eficaz para evitar o risco de eletrocussão, C se o sacrifício financeiro implicado 

pode ser razoavelmente suportado por todos os indivíduos envolvidos e a decisão final seria a 

consequência lógica dessas decisões. Desse modo teríamos uma decisão final racional, a qual 

não decorreria da posição individual dos membros da coletividade sobre a questão da 

instalação do dispositivo de segurança. Vamos supor que o indivíduo A pessoalmente discorde 

da decisão sobre a terceira premissa. Sua posição individual sobre a questão da instalação 

                                                 
19 Figura apenas recentemente introduzida no direito brasileiro pela Lei 12.441/2011, a qual modificou o art. 44 
do Código Civil, para incluir o inciso VI. 
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divergirá da solução coletiva, pois – graças ao relaxamento do anonimato – a posição de A 

sobre esta premissa é irrelevante na formação do juízo coletivo.  

Teríamos, assim, um juízo garantidamente racional e, além disso, autônomo em 

relação aos juízos individuais. Teríamos, portanto, um juízo racional propriamente coletivo. 

Como se viu, todas as estratégias apresentam vantagens e desvantagens. 

Especialmente a estratégia de relaxamento do domínio universal é mais uma possibilidade 

teórica do que real de estruturação de procedimentos de decisão.  

Se observarmos a estrutura das pessoas jurídicas reais, veremos que elas de fato 

empregam estruturas de decisão variadas e normalmente combinam várias estratégias de 

modo a obter racionalidade coletiva. 

List e Pettit (2011, p. 58) afirmam preferir a estratégia de relaxamento da 

sistematicidade, com o estabelecimento de juízos sobre questões prioritárias dos quais 

decorrerá logicamente o juízo coletivo sobre as demais questões. 

Esta parece ser de fato a melhor estratégia para certos tipos de coletividades, como 

tribunais, preocupados em formar uma jurisprudência coerente através do tempo. No entanto, 

não parece ser a forma mais prática de obter racionalidade coletiva quando se trata de outros 

tipos de atividade. Com relação aos tribunais, talvez a estrutura jurídico-dogmática possa ser 

um instrumento razoável para reduzir o dissenso sobre quais juízos priorizar. No caso de uma 

empresa, no entanto, a enorme variedade e quantidade de questões não encontra mecanismo 

de ordenação semelhante, fazendo com que o juízo sobre quais juízos priorizar possa tornar-se 

um problema insuperável. 

Nestes casos, parece mais factível recorrer à divisão do trabalho como estratégia de 

criação de racionalidade coletiva autônoma. Trata-se de uma variação da estratégia do 

relaxamento do anonimato pela qual se tira máximo proveito da racionalidade individual 

concentrando a decisão em um indivíduo, ao mesmo tempo que se evitam os riscos da criação 

de um “ditador” por meio da divisão do poder de decidir. Neste caso, temos uma cadeia de 

vários “pequenos ditadores”, cada qual com sua competência limitada. Por exemplo, podemos 

imaginar que um indivíduo trace as diretrizes gerais para a condução da pessoa jurídica. Tais 

diretrizes sendo muito abstratas dependem, para sua implementação, de uma série de decisões 

que são deixadas a cargo de outro indivíduo. Este, por sua vez, concretiza em certo grau as 

diretrizes recebidas, delegando a um terceiro indivíduo a continuidade do processo de 

concretização e assim por diante, até chegar aos vários atos específicos que as realizem. 

É verdade que esta estratégia pode ser considerada também um relaxamento da 

sistematicidade, uma vez que se pode considerar que as diretrizes estabelecidas pelo superior 



 

 

 

25

hierárquico constituem uma espécie de “premissa” para a decisão do próximo elo na cadeia, 

limitando suas decisões. Mas, de todo modo, a criação de uma hierarquia, com divisão do 

trabalho, seria o procedimento para definição do próprio modo como relaxar a 

sistematicidade. 

Para concluir o argumento sobre a possibilidade de constituição de agentes coletivos 

racionais e autônomos vale a pena retomar a afirmação feita acima segundo a qual como não 

têm cérebro, boca, braços, pernas, etc., pessoas jurídicas só podem pensar, querer e agir por 

meio de indivíduos, para analisar mais de perto a relação entre coletividade e indivíduos. 

