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RESUMO 

A autonomia privada é inadequada ao Estado de Direito Democrático, pois 

está fundada na Filosofia do Sujeito e na ideia de autossuficiência em função dos 

acontecimentos históricos ocorridos na Idade Moderna e em grande parte da Idade 

Contemporânea. O paradigma do Estado de Direito Democrático é a Filosofia da 

Linguagem, que se divide em Filosofia Analítica e Filosofia da Existência. No 

contexto democrático, as obrigações jurídicas devem ser interpretadas segundo o 

núcleo moral-constitucional, a fim de cumprir o dever fundamental da personalidade, 

tendo em vista que o Direito Democrático atual é ramo da Moral em função da 

construção histórica dos Direitos Fundamentais à luz da razão prático-comunicativa. 

Portanto, a autonomia privada é anomalia no Estado de Direito Democrático e deve 

ser substituída pelo paradigma que efetivamente torna eficaz o Direito Democrático: 

o da autoridade comunicativa, cuja função social se realiza pela aplicação do 

instituto jurídico da liderança.  

 
 

Palavras-chave:  autonomia privada, paradigma, Direito Democrático, razão prático-

comunicativa, autoridade comunicativa, dever fundamental de personalidade, função 

social e liderança. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Private autonomy is inappropriate to the Democratic Constitutional Rule of 

Law, because it is founded on the Philosophy of the Subject and the idea of self-

sufficiency on the basis of historical events that occurred in the modern age and 

much of the contemporary age. The paradigm of a democratic constitutional Rule of 

Law is the Philosophy of Language, which is divided into Analytical Philosophy and 

Philosophy of Existence. In the Democratic context, legal obligations should be interpreted 

in accordance with the constitutional core moral in order to fulfill the fundamental duty of 

personality, as the current democratic right is branch of moral in function of the historical 

construction of fundamental rights in the light of practical-communicative reason. Therefore, 

private autonomy is anomaly in Democratic Constitutional Rule of Law and should be 

replaced by paradigm that effectively makes effective Democratic Rule of Law: 

communicative authority whose social function by applying the legal Leadership 

Institute. 

 

 

Key words:  private autonomy, paradigm, Democratic Rule of Law, practical-

communicative reason, communicative authority, fundamental duty of personality, 

social function and leadership.



 

 

RÉSUMÉ 

Autonomie privé est inapproprié de Constitutionnel Démocratique Primauté du 

Droit, car elle est fondée sur la philosophie de l'objet et l'idée d'autosuffisance sur la 

base des événements historiques qui ont eu lieu dans l'ère moderne et une grande 

partie de l'âge contemporain. Le paradigme d'un État Constitutionnel Démocratique 

Primauté du Droit est la Philosophie du Langage, qui est divisée en Philosophie 

Analytique et la Philosophie de L'existence. Dans le contexte démocratique, les 

obligations légales doivent être interprétées conformément à la base constitutionnelle 

morale-dans l'ordre pour s'acquitter de l'obligation fondamentale de la personnalité, 

comme le droit démocratique actuel est une branche de la morale en fonction de la 

construction historique des droits fondamentaux à la lumière de la raison pratique-

communicatif. Par conséquent, autonomie privé et anomalie dans un Constitutionnel 

Démocratique Primauté du Droit et doit être remplacé par un autre paradigme: 

communication autorité, dont la fonction sera effectuée par le biais de juridique 

commandement Institut. 

 

 

Mots-clés : autonomie privé, Démocratique Primauté du Droit, raison pratique-

comunicative, communication autorité, devoir fundamental de la personalité, fonction 

sociale et commandement. 
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1.INTRODUÇÃO 

Em 1901 Jacques Jean Marie Morgan faz uma descoberta arqueológica. 
Após árdua tarefa hermenêutica chegou-se à conclusão de que se tratava 
de um Código de leis. Foi denominado Código de Hammurabi e, através de 
sua interpretação, chegamos a conhecer o comportamento da civilização 
babilônica, que, até três mil e quinhentos anos, viveu na Ásia Menor, sob a 
proteção de Marduk, o deus que colocou ordem no caos. 
Imaginemos, agora, que, em lugar de referido texto, se tivesse encontrado 
um corpo de leis de nosso país e se pretendesse que, através dele, se 
revelassem dados indicativos sobre nossos comportamentos. Tanto direito 
conferido, tanta distância em relação aos resultados verificáveis, despertaria 
a suspeita de que se trata de um corpus falso. 
As noções de estrutura, de complexidade causal, de consequencialismo não 
estão impregnadas na metodologia jurídica. 
É habitual discutir em nosso meio sobre a existência de tal ou qual 
instituição jurídica, como o fizemos com relação às obrigações de meios e 
de resultado, em um debate que não carece de conteúdo bizantino. É mais 
urgente indagar sobre os efeitos de tal ou qual regra, descobrindo o véu 
supostamente ontológico. Geralmente são questões de política e não de 
metafísica jurídica. 
A pergunta é: seria esta dissonância alheia ao jurista? 
Estes poucos exemplos põem em evidência uma classe de problemas, 
habitualmente ausentes da reflexão jurídica que, em nosso entender, 
adquirem uma importância tal, que comovem nossa consciência 
indagadora. A evasão já não é mais possível. (LORENZETTI, 1998 p. 166-
168). 

O alerta de Ricardo Luis Lorenzetti (1998) tem, como pando de fundo 

contextual de significado linguístico, a problemática que leva Javier Herrero (2000, 

p.167) a afirmar que “[...] nunca foi tão urgente o desafio de criar uma ética da 

solidariedade e uma ética universal da solidariedade.” (HERRERO, 2000, p. 167). 

Este autor leciona que, na atualidade, é estranha a proclamação que se faz de 

impossibilidade de uma ética universal num contexto de globalização, mormente 

econômica. Explica que essa estranheza deve-se ao fato que a situação mundial 

está maculada por quatro vergonhas político-morais cujos efeitos se fazem sentir em 

toda a humanidade: fome e miséria, que levam à inanição e à morte de número cada 

vez maior de pessoas e nações; tortura e violação da dignidade humana, sobretudo 

em Estados despóticos; crescente desemprego e desigualdade na distribuição de 

renda e riqueza; ameaça, ainda não superada, de destruição da humanidade por 

meio de desequilíbrio ecológico e guerra nuclear. Diante disso, Herrero (2000, p. 

167) conclui que tudo isso “[...] exige mais do que nunca uma resposta solidária, 

capaz de responsabilizar-se pelas conseqüências de nossas ações planetárias. 
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Diariamente, os jornais noticiam violações de direitos prescritos na 

Constituição democrática tendo em vista corrupção perpetrada por agentes do 

Estado e pessoas de Direito Privado. 

Só para mencionar outro exemplo a par dos já referidos, os Serviços de 

Assistência Judiciária e as Defensorias Públicas na Republica Federativa do Brasil, 

por sua experiência quotidiana, podem atestar o elevado grau de desestrutura ética 

que avassala vastíssima gama de famílias no Brasil resultado prejuízos para 

liberdade, igualdade e dignidade humana não só de seus membros, mas das demais 

pessoas que com elas se relacionam, pois a sociedade familiar, segundo a Lex 

Fundamentallis brasileira em seu artigo 226, constitui-se como a base da sociedade. 

Em face disso, uma interpretação do mencionado texto de Ricardo Luis 

Lorenzetti (1998) remete a uma questão que deve ser o centro das preocupações 

doutrinárias do Direito contemporâneo: por que o Direito Democrático não é eficaz? 

Por outras palavras, tendo em vista o núcleo normativo das Constituições 

Democráticas contemporâneas, qual é a razão de não se efetivar a dignidade 

humana na práxis por meio da autonomia privada? 

Seria necessário ampliar os parâmetros teóricos da ciência normal, para se 

munir a autonomia privada de instrumentos capazes de concretizarem os preceitos 

do Direito Democrático com extensão planetária? 

Como fortalecer o sujeito de direito, como pessoa e cidadã, para que se 

consiga realizar a vida digna? 

Desde a Modernidade, muitos pensadores tentaram propor ideias em prol da 

liberdade e igualdade, como, por exemplo, Kant e Hegel. Aliás, desde a Antiguidade 

se defende a justiça, a legalidade, a igualdade e liberdade como se pode interpretar 

dos pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles. 

Na Idade Contemporânea, uniram forças aos referidos autores Heidegger e 

Gadamer, no que diz respeito ao aspecto existencialista do novo paradigma que se 

propõe como o marco hermenêutico da atualidade, ou seja, a Filosofia da 

Linguagem. 

A Filosofia da Linguagem, por sua vez, a partir dos estudos analítico-

pragmáticos de Wittgenstein e John Langshaw Austin, permitiram a McCormick, 

Robert Alexy e Habermas estudarem a Teoria da Argumentação Jurídica como 

Teoria do Discurso. Esta entende o Direito como jogo de linguagem que faz 

intermédio entre Moral e Política. 
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Nessa esteira, em parte ainda ligada à Filosofia do Sujeito, em parte à razão 

comunicativa, a doutrina do Direito Civil fez sua própria releitura, tornando-se Direito 

Privado-Constitucional. 

Entretanto, todo esse enriquecimento teórico não foi capaz de levar a 

autonomia privada a cumprir sua missão constitucional. 

Qual é a raiz do problema que está incapacitando a autonomia privada a 

cumprir sua missão Constitucional? 

O problema estaria nos pesquisadores que ainda não conseguiram desdobrar 

a Filosofia da Linguagem em uma teoria que some instrumentos adequados aos 

institutos do Direito Privado-Constitucional? 

O problema do quebra-cabeça contemporâneo que envolve a autonomia 

privada precisa ser solucionado. 

Mas para isso é preciso antes saber qual é a causa da referida problemática 

e, então, lançar-se ao empreendimento de aparelhar o Direito Privado de forma que 

haja mudança paradigmática quanto aos efeitos ilocucionários da esfera privada 

jurídica no contexto das situações jurídicas obrigacionais. 

Antecipadamente, deve-se dizer que a tese que será defendida neste trabalho 

não requer aditamento do saber jurídico normal para se reinterpretar a autonomia 

privada de modo que ela seja instrumento de produção concreta de efeitos conforme 

o Direito Democrático. 

A partir dos estudos de Thomas Kuhn, surge uma hipótese que o pensamento 

cientifico de hoje desconsidera e isso já é um indício de que a hipótese que será 

defendida nesta tese está correta: a autonomia privada e sua relação com a 

dignidade humana quanto ao modo de substancializar a vida digna em alcance 

amplo não é um quebra-cabeça válido no que se refere ao Direito Democrático. Em 

síntese, a hipótese que será demonstrada aponta para a correção da ideia que a 

autonomia privada é instituto jurídico inadequado ao Estado de Direito Democrático. 

Tendo em vista o pensamento kuhniano que rejeitar um paradigma sem 

colocar outro no lugar é rejeitar a própria ciência, será proposto um novo modelo de 

ação na esfera privado-pública: a autoridade comunicativa. 

Deve-se ressaltar que, embora este trabalho apresente explanação geral 

sobre História do Direito e do pensamento de filósofos, como Sócrates, Platão, 

Aristóteles, Kant, Hegel e Habermas dentre outros por exemplo, não tem como 
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objetivo fazer um compêndio sobre o pensamento de cada um desses autores ou 

um manual sobre História do Direito e da Filosofia do Direito. 

Cabe dizer, inclusive, que os grifos realizados neste texto que não se 

originam dos autores citados tem o intuito de, no somatório, demonstrar os signos 

lingüísticos que compõem o Direito Democrático construídos historicamente de 

forma consensual no sentido wittgensteiniano e gadamariano, de modo a facilitar a 

visualização da estrutura do ethos como tessitura linguística, cultura engendrada 

pela racionalidade humana, e seu pando de fundo de sentido, como o magma 

incandescente para fins da metáfora do planeta como linguagem. 

Diferente disso, esta tese pretende constatar, por meio da identificação de 

signos lingüísticos de sentidos presentes na História do Direito e na História da 

Filosofia do Direito, que o Direito Democrático Constitucional Contemporâneo é 

consequência do fato que a razão é prático-comunicativa, como, também, que a 

cultura é consequência da construção consensual linguística público-privada de 

signos lingüísticos de sentido com base nos seguintes eixos-éticos: a Grécia Antiga, 

a Roma Antiga, o Judaísmo e o Cristianismo.  

Desse modo, embora o Estado de Direito Democrático, para ser democrático, 

abrigue projetos de vidas díspares, há um sentido de fundo linguístico que os 

alinhava de modo formar uma só moral do Estado de Direito Democrático 

Constitucional: o dever de cumprir o dever geral de personalidade e por meio do 

emprego da autoridade comunicativa, que deve substituir a autonomia privada. 

O comentário supra remete à necessidade de outro esclarecimento. Após a 

leitura do trabalho, dá-se a impressão que o título mais adequado para a presente 

tese deveria ser algo como “Autoridade Comunicativa: a correta perspectiva do 

Estado de Direito Democrático como superação linguístico-dialética da anomalia da 

autonomia privada”.  