Como notamos acima, esta relação é a base para a desconfiança acerca da autonomia da 

coletividade. 

Esperamos ter demonstrado que tal relação não é uma relação de causa e efeito entre 

os juízos dos indivíduos e os juízos das coletividades, desde que observados certos 

procedimentos de decisão coletiva. 

A relação entre a coletividade e os indivíduos que compõem um agente coletivo 

racional e autônomo ocorre do modo que List e Pettit (2011, p. 65-67) denominam relação de 

superveniência holística. Uma relação é de superveniência quando ocorrendo uma série de 

fatos A, outra série de fatos, B, necessariamente ocorre sem que haja, no entanto, uma relação 

causal entre os fatos da primeira série e os fatos da série superveniente. A relação de 

superveniência permite que B ocorra a partir de várias configurações diferentes de A. No caso 

dos agentes coletivos racionais autônomos tal relação de superveniência é holística porque 

não ocorre juízo a juízo, mas entre o conjunto de juízos individuais e o conjunto de juízos 

coletivos. 

Assim, são os juízos dos indivíduos que determinam os juízos coletivos, mas estes 

últimos não podem ser reconduzidos a nenhum desses juízos individuais e poderiam ser 

estabelecidos por uma configuração diversa de juízos individuais. 

Em suma, o que o argumento desenvolvido neste parágrafo nos mostra é que existem 

coletividades capazes de agir racionalmente de maneira autônoma, bem como coletividades 

destituídas de tal capacidade20. O que as diferencia é o procedimento por meio do qual as 

decisões coletivas são tomadas. 

Portanto, reconhecer que coletividades podem ser agentes racionais não implica 

atribuir tal característica a toda e qualquer forma de ação coletiva. Os agentes coletivos 

                                                 
20 Philip Pettit (2001, p. 113) denomina as coletividades capazes de decidir coletivamente de modo racional de 
coletividades integradas. Já as coletividades que individualizam a racionalidade são denominadas por ele de 
agregamento de pessoas (aggregations of people), ou coletividades agregadas (aggregated collectivities) ou 
simplesmente agregados (aggregates). 
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racionais representam apenas uma fração das formas de ação envolvendo uma pluralidade de 

sujeitos. Os torcedores que fazem tremer a arquibancada pulando todos ao mesmo tempo para 

comemorar o gol, os amigos que jogam xadrez, as pessoas que participam de uma marcha de 

protesto contra a construção de uma autoestrada, os cidadãos que participam da eleição de um 

deputado e mesmo a assembleia geral de acionistas de uma Sociedade Anônima são exemplos 

nos quais há apenas indivíduos agindo em conjunto. 

No que se refere às pessoas jurídicas, um aspecto importante a ser levado em conta é 

que não existe uma coincidência necessária entre o reconhecimento de personalidade jurídica 

pelo direito brasileiro e a real autonomia da coletividade. 

A lei estabelece apenas critérios formais para a atribuição de personalidade jurídica a 

sociedades, associações, fundações e demais pessoas jurídicas. Basta o registro formal das 

coletividades previstas em lei, independentemente de uma constatação de sua real 

independência em relação aos indivíduos, para que o direito considere existente uma pessoa 

jurídica autônoma (CC, art. 45). 

Diante disso, há vários fenômenos capazes de resultar na criação de entidades não 

autônomas na realidade, mas ainda assim personificadas (ou seja, autônomas do ponto de 

vista jurídico, mas incapazes de racionalidade coletiva), bem como de entidades que atuam 

como agentes coletivos sem serem, no entanto, personificadas21. 

Em primeiro lugar, tratando-se de entes que não são biologicamente definidos como os 

indivíduos, é difícil estabelecer os limites de cada coletividade racional. Isto se percebe 

claramente pela observação do fenômeno, muito comum hoje em dia, da criação de grupos 

empresariais. Neste caso, temos várias sociedades operando em conjunto do ponto de vista 

econômico, de modo que será possível enxergar no grupo uma única pessoa racional (da qual 

as várias sociedades seriam órgãos). Os grupos societários são muito comuns na realidade 

empresarial brasileira (PRADO, 2006, p. 41). Apesar disso, para o direito brasileiro, apenas as 

sociedades que fazem parte do grupo são personificadas, e não o grupo empresarial em si 

mesmo. O grupo empresarial permanece uma organização despersonificada22. 