Contudo, o título “Autonomia Privada: perspectiva do Estado de Direito 

Democrático”, além de ser linguisticamente mais simples quanto ao entendimento de 

sua redação, não diz que a autonomia privada é “a” perspectiva do Estado de Direito 

Democrático, mas só que o texto trada de dois tópicos associados: autonomia 

privada e a perspectiva do Estado de Direito Democrático.  

A escolha deste título foi proposital, para gerar no leitor a curiosidade de 

investigar o conteúdo do trabalho. Caso se empregasse o primeiro título sugerido, 

poderia haver o risco do leitor de Direito Privado relegar para depois o estudo do 
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trabalho, pois suporia, com acerto, que o texto tem marcante caráter de Teoria de 

Direito, algo que, nos dias atuais, não tem somado forças, em muitos casos, ao 

Direito Privado quanto às pesquisas perpetradas por estes. Além disso, o instituto da 

autonomia privada, desde sua forma como autonomia da vontade, é paradigma 

consolidado na Ciência do Direito Moderno e Contemporâneo. Tendo em vista o 

alerta de Thomas Kuhn (2009) sobre a forte rejeição inicial que uma profunda 

proposta de mudança paradigmática acarreta, é mais eficaz inserir um título no 

presente trabalho sobre um instituto hodiernamente muito prestigiado pelo Direito 

Privado – ou seja, a autonomia privada, despertando a curiosidade de exame da 

pesquisa por associá-la a outro tema de muito interesse também, o Estado 

Democrático, que provocar no leitor uma reação perlocucionária de pré-rejeição à 

leitura do texto. 

Nessa esteira, a pesquisa realizada para construção deste trabalho revelou 

algo de fato curioso: são poucas os estudos científicos publicados cujo tema central 

seja a natureza da autonomia privada e, fora a presente tese, não há disponível um 

trabalho científico sobre a natureza jurídica do instituto fundamental do Direito 

Privado que o examine quanto sua adequação ao Estado de Direito Democrático, 

inclusive, a partir da Filosofia da Linguagem em suas vertentes Analítica e 

Existencial. Por isso, principalmente no Capítulo 5 desta tese, como, por exemplo, o 

que ocorreu no caso da apresentação de resultados dos estudos de Irineu Strenger, 

em alguns casos, citou-se autores brasileiros de obra de fácil acesso, mas por meio 

dos autores que se ocuparam do estudo da natureza da autonomia. Essa decisão 

metodológica visa, precisamente, a apontar a bibliografia consultada pelos autores 

que pesquisaram sobre a natureza jurídica da autonomia privada e as conclusões a 

que chegaram. Pode-se constatar que esses estudos, que têm o mérito de serem 

frutos de árduo esforço de pesquisa e seriedade, estão assentados, não obstante, 

em paradigmas divergentes ao do Estado de Direito Democrático.  

Pode-se afirmar, com nenhuma comemoração a respeito, que a maior parte 

das obras de Drieito Privado – de Direito Civil e Empresarial – escritas, mormente as 

do Brasil, estão alicerçadas nos paradigmas do Estado Liberal ou Social de Direito. 

Mesmo que alguns dos autores de Direito Privado evoquem teorias contemporâneas 

sobre o estudo dos princípios, lançando mão de autores como Alexy, Dworkin e 

Habermas, pode-se perceber, não obstante a boa-fé e empenho desses 

doutrinadores de criar entendimentos favoráveis à consecução da dignidade 
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humana, suas conclusões estão circunscritas ao paradigma do Estado Social de 

Direito. O próprio prestígio intocável que o Direito Privado-Constitucional confere à 

autonomia privada na contemporaneidade também cega a Doutrina Jurídica sobre a 

correção dos resultados de suas pesquisas tendo como referencial hermenêutico os 

parâmetros do Direito Democrático. 

O presente trabalho não só demonstra que a autonomia privada é instituto 

jurídico anômalo no contexto do Estado de Direito Democrático. Demonstra também 

que são faces opostas da mesma moeda a esfera pública e privada, o Direito 

Material e o Processual, e propõe um novo paradigma não só para o Direito Privado- 

Constitucional Democrático, mas para o Direito Contemporâneo: a autoridade 

comunicativa como parâmetro para realização do dever fundamental de 

personalidade. 

O dever fundamental de personalidade, por meio do emprego da autoridade 

comunicativa, implica, num contexto de projetos de vida díspares que convivem na 

Democracia, a própria moral do Estado de Direito Democrático como projeto ético 

universal. 

Nos últimos capítulos, será desenvolvida a Teoria sobre o dever fundamental 

de personalidade como Teoria Privado-Constitucional-Obrigacional, como, também, 

a Teoria Geral da Autoridade Comunicativa, abrindo portas hermenêuticas para que, 

em outros estudos, aplique-se a Teoria da Autoridade Comunicativa aos vários 

ramos do Direito. 

No Capítulo a respeito da Teoria Geral da Autoridade Comunicativa, estuda-

se sua função social e o modo procedimental de sua efetivação. O leitor perceberá 

que vários exemplos práticos ali expostos podem ser resolvidos pela Dogmática 

Jurídica do estágio atual do Direito. Contudo, como essas soluções seguem o 

prisma da ciência normal no sentido ensinado por Thomas Kuhn (2009), o instituto 

jurídico para prevenir o inadimplemento, usando-se o raciocino dogmático jurídico 

hodierno, é a sanção positiva, na esteira dos ensinamentos kantianos. Por sua vez, 

a compreensão sobre o dever fundamental de personalidade e da autoridade 

comunicativa remete o hermeneuta à interpretação que o adimplemento das 

obrigações jurídicas advindas da Constituição Democrática, para que o Estado de 

Direito Democrático seja eficaz, não deve decorrer da sanção punitiva, mas em 

função de alargamento de horizonte no que se refere à conscientização prático-
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comunicativa sobre o sentido linguístico de civilização fundada numa juridicidade 

constitucional público-privada democrática. 

Para realizar o objetivo geral de provar, por meio de uma proposta 

hermenêutica, que a autonomia privada é anomalia no jogo de linguagem do Estado 

de Direito Democrático e, por isso, inadequada quanto ao seu emprego de sentido 

linguístico no mesmo e, ao contrário, a autoridade comunicativa se conforma ao 

Direito Democrático, será feito, portanto: 

a) estudo sobre a liberdade segundo seus significados de dimensões, como 

também à luz da Filosofia do Objeto, Filosofia do Sujeito e Filosofia da 

Linguagem, tendo em vista que a liberdade é o sentido geral de fundo 

orientador tanto da autonomia privada como da autoridade comunicativa; 

b) investigação sobre as principais vertentes analíticas da Filosofia da 

Linguagem necessárias à compreensão da Teoria do Discurso, que é cara 

à Democracia; 

c) pesquisa sobre o significado de igualdade e dignidade humana, já que são 

referenciais linguísticos que integram o sentido geral de fundo linguístico 

do Direito Democrático; 

d) explanação sobre as teorias sobre a vontade e sua relação com os 

institutos da autonomia da vontade e autonomia privada, para se situar 

com precisão adequada seus sentidos na oportunidade de pesquisar sua 

hermenêutica; 

e) aprofundamento da compreensão sobre o sentido da autonomia privada 

da Antiguidade à Idade Contemporânea, principalmente, em face dos 

paradigmas do Estado Liberal, Estado Social e Estado de Direito 

Democrático. 

f) explicação sobre a perspectiva da razão prático-comunicativa e a 

hermenêutica das obrigações jurídicas nesse contexto, por serem efeitos 

ilocucionários da manifestação da vontade humana; 

g) desenvolvimento da Teoria do Dever Fundamental de Personalidade tendo 

em vista sua estrutura obrigacional jurídica; 

h) a partir da compreensão sobre razão prático-comunicativa e o dever geral 

de personalidade, apontamento sobre a moral universal do Estado de 

Direito Democrático levando-se em conta que a Contemporaneidade é 

formada por projetos de vida dispares válidos; 
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i) demonstração jusfilosófica que a autonomia privada é anomalia no jogo de 

linguagem do Estado de Direito Democrático tendo em vista a Estrutura 

das Revoluções Científicas; 

j) apresentação da Teoria Geral da Autoridade Comunicativa com foco e sua 

estruturação linguística de sentido, função social e procedimento de 

operacionalidade que leve à eficácia do Estado de Direito Democrático. 

Diante do exposto, deve-se dizer que o problema da autonomia privada não é 

uma temática que se resolve por uma reinterpretação da própria autonomia privada, 

mas por uma efetiva reconstrução dos paradigmas do Direito Privado no contexto do 

Estado de Direito Democrático. 
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2 A HERMENÊUTICA DA LIBERDADE SEGUNDO A FILOSOFIA D O OBJETO, 
FILOSOFIA DO SUJEITO E FILOSOFIA DA LINGUAGEM EXIST ENCIALISTA 

O entendimento sobre a autonomia privada refere-se à hermêutica da 

liberdade na História.  

Conforme sua interpretação segundo a Filosofia do Objeto, a Filosofia do 

Sujeito e a Filosofia da linguagem, há uma mudança paradigmática de perspectiva 

sobre a compreensão acerca da autonomia privada. 

Embora o conceito de autonomia privada tenha nascido no final da Idade 

Média e início da Idade Contemporânea, desde a Antiguidade já se pensava a 

liberdade. Pode-se dizer que o conceito de autonomia privada tem, como pano de 

fundo, o sentido de liberdade. Mas qual é esse sentido? 

Para se obter essa resposta, é preciso investigar as dimensões da liberdade 

no mundo da vida e como foi compreendida em cada momento paradigmático da 

historicidade. 

O presente capítulo tem, portanto, o objetivo de investigar a liberdade, para 

poder, posteriormente, pesquisar sobre a autonomia privada e sua perspectiva em 

face do Estado de Direito Democrático. 

2.1 Ethos, Ética, Valores, Ideias, Normas e o Entendime nto de Liberdade   

Romance XXIII 
 
[...] 
A palavra Liberdade 
vive na boca de todos: 
quem não a proclama aos gritos, 
murmura-a em tímido sopro. 
(MEIRELES, 2009, Romance XXIII) 
Romance XXIV 
[...] 
Liberdade - essa palavra 
que o sonho humano alimenta: 
que não há ninguém que explique, 
e ninguém que não entenda!. (MEIRELES, 2009, p.87-91) 
 

 
A ideia de liberdade é integrante antiga do ethos humano. Henrique Cláudio 

de Lima Vaz (2000), em seus “Escritos de Filosofia II”, ensina que ethos é o 
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substantivo grego que significa a morada do animal. Explica que do substantivo 

ethos, surgiu a expressão ethikè, da qual se originou a palavra ética. 

Conforme Henrique Cláudio de Lima Vaz, o termo ethos 

[...] é uma transliteração dos dois vocábulos gregos ethos (com eta inicial) e 
ethos (com épsilon inicial). É importante distinguir com exatidão os matizes 
da peculia res a cada um desses termos. Por outro lado, se a eles 
acrescentarmos o vocábulo hexis, de raiz diferente, teremos difinido um 
núcleo semântico a partir do qual será possível traçar as grandes linhas da 
Ética como ciência do ethos. 
A primeira acepção de ethos (com eta inicial) designa a morada do homem 
(e do animal em geral). O ethos é a casa do homem. O homem habita sobre 
a terra acolhendo-se ao recesso seguro do ethos. Este sentido de um lugar 
de estada permanente e habitual, de um abrigo protetor, constitui a raiz 
semântica que dá origem à significação do ethos como costume, esquema 
praxeológico durável, estilo de vida e ação. A metáfora da morada e do 
abrigo indica justamente que, a partir do ethos, o espaço do mundo torna-se 
habitável para o homem.  
[...] A segunda acepção de ethos (com épsilon) inicial diz respeito ao 
comportamento que resulta de um constante repetir-se dos mesmos atos. É, 
portanto, o que ocorre frequentemente ou quase sempre (pollákis), mas não 
sempre (aeí), nem em virtude de uma necessidade natural. Daí a oposição 
entre éthei e physei, o habitual e o natural.  
[...] Entre o processo de formação do hábito e o seu termo como disposição 
permanente para agir de acordo com as exigências de realização do bem 
ou do melhor, o ethos se desdobra como espaço da realização do homem, 
ou ainda como lugar privilegiado de inscrição da sua práxis. (VAZ, 2000, p. 
12-15). 

Sabe-se que é em seu refúgio de proteção que os animais criam seus filhotes, 

protegem-se do clima inóspito e dos outros seres vivos. Nesse lugar, convivem, num 

primeiro momento, com seus genitores, com entes biológicos advindos da mesma 

ninhada e, às vezes, com outros animais de seu grupo, de modo a aprender como 

existir no mundo. 

Os entes são objetos reais ou espirituais, ou seja, objetos físicos, bióticos, 

psíquicos, valores e ideias, embora haja posicionamento robusto na Filosofia que 

não atribui propriedade ôntica aos valores, quando tomados isoladamente. Contudo, 

no universo da cultura, para se “localizar” objetos entendidos como valores, seria 

adequado caracterizar-lhes como entes. A palavra ontos significa “ser”, mas se 

prefere aqui compreendê-la como ente.  É substância material ou imaterial 

conhecida por meio de conceito cujo significado está circunscrito e fundamentado 

nas próprias características dessa substância. Evita-se aqui, nesta parte do presente 
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trabalho, utilizar a expressão “ser”, pois assumirá, em elucubrações posteriores, 

compreensão heideggeriana.  

Nesta parte do trabalho, muitas vezes, deixar-se-á de escrever o objeto ôntico 

como ser para representá-lo como ente, que é próprio da Filosofia do Objeto. 

Quando se estiver discorrendo sobre o pensamento de Hegel, usar-se-á “ser”, pois é 

a terminologia hegeliana. Contudo, deve-se fazer a ressalva de que o ser hegeliano 

não é o mesmo “ser”, que traduz experiência, em Heidegger, como será ainda 

estudado em capítulo posterior. A expressão ôntica, para esse fim, designa “ente” e 

ontológico “ser”. 

Importante é a explicação de que o prefixo ob significa diante de, em função 

de, e jectum remete à ideia de sujeito, como entende Miguel Reale (1999). Tal 

aspecto é adequado à filosofia do objeto e do sujeito, a qual será explicada adiante. 

Henrique Cláudio Vaz (2000) aplica a significação de ethos ao ente humano, 

de forma que se pode inferir que essa palavra expressa a ideia de cultura nesse 

contexto. Para ele, Ética é a ciência do ethos e este consiste no corpo histórico da 

liberdade. 

“O ethos, afinal, não é senão o corpo histórico da liberdade, e o traço do seu 

dinamismo infinito inscrito na finitude das épocas e culturas.” (VAZ, 2000, p.35). 

Na sua “Filosofia do Direito”, Miguel Reale (1999) defende que a Ética é 

norteada pelo valor bem e é conjunto que circunscreve o Direito, a Moral e as 

Regras de Etiqueta, que, respectivamente, tem direcionamento voltado à justiça, ao 

bem e à harmonia social. 

A partir do pensamento de Gerson Boson (1996), em sua “Filosofia do Direito 

– interpretação antropológica”, de Miguel Reale (1999) e de Henrique Cláudio Vaz 

(2000), conclui-se que a Ética é a ciência do Dever-ser, cujo objeto é o entendimento 

quanto ao padrão normativo que deve reger a conduta, ou seja, a experiência 

humana. 

Gerson Boson (1996) e Reale estão convencidos de que a cultura é projeção 

do espírito humano que forma a realidade percebida por este, a qual se denomina 

fenômeno. 

Espírito, nos seus textos, assume a significação de racionalidade numa 

perspectiva da Filosofia do Sujeito, ou seja, da racionalidade prática. 

Robert Alexy expõe que 
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[...] é possível distinguir três dimensões da dogmática jurídica: uma 
analítica, uma empírica e uma normativa. 
De forma resumida, a dimensão analítica diz respeito à dissecação 
sistemático-conceitual do direito vigente. O espectro de tal dimensão 
estende-se desde a análise de conceitos elementares (por exemplo, do 
conceito de norma, de direito subjetivo, de liberdade e de igualdade), 
passando por construções jurídicas (por exemplo, pela relação entre o 
suporte fático dos direitos fundamentais e suas restrições e pelo efeito 
perante terceiros), até a estrutura do exame da estrutura jurídica (por 
exemplo, da assim chamada irradiação dos direitos fundamentais) [...]. 
A dimensão empírica da dogmática jurídica pode ser compreendida a partir 
de dois pontos de vista: primeiro, em relação à cognição do direito positivo 
válido e, segundo, em relação à aplicação das premissas empíricas na 
argumentação jurídica, por exemplo, no âmbito de argumentos 
consequencialistas. 
[...] A dimensão empírica não se esgota com a descrição do direito nas leis, 
pois inclui também a descrição e o prognóstico da práxis jurisprudencial, ou 
seja, não só direito legislado, mas também direito jurisprudencial. Além 
disso, também a efetividade do direito é objeto da dimensão empírica, ao 
menos na medida em que tal efetividade for condição para a validade do 
direito legislado ou jurisprudencial. 
[...] a terceira dimensão, a dimensão normativa, avança, para além do 
simples estabelecimento daquilo que, na dimensão empírica, pode ser 
elevado à condição de direito positivo válido, e diz respeito à elucidação e à 
crítica da práxis jurídica, sobretudo da práxis jurisprudêncial. A questão 
central, nessa dimensão, é, a partir do direito positivo válido, determinar 
qual a decisão correta em um caso concreto. Em todos os casos polêmicos 
a resposta a essa questão implica valorações de quem a responde. A 
dogmática jurídica é, em grande medida, uma tentativa de se dar uma 
resposta racionalmente fundamentada a questões axiológicas que foram 
deixadas em aberto pelo material normativo previamente determinado. Isso 
faz com que a dogmática jurídica seja confrontada com o problema da 
possibilidade de fundamentação racional dos juízos de valor. (ALEXY, 2008, 
p.33-35). 

Coadunando o pensamento dos autores mencionados com o de Robert Alexy 

(2008) em “Teoria dos Direitos Fundamentais”, conclui-se que o Direito, percebido 

cientificamente como ramo da Ética, ocupa-se com a dimensão analítica, empírica e 

normativa da manifestação cultural-volitiva humana, inclusive quanto ao estudo da 

liberdade. 

Em ocasião oportuna, analisar-se-á a hermenêutica jurídica do Estado de 

Direito Democrático e a axiologia de Alexy, problematizada por alguns autores, como 

Habermas. 

Por ora, o importante é perceber que, como entende o filósofo Henrique 

Cláudio de Lima Vaz (2000), profundo conhecedor da historicidade filosófica da 

Ética, a liberdade tem, como seu corpo histórico, o ethos e, com base em Robert 

Robert Alexy (2008), a verificação cultural-normativa-jurídica da liberdade, pela 

dogmática, ocorre segundo as perspectivas analítica, empírica e normativa. 
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Gerson Boson (1996) e Miguel Reale (1999) apresentam o pensamento de 

Nicolai Hartmann sobre os objetos naturais e espirituais. Os objetos reais, também 

chamados naturais, são elementos constituintes dos objetos formadores da cultura. 

Os objetos reais ou naturais são classificados, por sua vez, como físicos, bióticos e 

psíquicos. Os físicos seriam aqueles identificáveis pela temporalidade e 

espacialidade, podendo ser exemplificados pelos objetos inorgânicos. Os bióticos 

teriam finalidade e temporalidade, mas não espacialidade, a não ser, quanto a esta 

propriedade, existência espacial indireta, pois constituem aquilo que se chama vida. 

Os objetos psíquicos deixam de possuir espacialidade, mas há neles a presença de 

intensidade e temporalidade; são o limite da animalidade, pois se exemplificam por 

aquilo que se denomina instinto e seus reflexos psíquicos, as sensações.  

As sensações exemplificam-se pela paixão, fome, sede, instinto de proteção. 

Os objetos espirituais teriam como base existencial os objetos reais. Pelo 

pensamento de Hartmann, os espirituais assentam-se sobre os naturais, segundo 

Miguel Reale (1999) e Gerson Boson (2000). Tendo isso em vista, os objetos 

espirituais seriam aqueles formados pelas ideias e valores. Os primeiros seriam as 

essências pertencentes à cultura: o objeto compreendido como relação, número 

matemático e forma geométrica. Nesse sentido, as ideias seriam objetos espirituais, 

objetos eidéticos ou essências. Os valores, por sua vez, “valeriam”, pois não teriam 

existência própria, ao contrário dos valores, os quais, por sua vez, apresentariam a 

propriedade de bipolaridade e organização em constelações axiológicas. A 

bipolaridade pressupõe o entendimento de que cada valor teria o seu valor oposto.  

Por exemplo, o oposto do valor justiça seria a injustiça; o contrário do bem 

seria o mal; a antítese do bom seria o mau e da igualdade, a desigualdade; o 

antônimo do legal e do lícito, o ilegal e o ilícito. Quanto ao valor liberdade, o 

antagonismo estaria impresso na escravidão. 

Robert Alexy (2008, p.149-150) ensina que não “[...] são os objetos, mas os 

critérios de valoração que devem ser designados como “valor”. 

“Quem diz que algo tem um valor expressa um juízo de valor e realiza uma 

valoração. Os juízos de valor e os conceitos valorativos neles utilizados podem ser 

classificados em três grupos: classificatório, comparativo e métrico.” (ALEXY, 2008, 

p.148).  

Explica essa classificação dizendo que os valores classificatórios são aqueles 

que atribuem a determinado objeto a valoração de bom ou ruim, ou seja, uma 
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caracterização positiva, ou negativa, por exemplo, quando se diz que uma 

constituição é boa ou ruim. Seria possível a atribuição de valoração neutra, em 

alguns casos, como para os alimentos, que podem ter sabores positivos, negativos 

ou neutros. É importante lembrar que neutralidade não é o mesmo que indiferença, 

pois tendo em vista o sabor, uma poesia, tomada como objeto de análise, não seria 

neutra, porém indiferente. A valoração comparativa, por sua vez, relaciona dois 

objetos, afirmando que um tem maior valor que o outro ou que eles têm o mesmo 

valor. Por fim, a valoração métrica imprime no objeto valoração mais exata, 

associando-o com um número, como ocorre, por exemplo, com o valor venal de 

determinado imóvel, ao lhe atribuir valor correspondente à soma em dinheiro. A 

valoração métrica diz que algo tem um valor de determinada magnitude; a valoração 

comparativa, que um objeto tem valor maior ou igual a outro; e a valoração 

classificatória, que determinado objeto tem valor positivo, negativo ou neutro. 

(ALEXY, 2008) 

Miguel Reale (1999) lembra que a palavra axiologia advém de axios, que 

significa valor, e logia estudo. Os valores estariam organizados em constelações 

axiológicas, porque gravitariam ao redor de outros valores polares, como os planetas 

gravitam em torno do Sol no Sistema Solar da Terra. 

No Estado Liberal de Direito, por exemplo, o valor polar seria a liberdade 

formal. Em torno dela, gravitaria o valor legalidade. Seu avesso seria e escravidão 

juridicamente vista como cerceamento da autonomia da vontade e, em órbitas 

próximas a esta, figurariam a ilegalidade e a ilicitude. 

Eduardo Carlos Bittar e Guilherme Almeida (2006), no “Curso de Filosofia do 

Direito” do qual são autores, recordam o pensamento de Platão, no sentido de que 

as ideias pertencem ao Topos Uranos, o Mundo das Ideias, as quais, por sua vez, 

seriam formas essenciais perfeitas, moldes da realidade captada na vida humana. A 

imperfeição seria a tônica do mundo terrestre, por causa de sua mutabilidade 

natural, que consistiria na distorção das ideias perfeitas na Terra. 

Com foco nesse entendimento, pode-se concluir que, para Platão, a liberdade 

seria essência, ideia e não valor. 

Importante se mostra a análise da norma jurídica, tendo em vista a caminhada 

histórica da liberdade. 

Hans Kelsen, na sua “Teoria Pura do Direito”, expressa entendimento que 
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[...] o Direito [...] é ordem normativa da conduta humana, ou seja, um 
sistema de normas que regulam o comportamento humano. Com o termo 
“norma” se quer significar que algo deve ser ou acontecer, especialmente 
que um homem se deve conduzir de determinada maneira. É este o sentido 
que possuem determinados atos humanos que intencionalmente se dirigem 
à conduta de outrem. Dizemos que se dirigem intencionalmente à conduta 
de outrem não só quando, em conformidade com o seu objeto, prescrevem 
(comandam) essa conduta, mas também quando a permitem e, 
especialmente, quando conferem o poder de a realizar, isto é, quando a 
outrem é atribuído um determinado poder, especialmente o poder de ele 
próprio estabelecer normas. Tais atos são – entendidos neste sentido – atos 
de vontade. Quando um indivíduo, através de qualquer ato, exprime a 
vontade de que um outro indivíduo se conduza de determinada maneira, 
quando ordena ou permite esta conduta ou confere o poder de a realizar, o 
sentido do seu ato não pode enunciar-se ou descrever-se dizendo que o 
outro se conduzirá dessa maneira, mas somente dizendo que o outro se 
deverá conduzir dessa maneira. (KELSEN, 1996, p.5). 

Hans Kelsen (1996), como visto acima, compreende norma como ordem 

segundo o Direito, como comando de dever-ser. 

Para Miguel Reale (1999), norma é comando de conduta, visto que somente 

os seres humanos são capazes de ter conduta, pois, ao contrário dos animais, 

discernem entre bem e mal. Na obra “Filosofia do Direito”, esse filósofo do Direito – 

coordenador do Projeto de Lei que resultou na lei 10406 de 2002, o Código Civil 

brasileiro - , explica que objetos verificados como sujeitos e predicados reúnem-se, 

de forma lógica e coerente, com sentido, para formarem juízos, os quais, atrelados 

ao juízo qualificado como normativo, participam da estrutura do Direito. 