Além disso, como se viu, o que define a autonomia é a organização da coletividade, a 

qual depende das relações reais de poder internas a cada coletividade concreta. A estrutura 

                                                 
21 Lamartine já apontava que o que ele denominou de dupla crise da pessoa jurídica relacionava-se a situações 
nas quais uma pressuposta autonomia da pessoa jurídica apresentava-se na realidade comprometida, em casos 
como o dos grupos de sociedades e na hipótese de concentração do poder nas mãos de um sócio controlador. 
22 Aliás, a manutenção da personalidade jurídica própria de cada membro do grupo, com a consequente 
independência patrimonial e não confusão de responsabilidades entre o controlador e as pessoas jurídicas 
controladas é um dos fatores que torna a constituição dos grupos atraente do ponto de vista empresarial 
(PRADO, 2006, p. 41). 
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mínima que a lei exige para certas pessoas jurídicas, como a exigência de Assembleia de 

Acionistas para as Sociedades Anônimas ou de Conselho de Administração para companhias 

abertas, etc. (Lei 6.404/1976, art. 121; art. 138, § 2o), não são suficientes para garantir por si 

só a racionalidade propriamente coletiva. 

Esta última questão é especialmente importante em um cenário no qual, como no 

Brasil, há grande concentração de poder de controle mesmo em grandes empresas. 

Naturalmente, por mais concentrado que seja o poder em uma grande empresa, a 

própria complexidade e o volume de suas atividades levará a alguma divisão de trabalho e, 

com isso, a alguma divisão de poder dentro da sua estrutura administrativa. Assim, ainda que 

um acionista controlador consiga de fato definir pessoalmente todas as políticas da empresa, 

não poderá certamente tomar todas as decisões necessárias para a sua implementação. 

De modo que podemos concluir que a autonomia das coletividades (do ponto de vista 

sociológico) não é uma questão de tudo ou nada, mas um fenômeno que admite graus e 

formas diferentes. E não está claro qual critério seria possível empregar para estabelecer o 

grau de autonomia necessário para considerar-se uma coletividade suficientemente 

independente dos indivíduos que a compõem para que se possa falar de uma racionalidade 

propriamente coletiva. 

O direito, como visto, não leva em conta a variação na autonomia real das 

coletividades para sua personificação, o que nos leva a concluir que no direito brasileiro é 

possível haver pessoas jurídicas com graus variados de racionalidade coletiva e até pessoas 

jurídicas cuja racionalidade seja, na verdade, totalmente individual (penso aqui no empresário 

individual com personalidade jurídica que exerce atividade pessoalmente). 

Diante disso, haverá casos em que a atribuição de responsabilidade a uma pessoa 

jurídica será de fato apenas uma forma indireta (ou metafórica) de atribuir responsabilidade a 

certos indivíduos. Isto acontecerá claramente no caso em que tivermos duas pessoas do ponto 

de vista jurídico, mas apenas um agente racional individual, como na mencionada hipótese do 

empresário individual com personalidade jurídica que exerce sua atividade pessoalmente. 

Em grande parte dos casos, ainda assim, haverá realmente agentes racionais distintos: 

vários agentes individuais e um agente coletivo. Sendo assim, não é possível desconsiderar a 

possibilidade da existência de agentes racionais coletivos ao analisar a aplicação da teoria do 

discurso do direito à responsabilidade jurídica. 

É preciso notar ainda, que, mais do que apenas possível, a constituição de um agente 

autônomo é uma necessidade para certas coletividades, por ser o modo de garantir 

racionalidade. Uma coletividade que não constitua um agente coletivo racional autônomo tem 
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representações e propósitos inconsistentes, os quais, por essa razão, não podem ser realizados 

em conjunto. Decisões inconsistentes apontam para estratégias de ações divergentes, e um 

grupo coletivamente irracional não tem como decidir entre elas (PETTIT, 2009, p. 77-78). 

Uma coletividade incapaz de optar por uma estratégia de ação através do tempo não 

tem condições de perseguir um objetivo, seja este qual for. É por isso que embora nem toda 

coletividade constitua um ator coletivo racional e autônomo, as pessoas jurídicas tendem a sê-

lo, justamente por se organizarem para a persecução de certos objetivos. 

Tendo em conta que o fenômeno da concentração de poder não é universal e que, 

mesmo onde ocorra, pode ser contrabalanceado pela própria complexidade da estrutura de 

decisão da coletividade, é preciso admitir que em muitos casos a atribuição de 

responsabilidade jurídica a uma pessoa jurídica não pode ser reduzida à mera 

responsabilização indireta dos indivíduos que a compõem. 

Neste ponto é interessante, inclusive, retomar a ideia de “dilema discursivo”, da qual 

partem List e Pettit, para criticá-la diante da realidade das coletividades racionais e autônomas 

e dos resultados do próprio argumento desses autores. 

O “dilema discursivo”, como visto, consiste em que coletividades precisam 

necessariamente optar entre corresponder às decisões individuais de seus membros ou garantir 

a racionalidade das decisões coletivas (PETTIT, 2001, p. 108-109). A ideia de que se trata de 

um dilema sugere que o ideal seria a conciliação das duas coisas (o que é impossível). 

No entanto, não é evidente que haja algo a lamentar quanto a esta impossibilidade de 

conciliação. Em primeiro lugar, porque ainda que se considere que o objetivo das 

coletividades seja satisfazer os interesses de seus membros (ou de parte deles), a persecução 

desses mesmos interesses exige o descolamento em relação aos juízos individuais.  

Mesmo adotando uma visão estreita a respeito dos objetivos da coletividade e do 

interesse a ser perseguido vemos que não se trata de um dilema, mas que a autonomia da 

coletividade é justamente o meio pelo qual se torna possível buscar tais objetivos e interesses. 

Assim, por exemplo, mesmo considerando que o objetivo da empresa seja apenas obter lucro 

para os sócios, a racionalidade da sociedade é meio para a persecução desse fim e não 

obstáculo, ou o preço que se paga para agir coletivamente. 

Finalmente, se lembrarmos que há grande divergência a respeito tanto dos objetivos e 

interesses a serem perseguidos pelas pessoas jurídicas, quanto sobre qual o grupo de 

indivíduos relevantes, vemos que não há sentido na ideia de dilema. 

De certo ponto de vista, é possível mesmo criticar a descrição das pessoas jurídicas 

como coletividades, uma vez que já este termo enfatiza a presença de uma pluralidade de 
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indivíduos na constituição das pessoas jurídicas, o que pode ser criticado como descrição do 

fenômeno. 

Neste texto, não nos importa tomar partido com relação a esta questão, mas, de todo 

modo, nosso recurso à ideia de coletividade e a discussão da autonomia das pessoas jurídicas 

a partir da ideia de um suposto dilema entre responder aos indivíduos ou tornar-se 

coletivamente racional deve ser entendido apenas como estratégia de exposição do argumento 

em favor da autonomia e racionalidade das pessoas jurídicas. 

O que nos importa é que, uma vez constituídas como atores coletivos racionais, é fácil 

perceber que as pessoas jurídicas podem apresentar todas as características essenciais das 

pessoas deliberativas. Elas podem manter identidade através do tempo, mesmo que haja 

substituição de vários ou mesmo de todos os indivíduos que as compõem. Elas podem ser 

capazes de posicionar-se criticamente em relação a proferimentos próprios e alheios e não 

como simples reflexo do posicionamento crítico dos indivíduos, mas com racionalidade 

própria. Do mesmo modo, podem ser capazes de orientar seu comportamento conforme o 

posicionamento assumido. 

Sendo assim, é preciso admitir a imputabilidade da pessoa jurídica enquanto tal, isto é, 

uma imputabilidade diversa da imputabilidade dos indivíduos que a compõem. A pessoa 

jurídica pode ter capacidade de assumir responsabilidade pelos próprios proferimentos 

linguísticos, bem como para ser responsável juridicamente no papel de destinatária de normas 

jurídicas. 