A partir desse pensamento, pode-se inferir que a norma é juízo normativo. 

Segundo Hans Kelsen, modelo de interpretação. 

O fato externo que, de conformidade com o seu significado objetivo, 
constitui um ato jurídico (lícito ou ilícito), processando-se no espaço e no 
tempo, é, por isso mesmo, um evento sensorialmente perceptível, uma 
parcela da natureza, determinada, como tal, pela lei da causalidade. 
Simplesmente, este evento como tal, como elemento do sistema da 
natureza, não constitui objeto de um conhecimento especificamente jurídico 
– não é, pura e simplesmente, algo jurídico. O que transforma este fato num 
ato jurídico (lícito ou ilícito) não é sua faticidade, não é o seu ser natural, isto 
é, o seu ser tal como determinado pela lei da causalidade e encerrado no 
sistema da natureza, mas o sentido objetivo que está ligado a esse ato, a 
significação que ele possui. O sentido jurídico específico, a sua particular 
significação jurídica, recebe-a do fato em questão por intermédio de uma 
norma que a ele se refere com o seu conteúdo, que lhe empresta a 
significação jurídica, de forma que o ato pode ser interpretado segundo esta 
norma. A norma funciona como esquema de interpretação. (KELSEN, 1996, 
p.4). 
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Por outras palavras, segundo Hans Kelsen (1996), a norma é categoria 

intelectiva para se entender o que é jurídico segundo o Direito. 

Robert Alexy (2008, p. 184) diz que norma “[...] é aquilo que um enunciado 

normativo expressa”. Num sentido com maior teor de definição, afirma que norma 

“[...] é, portanto, o significado de um enunciado normativo.” (ALEXY, 2008, p. 54). 

Enunciado normativo jurídico é a linguagem da lei, é o instrumento pelo qual a 

norma, o comando de dever-ser torna-se conhecido. 

Robert Alexy assume a ideia de que princípio é espécie do gênero norma. 

Logo, no texto seguinte, pode-se ver a diferença que o autor faz entre deontologia, 

axiologia e antropologia, como também de valor e norma, calcada no pensamento 

de Wright. (ALEXY, 2008). 

[...] há uma diferença importantíssima entre valor e princípio, que pode ser 
melhor compreendida com base na divisão dos conceitos práticos proposta 
por Von Wright. Segundo ele, os conceitos práticos dividem-se em três 
grupos: os deontológicos, os axiológicos e os antropológicos. Exemplos de 
conceitos deontológicos são os conceitos de dever ou de dever-ser. Já os 
conceitos axiológicos são caracterizados pelo fato de que seu conceito 
básico não é o de dever ou de dever-ser, mas o conceito de bom. A 
diversidade de conceitos axiológicos decorre da diversidade de critérios por 
meio dos quais algo pode ser qualificado como bom. Assim, conceitos 
axiológicos são utilizados quando algo é classificado como bonito, corajoso, 
seguro, econômico, democrático, social, liberal ou compatível com o Estado 
de Direito. Exemplos de conceitos antropológicos, por fim, são os conceitos 
de vontade, interesse, necessidade, decisão e ação. Esses três grupos de 
conceitos abarcam o campo de disputas fundamentais tanto na Filosofia 
Prática quanto na Ciência do Direito.  
Princípios são mandamentos de um tipo, a saber, mandamentos de 
otimização. Como mandamentos, pertencem eles ao âmbito 
deontológico.Valores, por sua vez, fazem parte do nível axiológico. 
[...] Aquilo que, no modelo de valores, é prima facie o melhor é, no modelo 
de princípios, prima facie devido; e aquilo que é, no modelo de valores, 
definitivamente o melhor é, no modelo de princípios, definitivamente devido. 
Princípios e valores diferenciam-se, portanto, somente em virtude de seu 
caráter deontológico, no primeiro caso, e axiológico, no segundo. 
No direito o que importa é o dever ser. (ALEXY, 2008, p. 145-153). 

 

A Deontologia ocupa-se do dever-ser e a axiologia do que se refere ao bom, 

ensina Robert Alexy (2008). 

A partir da “Teoria Geral dos Objetos” de Hartmann, apresentada por Gerson 

Boson (1996) e Miguel Reale (1999), em seus Cursos de Filosofia do Direito, 

considerando ainda o pensamento de Robert Alexy (2008), pode-se compreender o 

que segue. 
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A norma é comando de dever-ser. O ser, nesse sentido, expressa o ente 

formado por conjunto de juízos, constituído por objetos alinhavados, como sujeitos e 

predicados, de maneira lógica, coerente. São construções com estrutura alicerçada 

em ideias, juízos, essências que denotam sujeitos e predicados unidos por vínculo 

racional. Cada sujeito, por sua vez, é o resultado de outros juízos que se compõem 

de sujeitos e predicados e assim sucessivamente ad infinitum, porém, na 

circunscrição finita do ethos. O mesmo ocorre com o objeto entendido como 

predicado de um objeto sujeito.  

Além das ideias, as normas também são formadas por valores. Contudo, as 

normas não são valores – e é importante essa ressalva, antes que, por um 

julgamento formado por juízos súbitos, pense-se que aqui está-se confundindo 

axiologia com deontologia. Afirma-se somente que os juízos que integram a norma 

jurídica são qualificados de forma classificatória, comparativa ou métrica. Por outras 

palavras, os valores são objetos espirituais qualificadores que participam da 

construção linguística do conceito de ideias. 

Por exemplo, a ideia de prato, objeto utilizado para se colocar alimento, é 

composto por vários juízos, como a ideia de superfície, a ideia de cor, pois 

normalmente os pratos contemporâneos são coloridos; a ideia de metragem – 

dificilmente alguém produziria um prato de um quilômetro de diâmetro -, para ser 

usado no almoço diariamente. Há, ainda, a ideia de espessura, profundidade, só 

para mencionar algumas delas. Não obstante, sabe-se que a ideia de prato exprime 

o sentido de que prato é melhor para se colocar alimento em sua superfície, para 

fins de alimentação do que a sola de sapato. Isso é uma qualificação, valoração 

comparativa. Prato, utilizado normalmente nas casas da maioria das pessoas, custa 

preço diferente do valor métrico atribuído a um automóvel – valoração métrica. Por 

fim, quando se pensa na valoração classificatória e no ato de alimentação, pode-se 

asseverar que prato é bom para se colocar alimento e mau para se guardar roupas 

em sua superfície – o melhor, neste caso, por exemplo, seria dentro da gaveta de 

um armário em vez de prato. A adoção geral de pratos para se guardar roupas seria 

ruptura paradigmática quanto ao conceito linguístico de pratos. 

Os valores, portanto, integram o ethos atribuindo qualificação às ideias, ou 

seja, participam da construção linguística dos juízos. 

Como dito, o mesmo ocorre com as normas jurídicas, pois são formadas por 

idéias como juridicidade, suporte fático, fattispecie, conhecida também como 
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tatbestand ou hipótese jurídica, conduta, interesse jurídico etc. A norma jurídica 

como estrutura linguística, possui, além desses elementos eidéticos, outro elemento 

fundamental para que esse juízo chamado de norma seja norma: a ideia de dever-

ser. O dever-ser atribui aos demais elementos a ideia de propósito e imperatividade. 

Mas como os valores participariam da formação do juízo de norma? Ora, a 

ideia de propósito, contida no dever ser, está carregada de juízos axiológicos, como 

a valoração classificatória que determinadas condutas participantes da ideia de 

hipótese jurídica da norma são lícitas ou ilícitas, válidas ou inválidas, legais ou 

ilegais, positivas ou negativas.  

Outrossim, podem conter valorações métricas como as normas que atribuem 

conduta de dever-ser ao Estado lhe ordenando manter preso por vinte anos 

determinada pessoa que cometeu homicídio. Pode-se afirmar também que existe 

valoração métrica na norma que imputa a alguém conduta de pagar pensão 

alimentícia correspondente ao valor de um salário-mínimo ou de realizar prestação 

de dar quantia certa liquidada como entrega a outrem de R$ 1.000,00. 

Finalmente, há valoração classificatória, quando o sentido qualitativo de ideias 

contidas numa norma determinada são comparadas ao sentido qualitativo de outra 

norma.  

Por exemplo, pode-se mencionar exemplo empregando à norma que imprimia 

ao Estado Liberal de Direito o dever de não interferir no espaço jurídico que cada 

pessoa tinha para fazer normas que vinculassem outras pessoas. Como será 

estudado adiante, esse espaço era denominado autonomia da vontade. As ideias 

contidas nas normas Estatais de promoção da autonomia da vontade remetiam à 

ideia de que a situação jurídica à qual o Estado estaria refreado, para não intervir na 

liberdade negocial das partes envolvidas num negócio jurídico, como a compra e 

venda de um cavalo, por exemplo, seria melhor que a situação jurídica que o Estado 

estaria obrigado a intervir no direcionamento de vontade das pessoas contratantes 

de escolherem livremente as cláusulas jurídicas reguladoras daquele pacto. 

Em face da própria tessitura linguística presente no ethos, cuja estrutura é 

alinhavada com valores e ideias, sendo aqueles qualificadores destes, e sabendo 

que o mesmo ocorre com o Direito por ser integrante do ethos, pode-se 

compreender que os valores são os responsáveis por inserir, na norma jurídica, o 

elemento que qualifica as ideias que o estruturam.  
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A ideia de dever-ser, integrante da norma, apenas bate o martelo quanto à 

decisão sobre qual dos sentidos qualificativos atribuídos por valores às ideias 

construtoras das normas assumirão juridicamente caráter obrigatório.  

Por outras palavras, os valores são os responsáveis pela qualificação de 

ideias presentes na norma. A ideia de dever-ser, também constituinte da norma 

jurídica, atua como se o Direito declarasse na norma aos seus destinatários: este é o 

posicionamento qualitativo, axiológico, obrigatório quanto ao modo de agir, ao se 

escolher a conduta a ser adotada. 

A liberdade tem, no Direito, três significações básicas. 

Será compreendida como valor, quando qualificar um objeto em face de outro 

de características essenciais semelhantes ou diferentes. 

Tomando-se como objeto a situação jurídica na qual determinado devedor 

está obrigado a realizar uma prestação de dar coisa certa, como entregar um 

automóvel ao credor em função de contrato de compra e venda, pode-se dizer que, 

enquanto não houver o pagamento – a entrega do carro – o devedor não estará livre 

quanto à referida obrigação. Nesse caso, está-se comparando a situação jurídica de 

devedor à luz de outra de características semelhantes, como a situação jurídica na 

qual o devedor já pagou a obrigação devida. Contudo, comparando-se, por exemplo, 

essa situação de pagamento com situação diversa, como a oportunidade de se 

escrever um texto científico, poder-se-ia dizer que, na democracia, o devedor que 

não cumpriu a prestação devida de dar o carro, no exemplo citado, não estaria livre, 

quanto ao seu patrimônio, diante do dever de dar aquela coisa certa, mas, por outro 

lado, estaria livre, perante toda a sociedade, para se expressar, cientificamente, 

quanto a seu entendimento sobre pagamento e obrigações. Outrossim, também 

como pessoa capaz para os atos da vida civil, estaria livre para se casar,fazer 

testamentos, matricular-se em algum curso etc. 

A liberdade também pode ser analisada como ideia, quando se diz que é 

essência integrante da vida humana, diretamente relacionada à ideia de ethos, 

participante da História, como elemento sempre presente na tessitura linguística da 

cultura. A liberdade perenemente figurou na juridicidade do pensamento ao longo 

dos tempos, como essência, objeto espiritual, conceito racional e objeto eidético, 

enfim, como ideia. Por isso, em função do desaguar da complexidade fática e 

jurídica da história nos dias de hoje afirma-se que o Direito contemporâneo 
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democrático estatui o homem como titular de direito à liberdade. A liberdade é, como 

dito, essência presente no pensamento jurídico pós-moderno. 

Por fim, a liberdade, no Direito, é vista como objeto de proteção, de tutela 

normativa. Desde o Estado Liberal de Direito, surge, no cenário jurídico, como direito 

individual prescrito nas Declarações de Direitos e também alvo de regulamentação 

constitucional em muitos países. Sintetizando, a liberdade, como ideia, está 

associada ao juízo de norma jurídica no Direito. 

O ethos, como foi dito acima, é o corpo histórico da liberdade e a Ética, sua 

Ciência. Formada por juízos, o ethos é composto por objetos reais e espirituais. 

Outrossim, segundo Henrique Cláudio de Lima Vaz , nos “Escritos de Filosofia II”, é 

Reconhecidamente na religião que o ethos encontra sua expressão cultural 
mais antiga e mais universal. De fato, o mito e a crença aparecem como a 
‘linguagem mais antiga da consciência moral’, e o caminho mais seguro 
encontrado pelas sociedades para fundamentar numa instância 
transcendente a normatividade imanente à ação humana e assegurar, 
assim, como a garantia de um poder legislador e julgador revestido do 
prestígio do sagrado, a objetividade e a força obrigatória das normas e 
interditos. 
[...] a expressão do ethos na forma do ensinamento e do comportamento 
religiosos é um fato universal de cultura, e é impossível separar, na história 
das grandes civilizações, tradição ética e tradição religiosa. (VAZ, 2000, 
p.40). 

Nos “Escritos de Filosofia IV”, Henrique Cláudio de Lima Vaz diz que a 

[...] a primeira tentativa histórica de interpretar o ethos segundo os cânones 
da Razão, que teve lugar na filosofia grega clássica, dois modelos teóricos 
se apresentaram, ambos sendo expressão de componentes estruturais da 
cultura grega tal como vinha se formando a partir do período arcaico: o 
ethos na sociedade sob a forma da lei (nomos) e o ethos no indivíduo sob a  
forma de virtude (arete). Dessas duas versões do ethos procedem as duas 
disciplinas já bem definidas na enciclopédia aristotélica e que até hoje 
partilham o domínio da práxis: Ética e Política, unificadas, segundo 
Aristóteles, em sua qualidade de saber prático, pela unidade objetiva do 
ethos. 
[...] A demonstração da intrínseca natureza filosófica das categorias e 
razões que asseguram à Ética a ‘fundamentação’, Grundlegung, como diria 
Kant, de seu discurso, segue dois caminhos, finalmente convergentes, o 
caminho histórico e o caminho teórico. 
O primeiro caminho nos mostra que as vicissitudes que acompanharam o 
nascimento da ciência do ethos na Grécia dos séculos V e IV a.C. levaram-
na a constituir-se necessariamente no âmbito de uma conceptualidade 
filosófica, que logo assumirá em Platão, justamente em virtude dos 
problemas éticos, um perfil epistêmico original e inconfundível. O episódio 
fundamental da origem da Ética, tal como hoje a conhecemos, foi vivido por 
Sócrates e os Sofistas em sua querela célebre sobre a ‘virtude’ (arete) e a 
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‘educação para a virtude’ (Paideia), conservada por Platão nos seus 
primeiros Diálogos e que se tornou poaradigmática ao longo de toda a 
história da Ética ocidental. (VAZ,1999, p. 17-19). 

A Ética originou-se tendo em vista as ideias de virtude e divindade e é o corpo 

histórico da liberdade, ressalta Henrique Cláudio Vaz (1999). 

Eduardo Carlos Bittar e Guilherme Almeida (2002) apóiam o entendimento de 

Vaz, mencionado na citação supra, que a origem da Ética ocorre no século V a.C. 

com Sócrates. 

Vale aqui fazer um alerta antecipando algo que será dito em capítulos 

posteriores: será demonstrado que as Constituições Democráticas hodiernas têm 

um núcleo moral-constitucional que, segundo a razão prático-comunicativa – tema 

também que será explicado a frente neste trabalho – o Direito não se empararelha 

com a Moral e Regras de Etiqueta, sendo esses três espécies do gênero Ética. A 

Ética é sim domínio do dever-ser, mas se pode afirmar que, tendo em vista o núcleo 

moral constitucional, na atualidade, o Direito é Ramo da Ética, de modo que esta, 

tendo em vista a moral, assume feições vinculantes jurídicas, ou seja, obrigatórias 

no sentido do Direito. Contudo, como dito, isso será demonstrado a diante neste 

trabalho. 

Como a concepção de liberdade é muito importante para se compreender a 

estruturação da autonomia privada na perspectiva do Estado de Direito Democrático, 

o núcleo moral-constitucional das Constituições de Direito Democrático e aquela 

passa por três níveis históricos de compreensão: Filosofia do Objeto, Filosofia do 

Sujeito e Filosofia da Linguagem, esses serão estudados a seguir, para fins de 

constituição de base teórica para se compreender as características da razão e seus 

desdobramentos adequados que visam à consecução do Estado de Direito 

Democrático. 
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2. 2 A Percepção da Liberdade sob o Prisma da Filos ofia do Objeto e o 
Significado Fenomenológico do Conflito Ético  

A regulamentação da conduta por meio de normas é muito anterior à Atenas 

de Sócrates, mas é no referido lapso histórico que ela aparece como objeto de 

análise pela razão. 

Sócrates, como recordam Eduardo Carlos Bittar e Guilherme Almeida (2002), 

preferiu tomar cicuta a fugir da sentença de morte que recebeu em Atenas. Agia 

como pensador livre na Grécia do século V a.C. Constrangeu muitos atenienses, 

quando lhes fez ver que não conheciam assuntos os quais pensavam compreender 

profundamente como mestres, ao desvelar aspectos de situações que lhes eram 

cotidianas. Recebeu falsa acusação por isso, sendo-lhe imputada a conduta de estar 

corrompendo a juventude, ensinando-lhes a crença em falsos deuses.  

O mestre de Platão, ao contrário, desejava desvelar para si se, realmente, 

como lhe disse o oráculo de Delfos, Sócrates era o homem mais sábio do mundo. 

Pela sua trajetória filosófica, pode-se perceber também que queria mostrar a 

necessidade do exercício da virtude. Mesmo diante da condenação injusta, 

escolheu, até o último instante de vida, perseverar quanto ao ideal de realização de 

seu projeto, acreditando que estaria deixando aos atenienses exemplo de 

cumprimento da lei e virtude. 

Pode-se concluir disso que Sócrates entendia, como liberdade, a aquisição de 

conhecimento seguro acerca das essências, desvelando-se a verdade sobre as 

ideias percebidas na experiência. Por outras palavras, para ele, liberdade seria o 

acesso a conhecimento que antes se compreendia como inexistente, porém, não 

como acréscimo a algo conhecido, mas sim como o adentrar a um novo mundo de 

entendimento. Ser livre, para ele, é sair da escravidão suscitada pelas trevas, é 

saber com convencimento pleno e inarredável que consiste na única forma de 

entendimento que corresponderia à realidade das ideias. A liberdade, no 

pensamento de Sócrates, seria a ideia que expressa o adentrar do ente humano a 

um mundo de conhecimento novo, a um padrão de conhecimento sobre as ideias 

antes desconhecido pelo ente, inalcançável, por ser algo cuja existência é 

desconhecida ou negada por ele, em face da convicção, muitas vezes despercebida, 
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de ser impossível. Ser livre é sair da “caverna”, enfatiza Sócrates, entendida como 

ente com totalidade de padrão de conhecimento possível e existente sobre algo. 

Liberdade, para ele, é o desvelar da vida para compreender as ideias em sua 

totalidade, alforriando-se da ignorância, de modo a entender que o conhecimento 

autêntico não é feito somente pelo que está dentro da “caverna”, considerando que 

muito do que se diz nela é sabedoria falsa. 

Conhecendo-se a história de Sócrates, não é difícil perceber que o Mito da 

Caverna de Platão, narrado na “República”, é metáfora sobre a experiência dele e 

ensino sobre a ideia de liberdade. 

Em nota de rodapé, Lima Vaz, nos “Escritos de Filosofia IV”, ensina sobre 

isso que a 

[...] célebre alegoria da Caverna, no início do livro VII, de intenção 
declaradamente pedagógica, pode ser interpretada igualmente como uma 
parábola, como o caminho da liberdade. Os prisioneiros no fundo da 
Caverna, discutindo sobre as sombras que veem passar diante de si, vivem, 
na verdade, a ficção do livre-arbítrio, do oscilar daqui e dali entre objetos 
irreais. O prisioneiro libertado avança através de objetos reais, pelo 
exercício da liberdade de escolha orientada pelo mais real, isto é, pelo 
melhor. Finalmente, a liberdade atinge o ápice de seu itinerário quando o 
prisioneiro libertado pode contemplar o Sol, a imagem do Bem em si, real 
realíssimo. É então, plenamente, liberdade de autonomia. (VAZ, 1999, p. 
107-108). 

Vale reproduzir, aqui, trecho do diálogo entre Sócrates e Glauco, contado por 

Platão, na “República”, consistindo num dos textos que mais marcaram a 

historicidade do ethos, influenciando sua construção. 

SÓCRATES – Agora imagina a maneira como segue o estado da nossa 
natureza à instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada 
subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta, à luz; esses 
homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoço acorrentados, de 
modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante deles, 
pois as correntes os impedem de voltar a cabeça; a luz chega-lhes de uma 
fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles; entre o fogo e os 
prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa 
estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os 
apresentadores de líteres armam diante de si e por cima das quais exibem 
as suas maravilhas. 
[...] SÓCRATES – Agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar, ponto por 
ponto, esta imagem ao que dissemos atrás e comparar o mundo que nos 
cerca com a vida da prisão na caverna, e a luz do fogo que ilumina com a 
força do Sol. Quanto à subida à região superior e à contemplação dos seus 
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objetos, se a considerares como a ascensão da alma para a mansão 
inteligível, não te enganarás quanto à minha ideia, visto que também tu 
desejas conhecê-la. Só Deus sabe se ela é verdadeira. Quanto a mim, a 
minha opinião é esta: no mundo inteligível, a idéia do bem é a última a ser 
apreendida, e com dificuldade, mas não se pode apreendê-la sem concluir 
que ela é a causa de tudo o que de resto e belo existe em todas as coisas; 
no mundo visível, ela engendrou a luz e o soberano da luz; no mundo 
inteligível, é ela que é soberana e dispensa a verdade e inteligência; e é 
preciso vê-la para se comportar com sabedoria na vida particular e na vida 
pública. (PLATÃO, 1997, p.225-228). 

Destarte, a liberdade, no pensamento de Sócrates e de seu discípulo Platão, 

requer acesso à essência, à idéia, apreender a ideia de bem, a partir de 

desvelamento do ente pela incidência da luz do saber. 

O pensamento de Aristóteles sobre a liberdade relaciona-se com a sua 

classificação da ciência e ainda com o foco de seu pensamento acerca do bem. 

Ele não centraliza seu pensamento na perspectiva universal da ideia de bem, 

mas sim na aplicação da essência do bem na concretização da vida quotidiana. Por 

outras palavras, ao contrário de Platão, o foco aristotélico sobre o bem não está na 

teoria, mas sim na prática. (VAZ, 2000) 

Aristóteles, discípulo de Platão, é influenciando pelo mestre e concorda com 

ele sobre a universalidade do bem entendido a partir da contemplação, ou seja, da 

teoria. Contudo, como dito, as preocupações aristotélicas dizem respeito à aplicação 

da essência do bem na vida quotidiana visando à concretização da virtude 

consolidada no hábito, héxis, do cidadão, como se pode inferir dos estudos de 

Eduardo Carlos Bittar e Guilherme Almeida (2002) e Henrique Cláudio Vaz (2000). 

O entendimento sobre isso se torna mais fácil quando se recorda, por meio de 

Miguel Reale (1999), que Aristóteles dividiu a ciência em teoria, ética e poética, 

respectivamente, contemplação, agir prático-normativo e técnica. 

Henrique Cláudio Vaz (1999, p. 120-121), nos “Escritos de Filosofia IV, 

explica que Aristóteles concebe a liberdade como autarkeia, governo de si mesmo. 

Esse autogoverno é conduzir-se segundo o Bem, eu prattein. Não se olvidando que 

eudaimonia é “[...] atividade, ernegeia, da alma segundo a virtude perfeita [...]”, há 

correlação direta entre liberdade e eudaimonia na filosofia aristotélica, portanto, sua 

consequência é a “vida no bem” (eu zen).  
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A liberdade na Roma Antiga, segundo Joaquim Salgado em sua obra “A Ideia 

de Justiça no Mundo Contemporâneo”,  

[...] para o romano concebe a liberdade nos seus dois momentos mais 
significativos, portanto, como substância espiritual: o interior, a liberdade de 
pensar e do querer íntimo, que se define como filosófica ou como saber da 
liberdade, e exterior, a liberdade do agir, entendida como liberdade natural e 
jurídica: libertas este naturalis facultas ejus, quod faceret libet, nis si quid vi, 
aut jure prohibetur, ou seja, faculdade de fazer alguém o que quiser, desde 
que não impedido pela força, impossibilidade natural, ou pelo direito, 
impossibilidade jurídica. 
A consciência jurídica romana faz uma experiência da liberdade individual 
quase absoluta, mas limitada pelo razoável e pelo justo na relação com o 
outro. Isso torna possível uma conjugação da liberdade ou da diversidade 
entre as pessoas com a igualdade que deve a justiça preconizar. A 
igualdade e a liberdade caminham pari passu, portanto numa dialética 
positiva da igualdade e da desigualdade. “Em Roma, tudo o que é dotado 
de força viva deve desenvolver-se livremente”; só se reprimem o arbítrio e o 
privilégio. (SALGADO, 2006, p.62-63). 

A liberdade, no Direito da Roma Antiga, como explica Joaquim Carlos 

Salgado (2006), no seu livro “A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo”, pode 

ser entendida como interior e exterior ao homem romano.  