O que diferencia os indivíduos das pessoas jurídicas autônomas não é a capacidade 

deliberativa, mas apenas o substrato que possibilita a existência de tal capacidade: nos 

indivíduos há uma base biológica e psicológica para a capacidade deliberativa; nas pessoas 

jurídicas, essa capacidade é resultado de estruturas artificiais, das quais fazem parte diversos 

indivíduos (muitas vezes com a interposição de outras pessoas jurídicas). 

Naturalmente, a imputabilidade das pessoas jurídicas depende, assim como a 

imputabilidade dos indivíduos, da interpretação que dela fazem os cidadãos no debate 

público. Assim como para os indivíduos, a responsabilidade jurídica das pessoas jurídicas 

depende do modo como os cidadãos interpretam e estruturam juridicamente a imputabilidade 

idealizada que lhe atribuem23. 

 

                                                 
23 Daí porque, por exemplo, não é possível simplesmente deduzir da capacidade deliberativa das pessoas 
jurídicas a sua imputabilidade criminal, a qual continua a depender da interpretação que for feita em cada 
momento histórico, em cada comunidade política, das características pressupostas para tal imputação. 
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3.2 Pessoas jurídicas como cidadãos? 

 

Estabelecido que pessoas jurídicas podem ser pessoas deliberativas, sua capacidade 

para serem responsabilizadas civilmente como destinatárias de normas jurídicas nestes casos 

parece clara. No entanto, seriam tais normas jurídicas legítimas? 

Como se viu acima, a teoria do discurso do direito é uma teoria sobre a legitimidade 

democrática do direito. Segundo a teoria, a legitimidade da norma jurídica deriva do fato de 

que, com base nas suas capacidades como pessoa deliberativa, é possível a troca de papéis de 

modo a que o mesmo sujeito possa ocupar alternadamente o papel de destinatário de normas e 

de colegislador. Desse modo, por meio do direito subjetivo e da possibilidade real de 

participação no processo de criação da norma é que esta se torna vinculante. São o direito 

subjetivo de participação na criação das normas jurídicas, aliado à possibilidade real de seu 

exercício, que fundam a legitimidade do direito. 

Como também já se disse, a teoria está pensada para os indivíduos e na verdade 

desconsidera o fato de que em nossa sociedade existem também outros entes com a mesma 

capacidade deliberativa e que ocupam a posição de destinatários de normas jurídicas24. 

A pergunta que se apresenta diante disso é a seguinte: sendo as pessoas jurídicas 

pessoas deliberativas, seria necessário reconhecer-lhes direitos de participação política para 

garantir a legitimidade democrática do direito? 

Há ordenamentos jurídicos os quais atribuem realmente certos direitos fundamentais – 

os quais em princípio associam-se à dignidade da pessoa humana – às pessoas jurídicas. O 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, admite que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral25, o qual se liga à violação de direitos não patrimoniais, como o nome, a 

honra, a imagem, etc. 

Recentemente, a Suprema Corte norte-americana26 reconheceu às pessoas jurídicas 

expressamente um direito de participação política, qual seja, o direito de manifestar sua 

posição política por meio da contribuição a campanhas eleitorais. 

A questão, no entanto, não é simplesmente se é possível ou adequado que pessoas 

jurídicas tenham direitos subjetivos fundamentais, especialmente direitos de participação 

política, mas se a teoria do discurso do direito permite uma distinção entre pessoas 

                                                 
24 Neste texto cuidamos apenas da questão das pessoas jurídicas. No entanto, é importante notar que um desafio 
ainda maior já desponta no horizonte, com os debates acerca do reconhecimento de personalidade jurídica a 
animais, robôs com inteligência artificial e entes híbridos de animais e humanos ou humanos e computadores. 
Ver, a esse respeito, o trabalho de Gunter Teubner (2007, p. 1-30). 
25 Súmula 227. 
26 Citizens United vs. FEC. 
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deliberativas individuais e não individuais de modo que a exclusão das pessoas jurídicas da 

categoria dos cidadãos (ao mesmo tempo que permanecem submetidas ao direito na condição 

de destinatárias das normas jurídicas) não constitua um problema para a legitimidade 

democrática do direito. Caso não se encontre uma distinção relevante entre as duas categorias 

de pessoas, a teoria do discurso do direito resultaria na necessidade de concessão de direitos 

políticos às pessoas jurídicas27. 

Neste ponto aparece claramente o risco que há na autonomia da pessoa jurídica e 

explica-se a repulsa que a ideia muitas vezes provoca. Há o receio de que, sendo autônomas, 

as pessoas jurídicas possam concorrer e sobrepor-se aos indivíduos, além de dissolver a 

própria ideia de responsabilidade individual. 

Em reação à mencionada decisão da Suprema Corte norte-americana, por exemplo, 

Barack Obama afirmou que ela representou um forte golpe para os esforços de seu governo no 

sentido de limitar a influência das empresas. Segundo o presidente norte-americano, a decisão 

“atinge a própria democracia” ao abrir as comportas para que as eleições norte-americanas 

sejam financiadas de modo ilimitado por interesses particulares, inclusive o de companhias 

estrangeiras, não havendo, segundo ele, nada mais devastador para o interesse público28. 

Evidentemente, apenas negar teoricamente a autonomia das pessoas jurídicas não faz 

sentido diante da sua realidade social, além de que certamente não é um modo eficaz de 

controlar os riscos que ela representa. 

Por outro lado, a extinção das coletividades autônomas não se apresenta, 

evidentemente, como posição defensável, uma vez que isto inviabilizaria a realização de um 

sem-número de atividades complexas (econômicas ou não). 

Pettit e List (2011, p. 179) defendem que seres humanos individuais estão em situação 

privilegiada e que pessoas coletivas não devem ter os mesmos direitos que indivíduos. 

Segundo os autores, as pessoas coletivas devem, além disso, ser submetidas a restrições 

específicas, de modo a manter o que eles denominam de respeito mútuo, isto é, a situação em 

que agentes respeitam a autonomia uns dos outros, deixando de recorrer à força, violência, 

coerção ou ameaça, trapaça ou manipulação para influenciar outros agentes. 

                                                 
27 Os quais, naturalmente, teriam que ser concretizados por meio da interpretação dos próprios cidadãos no 
processo democrático, do mesmo modo que os direitos políticos dos indivíduos. Sobre a interpretação dos 
direitos políticos individuais, ver Habermas (1994, p. 160-161). 
28 Weekly Address, 23/01/2010. Disponível em: <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/weekly-address-
president-obama-vows-continue-standing-special-interests-behalf-amer>. Acesso em: 29 jul. 2011. O presidente 
norte-americano criticou a decisão também em seu State of the Union Address, de 2010. Disponível em: 
<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-state-union-address>. Acesso em: 6 ago. 2011. 
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É verdade que, como afirmam List e Pettit (2011, p. 180), não há nada de implausível 

na afirmação de que pessoas coletivas devem ter direitos mais limitados que os indivíduos e 

que esta diferença faz parte das principais tradições de pensamento e prática sociais, tanto no 

que se refere à limitação do poder do Estado quanto de pessoas jurídicas de direito privado. 

No entanto, a plausibilidade e a tradição não são suficientes para justificar a distinção. 

List e Pettit (2011, p. 181) fundamentam normativamente sua posição afirmando que o 

argumento pela igualdade que se aplica aos indivíduos quando se pensa na estruturação de 

uma ordem social não se aplica às coletividades. Isso porque são indivíduos que criam as 

coletividades e, “conforme as descrições standard, é necessário que indivíduos, e não grupos, 

deliberem sobre como organizar a sociedade” (tradução nossa). 

Esta posição corresponderia a dizer que não faz sentido considerar-se a possibilidade 

de pessoas jurídicas serem cidadãos, uma vez que tais entes apenas podem ser pensados como 

resultado da associação voluntária entre indivíduos livres e iguais (isto é, pelo fato de não ser 

possível imaginar pessoas jurídicas no estado de natureza). No entanto, esta solução não 

parece satisfatória. Na melhor das hipóteses, ela seria provisória diante da perspectiva (não 

mais tão irreal) da criação de seres artificiais de resto em tudo semelhantes aos indivíduos29. 