Nesse sentido, a liberdade interna requeria autonomia de pensamento, do 

querer anímico; já a liberdade externa, a autonomia da vontade, a autodeterminação 

de se fazer tudo conforme o querer, desde que não houvesse obstáculo advindo da 

natureza ou do Direito. (SALGADO, 2006) 

A autonomia da vontade significava poder de decisão como se pode concluir 

do pensamento do autor mencionado acima. Tomada como absoluta, a liberdade 

individual deveria ser conjugada com o justo, em face da alteridade. 

Aos ensinamentos platônicos, Agostinho acresce os ensinamentos bíblicos 

sobre o amor. No amor, o homem pode escolher entre o bem e o mal, tendo, 

portanto, livre-arbítrio; e quando aceita a Jesus Cristo como Deus e Senhor, remite 

os pecados cancelando-os, sendo capaz de transformar, como consequência, a 

práxis corrompida numa héxis virtuosa 

O pensamento cristão tem a tradição judaica como fundo ético. Ela relata uma 

das maiores experiências de liberdade comemorada até hoje por esse povo: os 

judeus comemoram a Páscoa para relembrar aos fiéis a libertação dos hebreus da 
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escravidão egípcia, liderados por Moisés, como se pode ver na Torá, conhecida 

pelos cristãos como Velha Aliança ou Antigo Testamento. 

Por fim, como ensinam Giovanni Reale e Dario Antiseri (1990a), o 

Cristianismo baseia-se no amor ágape enquanto o amor grego calca-se no eros. O 

amor ágape refere-se à conduta, à ação do homem conforme os padrões bíblicos; 

eros visa alcançar a divindade por meio dos prazeres. 

Agostinho (1999), nas suas “Confissões”, conta que teve uma vida muito 

conflituosa até seus trinta e dois anos de idade. Era grande conhecedor do 

pensamento não cristão, mas tinha intenso conflito psíquico, vazio, inquietação.  

Trinta e dois anos naquela época de precário saber médico não era idade de 

um adulto jovem, como se entende no início do século XXI, mas de alguém que 

pôde viver muitos laboratórios existenciais pelas oportunidades de relacionamento 

que a vida lhe trouxe.  

O futuro bispo da cidade de Hipona nasceu em Tagaste, norte da África, 

dominado pelo Império Romano; foi casado e teve um filho que morreu. Entregava-

se aos prazeres mundanos, tendo aderido ao Maniqueísmo em determinada fase de 

sua vida. Como sucedeu com Sócrates, vivenciou o despertar de seu ser que o 

levou para fora da caverna platônica onde padecia em sombras amorfas. Já havia 

tentado muitos caminhos, mas como narra em suas Confissões, conheceu algo que 

mudou sua vida e seu coração. (AGOSTINHO, 1999). 

O texto a seguir, também famoso na historicidade da Ética, retrata a ideia de 

liberdade em uma vida escravizada pela angústia, pelo vazio existencial, por 

experimentar uma vida sem propósito. O sair da “caverna” de Agostinho ocorre por 

meio de um texto bíblico, especificamente pelo trecho da Carta de Paulo à 

comunidade cristã de Roma, Capítulo 13, versículos 13 e 14. 

Quando, por análise profunda, arranquei do mais íntimo toda a minha 
miséria e reuni perante a vista do meu coração, levantou-se enorme 
tempestade que arrastou consigo chuva torrencial de lágrimas. Para as 
derramar todas com seus gemidos, afastei-me de Alípio, porque a solidão 
representava-se-me mais acondicionada ao choro. Retirei-me o suficiente 
para que a sua presença me não pudesse ser pesada. 
[...] Prorromperam em rios de lágrimas os meus olhos 
[...] Assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do coração. Eis 
que, de súbito, ouço uma voz vinda da casa próxima. Não sei se era de 
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menino, se de menina. Cantava e repetia frequentes vezes: ‘Toma e lê, 
toma e lê’. 
[...] Abalado, voltei onde Alípio estava sentado, pois eu tinha aí colocado o 
livro. Agarrei-o, abri-o e li em silêncio o primeiro capítulo em que pus os 
olhos: ‘Não caminheis em glutonarias e embriaguez, nem em 
desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas; mas revesti-vos 
do Senhor Jesus Cristo e não procureis a satisfação da carne com seus 
apetites’. Não quis ler mais, nem era necessário, Apenas acabei de ler estas 
frases, penetrou-me no coração uma espécie de luz serena, e todas as 
trevas de dúvidas fugiram. (AGOSTINHO, 1999, p. 222-224). 

Agostinho, após a leitura do texto bíblico, sentiu que uma luz imensa inundou 

seu coração e todas as trevas de dúvidas se dissiparam. Poder-se-ia dizer, 

comparando o Mito da Caverna com esse momento da autobiografia agostiniana, 

que o escravo se tornou livre, ao sair da caverna e perceber a existência de um 

mundo que antes ele não conhecia, pois acreditava que o real eram as sombras em 

que vivia. 

Quando houve esse desvelamento e suas escamas intelectuais caíram, 

tornou-ser “ser ético”, para usar a expressão de Henrique Cláudio de Lima Vaz 

(2000), em seus “Escritos de Filosofia II”, influenciando decisivamente o ethos 

histórico na Idade Média. 

Será aberto um parêntese, aproveitando a experiência de Agostinho, para, 

neste ponto do trabalho, apresentar o pensamento de Henrique Cláudio de Lima Vaz 

sobre o conflito ético. O autor não se adapta à Filosofia do Objeto, embora seja 

importante para se expressar o entendimento sobre liberdade na seara da eticidade 

judaico-cristã. Como é muito conhecido, Vaz tem uma formação sólida sobre o 

pensamento de Hegel e dele recebeu muita influência. Entrementes, como será visto 

em capítulo próprio, as elucubrações de Lima Vaz não se limitam à Filosofia do 

Sujeito. 

Segundo Vaz (2000), quando o homem se torna “ser ético”, que é o ser, após 

passar pelo conflito ético, seu hábito individual passa a influenciar o ethos, 

compreendido como o modo de ser humano na história, de forma que esse 

comportamento ético, voltado para o bem, influencia a formação do comportamento 

de outros homens, para que também se tornem seres éticos. Pelas palavras de Vaz, 
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[...] a liberdade não é exterior ao ethos como o ethos não é exterior ao 
indivíduo.  
[...] O conflito ético atesta igualmente a peculiaridade da natureza histórica 
do ethos, em permanente interação como novas situações e novos desafios 
que se configuram e se levantam ao longo do caminho da sociedade no 
tempo. Nesse sentido, o conflito ético não é uma eventualidade acidental 
mas uma componente estrutural da historicidade do ethos. Ele se dá 
propriamente no campo dos valores e seu portador não é o indivíduo 
empírico, mas o indivíduo ético que se faz intérprete de novas e mais 
profundas exigências do ethos. Somente uma personalidade ética 
excepcional é capaz de viver o conflito ético nas suas implicações mais 
radicais e tornar-se anunciadora de novos paradigmas éticos, como foi o 
caso na vida e no ensinamento de Buda, de Sócrates e de Jesus. (VAZ, 
2000, p. 29-31). 

O diagrama abaixo, contido nos “Escritos de Filosofia II”, exposto por Vaz 

(2000, p. 30), retrata a dinâmica do conflito ético e consequente remissão de objetos 

espirituais ao ethos, o qual, por sua vez, influencia a conduta de outras pessoas.  
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É muito importante transcrever aqui o ensinamento de Henrique Cláudio de 

Lima Vaz, contido nos “Escritos de Filosofia II”, para apresentar conteúdo pouco 

conhecido no âmbito jurídico. Expressa aguda compreensão, com fundamento em 

profundas investigações sobre o ethos, desenvolvidas por um dos mais importantes 

filósofos da segunda metade do século xx, domiciliado na República Federativa do 

Brasil, sobre a compreensão do conflito ético e sua relação com a transgressão, esta 

em sentido positivo.  

[...] fixar-se em analogia superficial e, no fundo, enganosa, pretender 
aproximar o conflito ético da atitude sistematicamente contestatória, da 
revolta contra os valores e, com maior razão, desse imoralismo estético 
preconizado por literatos como André Gide e outros, e que tão 
profundamente penetrou a cultura ocidental no nosso século. Essas formas 
de crítica do ethos estariam mais próximas do niilismo ético sem, contudo, 
alcançar-lhe a radicalidade. Quando ao permissivismo anônimo que se 
difunde na sociedade contemporânea, representa uma deterioração do 
ethos e não poderia ser confundido com o conflito ético, que traz consigo a 
exigência de uma criação ética superior. Fenômenos como a contestação 
sistemática dos valores tradicionais, o amoralismo estético ou o 
permissivismo oferecem elementos para uma diagnose da crise moral das 
sociedades ocidentais, mas não é a partir deles que se poderão descobrir 
os caminhos de um ideal ético superior ou de uma resposta positiva a essa 
crise. 
[...] O ethos, afinal, não é senão o corpo histórico da liberdade, e o traço do 
seu dinamismo infinito inscrito na finitude das épocas e das culturas. (VAZ, 
2000, p. 31-35.). 

Embora tomado como pensamento científico linguístico e filosófico somente 

na atualidade, os fatos ocorridos no século I a.C expressam perspectiva ética 

fundada na seara da linguagem, tendo em vista horizontes de compreensão, como 

será estudando em capítulos posteriores. Realmente, os acontecimentos do período 

referentes ao eixo ético judaico-cristão injetaram no ethos significância histórica que 

marcou profundamente a compreensão ética sobre liberdade, igualdade e dignidade. 

Essa compreensão se tornou referência tão forte que dividiu o calendário histórico 

em antes e depois de Cristo. Interessante que a própria Mitologia da Caverna de 

Platão, investigada à luz da Filosofia da Linguagem, retrata o conflito ético, pois isto 

se prova pela menção exposta supra que Vaz expressamente faz, relacionando 

Sócrates ao conflito ético. 

Fechando-se o parêntese expositivo aberto para se estudar a fenomenologia 

do conflito ético, cabe dizer que Arthur Kaufmann (2002) afirma que Tomás de 
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Aquino (século XIII) desenvolve seus estudos calcados num intelectualismo 

aristotélico associado ao cristianismo. 

S. Tomás de Aquino (1225-1274) é o cristão aristotélico por excelência. Os 
três degraus de hierarquia da lei: lex aeterna (vel divina), lex naturalis e lex 
humana (vel positiva) recebeu-as da tradição. Mas a lex naturalis é, para 
ele- diferentemente de Santo Agostinho -, não a lei subjetiva da alma, mas 
uma grandeza objectiva. Tomás adotou o realismo aristotélico, segundo o 
qual o valor não está separado da realidade, ser e dever-ser estão em 
relação [...] Mas porque, como se referiu, o intelecto humano nem sempre 
consegue apreender a verdade perfeita e adequadamente, é necessário 
que, para cada uma das circunstâncias temporais e situacionais específicas, 
seja estabelecido, através da lei positiva, a lex humana, aquilo que deve 
vigorar. (HASSEMER; KAUFMANN, 2002, p.77-80). 

Para Tomás de Aquino, conforme lição de Eduardo Carlos Bittar e Guilherme 

Almeida (2002, p. 196-215), liberdade consistiria na possibilidade humana de se 

escolher valores visando à realização do bem. No seu pensamento, a atividade ética 

exigiria o discernir o bem do mal e executar o escolhido volitivamente, direcionando-

se a atitude ao bem. A partir da experiência, escolher-se-ia os meios para se atingir 

essa finalidade. Por outras palavras, o repúdio ao mal e a escolha do bem, com 

base no hábito, seria o procedimento racional calcado na experiência. O acúmulo de 

conhecimentos extraídos da experiência, de modo que se possam formar os 

principais conceitos sobre o bem e o mal é compreendido por Tomás de Aquino 

como sinderese, fazendo com que Ética incida sobre a razão prática. 

Pode-se perceber que em “Príncipe”, Maquiavel (2002) evoca a ideia de 

liberdade como autonomia, no sentido de independência política de uma 

comunidade e seu governo em face de interferências externas, como também no 

sentido de que a comunidade tem o desejo natural de se autodeterminar. Isso pode 

ser observado pelo fato de que ela possui uma identidade histórica que é 

potencialmente direcionadora de suas ações. 

Na obra “O Príncipe” Maquiavel diz, 

[...] Quando os Estados que se conquistam são, como se disse, 
acostumados a viver regidos por suas próprias leis e em liberdade, há três 
maneiras de mantê-los: a primeira, é arruiná-los: a segunda, ir 
pessoalmente habitar neles; a terceira, permitir-lhes viver regidos por suas 
leis, fazendo-os, porém, pagar um tributo ao conquistador e organizando 
neles governos de pouca gente, que saiba conservá-los amigos. É que tais 
pessoas, investidas no governo pelo príncipe, sabem que não poderão 
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manter-se sem sua amizade e seu poder, e tudo farão para não perder sua 
posição; e mais facilmente se conserva o domínio de uma cidade habituada 
a viver livre fazendo-a governar por seus cidadãos do que de alguma outra 
maneira. 
[...] Nas repúblicas, porém, há maior ardor, maior ódio, mais sede de 
vingança; e a memória da antiga liberdade não dá tréguas. Assim, o meio 
mais seguro para conquistá-las é ou aniquilá-las ou nelas habitar.  
(MAQUIAVEL, 2002, p. 55-56). 