Ademais, os próprios autores (LIST; PETTIT, 2011, p. 180) parecem reconhecer que 

seus argumentos não são suficientes, ao afirmar que defendendo a restrição dos direitos das 

pessoas coletivas e sua submissão a restrições maiores que as pessoas individuais estão 

voltando atrás em sua posição inicial acerca da autonomia das coletividades e confessam-se 

culpados de “tirar com uma mão o que haviam dado com a outra”. 

Não há dúvida de que, como afirma Pettit (2009, p. 89), os indivíduos são o cão e as 

coletividades o rabo, não o contrário. No entanto, falta ainda esclarecer como se justificam as 

limitações destinadas a impedir que o rabo abane o cão. Mais especificamente, para os fins 

deste parágrafo, falta ainda esclarecer se a teoria do discurso do direito é capaz de fazer isso. 

E sem voltar atrás no que se refere ao reconhecimento da capacidade deliberativa das pessoas 

jurídicas. 

Para responder a esta pergunta, é preciso analisar o fundamento da atribuição de 

direitos fundamentais de participação política segundo a teoria do discurso. Para isso, 

retomemos o fundamento da legitimidade das normas jurídicas conforme a teoria. Este 

                                                 
29 Como este texto trata especificamente da situação das pessoas jurídicas, deixo de cuidar do problema da 
exclusão da dignidade aos animais e a crítica ao “especismo” feita por autores como Peter Singer (2009, p. 1-23), 
a qual poderia também ser apresentada à teoria do discurso do direito. Gunther Teubner (2007, p. 1-30), além 
disso, chama a atenção para a possibilidade de criação de “coletividades” racionais formadas por indivíduos e 
animais, as quais igualmente representariam um problema para a teoria do discurso. 
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consiste na conformidade das normas ao princípio democrático (Demokratieprinzip), o qual, 

por sua vez, é resultado da especificação do princípio geral do discurso “às normas de conduta 

que aparecem sob a forma direito e podem ser justificadas com recurso a razões pragmáticas, 

ético-políticas e morais, e não apenas com base em razões morais” (tradução nossa) 

(HABERMAS, 1994, p. 139). 

O princípio do discurso (do qual, como dito, o princípio democrático é uma 

especificação) determina que são “válidas [...] as normas de conduta com as quais todos os 

possíveis concernidos poderiam concordar enquanto participantes de discursos racionais” 

(tradução nossa) (HABERMAS, 1994, p. 138). 

O princípio democrático estabelece, portanto, que serão legítimas apenas as leis 

criadas por meio de um procedimento discursivo racional estruturado juridicamente, passível 

de ser aceito por todos os membros da comunidade jurídica (Rechtsgenossen), os quais se 

reconhecem como membros iguais de uma associação voluntária (HABERMAS, 1994, p. 

141). 

O princípio democrático resulta do entrelaçamento entre o princípio do discurso e a 

forma direito. Nas palavras de Habermas (1994, p. 154-155), tal entrelaçamento consiste em: 

 

uma gênese lógica de direitos, que pode ser reconstruída passo a passo. Ela 
começa com a aplicação do princípio do discurso ao próprio direito à 
liberdade de ação – o qual é constitutivo para a forma direito enquanto tal – e 
termina com a institucionalização jurídica das condições para o exercício 
discursivo da autonomia política [...] (grifos no original).  

 

É possível a partir daí determinar abstratamente os direitos que produzem a forma 

direito ao estabelecer o status de pessoa de direito (Rechtsperson). Em primeiro lugar, há os 

direitos fundamentais resultantes da estruturação política autônoma do direito à maior medida 

possível de igual liberdade subjetiva de ação (HABERMAS, 1994, p. 155). 

Tais direitos exigem como correlatos, por um lado, direitos fundamentais que resultam 

da estruturação politicamente autônoma do status de membro de uma associação voluntária de 

sujeitos de direito (Rechtsgenossen) e, por outro lado, também direitos fundamentais que 

resultam diretamente da possibilidade de defesa de direitos em juízo e da estruturação 

politicamente autônoma da proteção jurídica individual (HABERMAS, 1994, p. 155). 