 
Newton Bignotto, no “Maquiavel Republicano”, ensina, 

[...] segundo o pensamento de Maquiavel, os desejos têm sua terra natal na 
oposição entre o “povo” e os “grandes”, mas a análise do efeito político das 
calúnias nos faz recusar a ideia que poderia ter sido suscitada pela 
problemática da conservação da liberdade: a de uma bondade natural dos 
desejos do povo. O que Maquiavel procura demonstrar é que na análise dos 
desejos que povoam as cidades não há lugar para considerações de ordem 
moral. O povo não é o depositário do bom desejo, oposto ao desejo 
perverso dos nobres. O jogo político, desenrolando-se essencialmente no 
terreno indeterminado das ações humanas, não nos permite falar do bom e 
do mau desejo, mas apenas das ações que são nocivas e das que 
colaboram para a manutenção da liberdade.  
[...] O estudo das liberdades em suas formas concretas de existência 
implica o conhecimento dos meios práticos de evitar sua perda. 
[...] A política não é, pois, o espelho das decisões jurídicas ou da escolha 
voluntária das formas constitucionais.  
[...] pensar a liberdade como fruto da ação dos sujeitos políticos, num 
mundo em que a audácia dos grandes legisladores deve combinar-se com a 
mais perfeita consciência do papel essencial das leis que guardam os 
segredos da tradição. Tendo vivido em uma época em que a “fundação 
magnífica” era apenas uma imagem do passado, Maquiavel nos torna 
capazes de pensar a fundação contínua da liberdade como uma exigência 
de todas as sociedades democráticas. (BIGNOTTO,1991, p.96-216). 

Seja como for, conforme Helton Adverse, no seu texto “Maquiavel, a 

República e o Desejo de Liberdade”,  

[...] O que caracteriza basicamente esse republicanismo é a convicção de 
que a liberdade individual não pode ser dissociada da liberdade do Estado, 
de modo que a participação ativa dos cidadãos nos afazeres cívicos se 
torna uma exigência, assim como a organização institucional de um espaço 
em que o poder é exercido pelos membros da comunidade política. 
A segunda matriz enfatizaria a ruptura de Maquiavel frente à tradição do 
pensamento político na medida mesmo em que seu pensamento revela o 
caráter agônico da vida civil, a “indissociável sociabilidade” que une e 
separa os homens vivendo em um regime político marcado pelas 
incessantes confrontações das forças sociais. Em suma, teríamos, de um 
lado, um republicanismo “institucional”, na perspectiva do qual a lei e a 
ordem são não somente os efeitos mas o âmbito próprio da liberdade e, de 
outro lado, um republicanismo “conflitivo” em que a sociedade é 
essencialmente aberta e o espaço público para a ação livre é concebido em 
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sua instabilidade estrutural; nesse caso, mais do que a ocasião da 
liberdade, as instituições republicanas são constantemente relançadas por 
ela. 
[...] Proponho que se entenda o amor pela pátria como a forma afetiva do 
desejo de liberdade. [...] Mas digo que o objeto desse amor é bastante 
concreto: são as instituições, são as leis, é o próprio espaço político em que 
os homens agem. Sei também que isso soa estranho à “antropologia” 
maquiaveliana, segundo a qual os homens estão por natureza inclinados a 
amar não o próximo, mas aquilo que lhe está próximo, aquilo que lhe 
proporciona benefício. A essa antropologia respondo com a história e digo 
que o cidadão é sim capaz de amar sua cidade mais do que a própria alma. 
(ADVERSE, 2009, p. 34-48). 

O pensamento de Maquiavel é interpretado por Newton Bignotto (1991) com 

foco no desejo do homem. A liberdade seria o resultado do fato de que o homem é 

mau por natureza, mas pode desejar o bem e efetivamente fazê-lo, mesmo que o 

motivo disso seja a autopreservação. Por outras palavras, a liberdade seria 

consequência dessa diversidade de desejos. Para Maquiavel, o povo tem o desejo 

de não ser oprimido pelos “grandes”, ou seja, por aqueles que pertencem a 

determinada classe social forte politicamente na sociedade. A liberdade seria 

resultado, portanto, da necessidade de se evitar perder a perspectiva de ser livre, 

para estar agrilhoado politicamente em benefício de determinado grupo dominante 

na esfera social. 

À necessidade é somada o amor pela pátria como motivação para o agir 

político, segundo Helton Adverse (2009). Para ele, Maquiavel percebe a liberdade no 

sentido negativo como independência de uma cidade frente a outra e, na 

significação positiva, como viver na cidade segundo as leis feitas pelos próprios 

cidadãos. A liberdade, nesse sentido, é resultado do conflito entre “grandes” e povo, 

o qual deve desejar agir politicamente na cidade para se livrar da opressão 

daqueles. Quando o povo se torna soberbo e assume a perspectiva dos “grandes” e 

não assume o amor à pátria acima de seus próprios interesses, em face da 

possibilidade, pela virtude, de membro do povo tornar-se príncipe, haverá dano à 

liberdade. 

Maquiavel, portanto, não mantém seus olhos no ente, no objeto analisado sob 

o aspecto ôntico, mas sim na experiência prática, isto é, na ação. Compreender a 

ação é algo muito caro ao Estado de Direito Democrático porque ação é vontade 

emitida segundo volição política do cidadão.  

Liberdade requer ação política e vivência segundo leis produzidas pelos 

cidadãos de classes diversas. Não haveria, neste ponto do pensamento 
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maquiaveliano, algo em comum com o cenário político do projeto de Direito 

Democrático hodierno? 

Decisão não se restringe aos atos dos Órgãos Jurisdicionais, os quais, 

isoladamente e de forma monadológica, são apenas pequena porção formadora da 

estrutura do ethos pela sua concepção na esfera pública. A decisão faz parte do 

próprio ser do agente político, pessoa entendida na significação jurídica.  

Nesta parte do trabalho, chama-se a atenção para o fato da decisão e sua 

integração na ação política da democracia. No momento oportuno, o tema referente 

ao ato de decidir e sua relação com liberdade e dignidade humana serão retomadas 

para compreensão da perspectiva segundo o Direito Democrático da autonomia 

privada. 

Por ora, apresentam-se abaixo trechos de Maquiavel, Bignotto e Adverse que 

ajudam a desvelar a estrutura do ethos sobre a decisão. Isso é precioso para a 

compreensão da virada paradigmática pela qual a autonomia privada deve passar, 

sob a perspectiva do Direito Democrático. 

Thomas Hobbes é considerado defensor do Estado Absolutista, pois acumula 

a legitimidade da vontade do soberano por meio do Estado. Hobbes o denomina 

metaforicamente de mitológico monstro marinho Leviatã. 

A seguir estão importantes passagens da obra de Hobbes, “Leviatã”, sobre a 

liberdade. 

[...] é evidente que, durante o tempo em que os homens viverem sem um 
poder comum capaz de inspirar respeito a todos, eles estão naquela 
condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos contra todos 
[...] O direito de natureza, que em geral os autores chamam de Jus 
Naturale, é a liberdade que cada homem tem de usar seu próprio poder, 
como quiser, para a preservação de sua própria natureza, o que vale dizer, 
de sua própria vida; e, por conseguinte, de fazer tudo aquilo que seu próprio 
julgamento e razão concebam ser os meios mais apropriados para isso. 
Por liberdade entende-se, de acordo com o próprio significado da palavra, a 
ausência de impedimentos externos; impedimentos estes que, com 
frequência, tiram parte do poder do homem de fazer o que faria; mas que 
não podem impedi-lo de usar o poder que lhe restou, de acordo com o que 
seu julgamento e razão lhe ditarem. 
[...] A liberdade a respeito da qual existem tão frequentes e honrosas 
referências nas histórias e filosofias dos antigos gregos e romanos, e nos 
escritos e discursos daquele que deles receberam todo o seu saber em 
matéria de política, não é a liberdade dos indivíduos, mas a liberdade do 
Estado [...]. (HOBBES, 2002, p.105-119.) 
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Thomas Hobbes se baseou nas premissas bellum omnium contra omnes, 

homo hominis lupus, na guerra de todos contra todos, em que o homem é o lobo do 

homem. No estado de natureza, o homem é egoísta, titular de liberdade ilimitada. 

Em função do medo, cada um deveria esforçar-se a fim de cumprir a primeira lei da 

natureza, o esforço para constituir a paz, enquanto houvesse esperança para isso. 

Do contrário, seria lícita a guerra. Como decorrência da primeira lei, a segunda  

consistiria no dever de cada um de renunciar seu direito a tudo voluntariamente, 

para sua própria defesa e implementação da paz, desde que os demais estivessem 

também dispostos a isso; deveria estar satisfeito com a medida de liberdade que 

tem comparado aos outros: a mesma que concede aos demais. (KAUFMANN, 2002)  

Sobre a Liberdade, John Locke, em seu trabalho “Dois Tratados sobre o 

Governo”, afirma: 

[...] a liberdade natural do homem consiste em ser livre de qualquer poder 
superior na Terra, em não estar sob a vontade ou autoridade legislativa do 
homem, tendo apenas a lei da natureza como regra. A liberdade do homem 
em sociedade consiste em não estar sob nenhum outro poder legislativo a 
não ser aquele estabelecido no Estado mediante consentimento, nem sob o 
domínio de qualquer vontade ou sob a restrição de qualquer lei, a não ser 
aquela que esse legislativo promulgar de acordo com a confiança que 
depositaram. Então, liberdade não é o que Sir Robert Filmer nos diz: 
“Liberdade para cada um fazer o que desejar, para viver como quiser, e não 
ser limitado por lei alguma”, mas a liberdade dos homens sob um governo 
consiste em ter uma regra permanente pela qual viver, comum a todos 
dessa sociedade e feita pelo poder legislativo nela estabelecido. Liberdade 
de seguir minha própria vontade em todas as coisas que a regra não 
prescreva, de não estar sujeito à vontade inconstante, incerta, 
desconhecida e arbitrária de outro homem, assim como a liberdade de 
natureza é não estar sob nenhuma outra restrição que não a lei da 
natureza. (LOCKE, 2002, p. 137). 

John Locke sintetiza que liberdade requer autogoverno da vontade do próprio 

ente humano. Somente garantindo-se o exercício da vontade de todos os homens 

sem embaraços arbitrários é possível haver espaço desembargado para o ente 

humano expressar sua vontade a fim de efetivar o que quer. 

A referida ideia de liberdade é premissa para se entender a autonomia da 

vontade e o Estado de Direito Liberal. 

Decartes entende a liberdade baseado na classificação aristotélica que divide 

a ciência em teoria, ética e poiética. A razão exerce função contemplativa, de ação 
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normativa e de fazer; neste caso, de obrar no ethos, bem como na consciência da 

perfeição.  

Em suas “Meditações”, Decartes (1999) pergunta a origem da ideia de 

perfeição presente na razão humana, já que objeto perfeito consubstanciado como 

matéria perceptível pela razão não existe no mundo. Todos os objetos, inclusive as 

ideias, têm sua causa eficiente. Por isso, é possível indagar sobre a origem da 

primeira ideia presente no homem, caso fosse tomada como causa das demais 

ideias. A resposta está na existência de Deus, pois seria ele o responsável por 

colocar, no ente humano, a consciência dele, que é perfeição. 

É coisa evidenciada pela razão que deve existir ao menos tanta realidade 
na causa eficiente e total quanto em seu efeito: porque de onde é que o 
efeito pode tirar sua realidade a não ser de sua causa? E como poderia esta 
causa lha comunicar se não a possuísse em si própria? 
[...] Qualquer que seja a prova e argumento que eu empregue, é preciso 
retornar a este ponto, ou seja, que são apenas as coisas que concebo clara 
e distintamente que possuem a força e me convencer totalmente. E, apesar 
de entre as coisas que concebo dessa forma haver na verdade algumas 
manifestações conhecidas por qualquer um, e de haver outras também que 
não se revelam senão àqueles que as analisam de mais perto e com mais 
cuidado, uma vez descobertas, não são consideradas menos certas umas 
do que as outras. Como, por exemplo, em todo triângulo retângulo, ainda 
que não pareça tão facilmente, de início, que o quadrado da hipotenusa é 
igual à soma do quadrado dos dois outros lados, como é evidente que a 
hipotenusa é oposta ao maior ângulo, apesar disso, uma vez que isto foi 
reconhecido, ficamos convencidos tanto da verdade de um como da de 
outro. E, no que diz respeito a Deus, se meu espírito não estivesse 
prevenido por quaisquer preconceitos e se meu pensamento não se 
encontrasse distraído pela presença contínua das imagens das coisas 
sensíveis, não existiria coisa alguma que eu conhecesse melhor nem mais 
facilmente do que ele. Pois haverá algo por si mais claro e mais manifesto 
do que pensar que existe um Deus, ou seja, um ser supremo e perfeito, em 
cuja ideia, e apenas nela, a existência necessária ou eterna está incluída e, 
consequentemente, que existe?. (DECARTES, 1999, p. 276-309). 