Essas três primeiras categorias de direitos fundamentais derivam diretamente da 

aplicação do princípio do discurso à forma direito. Trata-se das categorias de direitos que 

regulam as relações entre cidadãos que se associam voluntariamente e reconhecem-se como 

destinatários de leis. Em seguida, como próximo passo, esses sujeitos de direito adquirem 
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também o papel de autores da ordem jurídica, por meio de “direitos fundamentais à igualdade 

de oportunidade de participação em processos de formação de opinião e de vontade, nos quais 

os cidadãos exercem sua autonomia política e criam direito legítimo” (tradução nossa) (grifos 

no original) (HABERMAS, 1994, p. 156)30. 

Na posição de sujeitos de direito, os cidadãos já não têm escolha sobre o meio para 

realização de sua autonomia: o direito é a única língua disponível. Sendo assim, é necessário 

que as condições para que os cidadãos avaliem se o direito que criam é legítimo com base no 

princípio do discurso sejam garantidos juridicamente. É para isso que servem os direitos 

fundamentais de participação no processo de criação de normas jurídicas: direitos políticos 

fundamentais iguais para todos resultam da juridificação simétrica da liberdade comunicativa 

de todos os membros da comunidade jurídica (HABERMAS, 1994, p. 160-161). 

O critério da validade de normas é, em suma, sua aceitabilidade racional, e os direitos 

fundamentais – os quais incluem o direito de participação política – derivam da aplicação do 

princípio de sua aceitabilidade racional à forma direito. Não é possível, por outro lado, separar 

os direitos fundamentais ligados à constituição da forma direito e os direitos fundamentais de 

participação política. 

Diante disso, parece-nos que a teoria do discurso não tem como distinguir entre 

indivíduos e coletividades racionais – a não ser pelo argumento de que não faria sentido tratar 

da socialização horizontal de entes cuja existência apenas pode ser pensada uma vez realizada 

esta mesma socialização, pelo fato de serem constituídos juridicamente e (em última 

instância) por indivíduos. 

 

 

Conclusão 

 

A teoria do discurso tem uma vantagem importante em relação às demais justificativas 

da responsabilidade civil em debate atualmente, a qual consiste no fato de ser procedimental. 

Enquanto tanto teorias que procuram justificar a responsabilidade civil com base na ideia de 

justiça corretiva, quanto as teorias que o fazem com base na ideia de eficiência econômica 

buscam o fundamento do instituto no conteúdo das normas de responsabilidade, a teoria do 

                                                 

30 Há uma quinta categoria de direitos fundamentais, implicados pelas quantro categorias anteriores: os direitos 
fundamentais a condições de vida que permitam a todos a igualdade de oportunidade de exercício dos direitos 
fundamentais das quatro primeiras categorias (HABERMAS, 1994, p. 156-157). 
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discurso o faz apenas com base em sua forma e no procedimento de criação de normas 

legítimas de responsabilidade. 

Com isso, a teoria do discurso do direito – ao contrário das duas outras principais 

linhas teóricas atualmente em debate – não subtrai o conteúdo das normas de responsabilidade 

civil ao debate público. Desse modo, evita, em primeiro lugar, a cristalização do instituto (ou 

do discurso de sua justificação), colocando em evidência o caráter política e historicamente 

contingente das regras de responsabilidade. 

Ao mesmo tempo, por ligar o conteúdo das normas de responsabilidade à sua 

legitimidade democrática, a teoria do discurso do direito coloca o teórico da responsabilidade 

em seu devido lugar. Não cabe ao teórico da responsabilidade civil determinar quem deve ser 

responsável em quais circunstâncias. Isso só é admissível no nível da dogmática jurídica ou 

caso se assuma o papel de cidadão no debate público. Com isso, a teoria do discurso do 

direito põe em evidência o caráter autoritário das justificativas de justiça corretiva e de 

eficiência econômica em suas vertentes normativas. 

Além disso, a função comunicativa da imputação de responsabilidade apontada pela 

teoria do discurso pode servir para explicar a vitalidade da responsabilidade civil diante dos 

obstáculos ao cumprimento de suas funções tradicionais. 

No entanto, é preciso admitir, a realidade dos entes racionais coletivos aponta para 

uma necessidade de revisão da teoria, sem o que ela não é capaz de dar conta dos riscos que o 

grande poder das coletividades racionais oferece para os indivíduos. 
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