Nos “Escritos de Filosofia IV”, Vaz (1999) diz que a liberdade, no pensamento 

de Decartes, pode ser verificada, a partir do entendimento que “[...] estabelece a 

ideia de Deus o fundamento metafísico da verdade (Meditações, III-V) e da 

existência do mundo (Med. VI) [...]”.Tendo em vista que o homem, para Decartes, 

integra a física do mundo, pois o corpo humano é mecanicamente explicado, a 

dúvida seria como situar a liberdade, domínio da Moral, nesse contexto. Vaz 

interpreta o pensamento cartesiano considerando que a racionalidade poiética 
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humana, em face da historicidade do próprio homem, não pode formar o ethos 

sozinha, ou seja, que ele mesmo também é obra de Deus. Deste modo,  

[...] ao reconhecer no livre-arbítrio a infinitude que o torna em nós a imagem 
de Deus [...], Descartes reconhece igualmente na liberdade uma natureza 
metafísica absoluta que exerce infinitamente a capacidade poiética da razão 
e que, tendo se concretizado num ethos histórico, impõe à “mais alta 
perfeição moral” a referência explícita à sua raiz metafísica, ou seja, Deus 
como liberdade infinita e a alma espiritual e imortal. (VAZ, 1999, p.287). 

No seu livro “Antropologia Filosófica I”, em nota de rodapé, Henrique Cláudio 

de Lima Vaz (2004, p.262) afirma que “[...] talvez a atitude mais fundamental do 

homem cartesiano possa ser caracterizada como uma ‘imitação’ da autonomia 

divina.” 

Vale a pena ver, no próprio texto cartesiano, o entendimento de liberdade, no 

sentido de infinitude, como Deus, e sua presença no ente humano participante do 

ethos como substância finita imitadora da autonomia da substância infinita. 

[...] Resta apenas a vontade, que eu sinto ser em mim tão grande que não 
concebo absolutamente a ideia de nenhuma outra mais ampla e mais 
extensa: de maneira que é especialmente ela que me faz conhecer que eu 
possuo a imagem e a semelhança de Deus. Porque, embora seja 
incomparavelmente maior em Deus do que em mim, quer devido ao 
conhecimento e ao poder, que, aí se encontrando juntos, a tornam mais 
sólida e mais eficaz, quer devido ao objeto, na medida em que a vontade se 
dirige e se estende infinitamente para mais coisas, ela não me parece maior 
se eu a considero formal e precisamente nela mesma. Pois consiste apenas 
em que podemos fazer uma coisa ou deixar de fazer (ou seja, afirmar ou 
negar, perseguir ou fugir), ou, melhor, apenas em que, para afirmar ou 
negar, perseguir ou fugir às coisas que o entendimento nos propõe, agimos 
de tal forma que não nos damos conta em absoluto de que alguma força 
exterior nos obriga a isso.  
[...] Efetivamente, não é uma imperfeição em Deus o fato de ele me haver 
concedido a liberdade de formular meu juízo ou de não formular a respeito 
de certas coisas, acerca das quais ele não pôs um claro e distinto saber em 
meu entendimento; porém, sem dúvida, é em mim uma imperfeição o fato 
de eu não a empregar corretamente e de formular com ousadia meu juízo 
sobre coisas que eu concebo somente como falta de clareza e confusão. 
(DECARTES, 1999, p. 296-300). 

No texto, Decartes percebeu uma problemática que será respondida na Pós-

modernidade como giro linguístico: o ente humano, por ser substância finita, não é 

capaz por si só de compreender todos os aspectos instrutores da experiência sobre 

o dever-ser de sua conduta. Em outras palavras, o ente humano, por meio apenas 
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de sua razão individual, isolada, não é capaz de apreender todo o conteúdo do 

ethos, corpo histórico da liberdade, para saber como portar-se no mundo, pois não é 

substância infinita. Claro que Decartes não é o responsável pelo giro linguístico da 

contemporaneidade. Contudo, mesmo que indiretamente, deparou-se com o 

problema do solipsismo prático da razão, o qual será estudado mais adiante neste 

trabalho. 

No “Espírito das Leis”, Charles Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu 

diz: 

[...] A liberdade política do súdito é uma tranquilidade de espírito que se 
origina da opinião que cada pessoa tem de sua segurança. A fim de ter 
essa liberdade, é requisito que o governo seja constituído de tal modo que 
um homem não precise ter medo do outro. 
Quando os poderes legislativo e executivo se reúnem na mesma pessoa, ou 
no mesmo corpo de magistrados, não pode haver liberdade alguma; porque 
podem surgir apreensões de que o mesmo monarca ou Senado promulgue 
leis tirânicas para executá-las de maneira tirânica. 
[...] A liberdade consiste principalmente em não ser forçado a fazer uma 
coisa quando a lei não obriga; as pessoas encontram nesse estado quando 
são governadas por leis civis; e, como vivem sob essas leis civis, são livres. 
Por outro lado, não existe liberdade se o poder judiciário não for separado 
do legislativo e do executivo. Onde ele está reunido ao legislativo, a vida e a 
liberdade do súdito estarão expostas ao controle arbitrário; porque, então, o 
juiz seria o legislador. Onde ele está reunido ao poder executivo, o juiz pode 
comportar-se com violência e opressão. (MONTESQUIEU, 2002, p. 166-
179). 

Na esteira de Locke, Montesquieu também defende o poder de vontade como 

fonte normativa. Contudo, defende que liberdade não se confunde com 

independência, pois liberdade configura agir conforme o dever-ser da lei, na 

circunscrição do espírito da lei, sob pena de ninguém conseguir efetivar seu querer, 

em face do poder ilimitado que todos teriam. Ressalta ainda que o poder do Governo 

não deve concentrar-se somente em um ente político – o que é importante crítica e 

defesa contra o Estado Absolutista – pois isso seria potencial causa de temor pelo 

possível exercício de arbitrariedade tirânica. 

O espírito das leis transmite a mensagem de que, para haver liberdade, o 

governo político não pode centrar-se em um ente humano individualizado ou em um 

grupo. O soberano não deve deter o poder a partir de seu arbítrio, mas deve ser 

compartilhado, de modo que os entes políticos que o receberem possam equilibrar o 

poder dos demais entes, fiscalizando o exercício do poder político. Sobretudo, essa 
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divisão de poder não pode ser exercida segundo o arbítrio individual dos entes 

humanos que estiverem exercendo funções políticas de membros do Poder 

Executivo, Legislativo ou Judiciário, mas sim no espírito da lei. Por isso, o governo 

não será de homens, mas das leis. 

Tanto em Locke como em Montesquieu a liberdade relaciona-se com as 

palavras-chave vontade, poder, arbítrio e limitação, neste caso, com foco no ente 

humano individual escravo ou limitado quanto ao seu espaço de ação. 

O mesmo pode-se dizer quanto a Jean-Jacques Rousseau, no “Contrato 

Social”. Sua obra inicia-se com uma pergunta que se tornou célebre na história do 

pensamento político, sobre a liberdade do ente humano. “O homem nasce livre; e 

em toda parte está acorrentado... Como aconteceu essa mudança?”. (ROUSSEAU, 

2002, p.213). 

Adiante, em seu texto, Jean-Jacques Rousseau afirma:  

[...] renunciar à liberdade é renunciar a ser homem, é abandonar os direitos 
da humanidade e até seus deveres...Tal renúncia é incompatível com a 
natureza do homem; retirar toda a liberdade de sua vontade é retirar toda a 
moralidade de seus atos. 
[...] A transmissão do estado de natureza para o estado civil produz uma 
mudança notável no homem, ao substituir em sua conduta o instinto pela 
justiça e dar a suas ações a moralidade de que careciam anteriormente. Só 
então, quando a voz do dever toma o lugar dos impulsos físicos, e o direito 
do apetite é que o homem, que até aqui considerava apenas a si mesmo, 
descobre que é forçado a agir segundo princípios diferentes e consultar sua 
razão antes de dar ouvidos à inclinação [...] 
[...] O que o homem perde pelo contrato social é sua liberdade natural e o 
direito ilimitado a tudo que tenta obter e consegue obter; o que ele ganha é 
a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui. Se quisermos evitar 
equívocos ao comparar uma coisa com outra, devemos traçar uma clara 
distinção entre liberdade natural, que só é limitada pela força do indivíduo, e 
liberdade civil, que é limitada pela vontade geral [...].(ROUSSEAU, 2002, p. 
215-218). 

Rousseau entendia que a bondade é inerente ao homem, que nasceu livre, 

vivendo em estado bucólico, mas na sua época, século XVIII, estava preso por todos 

os lados. Afirmava que as vontades individuais tendem à realização de suas 

preferências e podem resultar em ações capazes de violar o estado de natureza. Por 

isso, o homem teria criado a sociedade - e, como decorrência, o Estado. Este teria 

sido criado pelo consenso, por meio do contrato social que estabelece uma vontade 

geral a fim de manter a liberdade originária e propiciar o bem comum pela igualdade. 

(BITTAR; ALMEIDA, 2006, p. 237-256). 
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A vontade geral ultrapassa a mera somatória das vontades individuais que a 

compõem, pois representa o interesse comum. Sua formação leva em conta todas 

as ideias do sistema, inclusive as discordantes. Mas sua manifestação volitiva é 

orientada pelo posicionamento da maioria. Seria sempre reta. Todavia, seu emprego 

pode ser vil. Nesse contrato, se, por um lado, os indivíduos se sujeitam às leis gerais 

como aderentes ao pacto, por outro, há a exigência de que as ações do soberano 

limitem-se ao interesse comum. A passagem do estado de natureza ao cívico teria 

nascido da necessidade de se transformar poder físico em moral. O Estado é o 

garantidor do pacto e, por conseguinte, da liberdade de todos. No entanto, quanto 

maior o Estado, menor a liberdade; quanto maior a liberdade, menor o Estado. 

Qualquer lesão ao indivíduo participante desse acordo é vista como violação à 

finalidade do contrato e, por isso, agressão contra o todo. Daí a justificativa do direito 

de punir. (BITTAR; ALMEIDA, 2006, p. 237-256). 

Há, entrementes, paradoxo na teoria de Rousseau. O contrato mantém a 

liberdade do homem, mas o aprisiona na vida civil, marcada por iniquidades como a 

sociedade do século XVIII. O trabalho com a terra, sua divisão, utilização e posse 

por indivíduos em detrimentos de outros seria a origem da propriedade, causa 

fundadora da sociedade. Dessa forma, a propriedade se assemelharia à 

desigualdade, fonte dos males sociais. A saída para o problema seria o retorno ao 

estado de natureza, que pode ser violado a qualquer momento pelas consequências 

dos atos desagregados. (BITTAR; ALMEIDA, 2006, p. 237-256). 

Os direitos oriundos do estado de natureza, logicamente, seriam anteriores 

aos direitos civis. Quando o conteúdo destes se distanciasse dos primeiros, haveria 

iniquidade. A liberdade civil seria a verdadeira liberdade. No estado de natureza, 

existiriam forças físicas diferentes e  vingança privada. Na sociedade civil, a vontade 

individual dialogaria com a geral, havendo direitos e deveres. Portanto, a liberdade 

surgiria do conceito de legalidade. Quando a legalidade estivesse em consonância 

com os direitos naturais inatos ao homem haveria justiça. O Poder Legislativo seria o 

coração do Estado e o Poder Executivo seu cérebro, que não sobrevive sem o 

primeiro. A relevância do Poder Legislativo é importante para a história das 

Democracias modernas, embora Rousseau cresse que a maioria nunca estaria apta 

a direcionar efetivamente os rumos políticos da sociedade. (BITTAR; ALMEIDA, 

2006, p. 237-256). 



51 

O pensamento de Sócrates até Rousseau a respeito da liberdade insere-se 

no que se denomina Filosofia do Objeto. Com Decartes já se iniciou o movimento de 

ideias que culminou no giro copernicano promovido por Kant. A observação 

científica assumiu perspectiva transcendental quanto ao entendimento sobre os 

objetos. 

Pelas lentes da Filosofia do Objeto, o entendimento sobre liberdade é dado 

objetivo, de modo que se poderia, num sentido figurado, esticar o braço da 

percepção e apanhar o significado da ideia de liberdade do “Topos Uranos” 

platônico. A perspectiva da Filosofia do Objeto é transcendente, para além da 

physis, do mundo conhecido, tornando-se metafísica. 

Todavia, importante é ressaltar o significado de muitos fatos históricos como 

conflito ético. São exemplos de conflitos éticos a morte de Sócrates, a libertação de 

Israel e da comunidade que dele surgiu, a experiência de Jesus, a transformação de 

Agostinho, ocorridos no tempo do pensamento da Filosofia do Objeto, somados a 

todas as percepções de liberdade até este ponto do trabalho, foram transmitidos 

como participantes do ethos à época da Filosofia do Sujeito. 

A Filosofia Subjetiva percebe a realidade intelectiva que a própria cultura, 

cenário de possível conflito ético, não se projeta nos objetos, mas nesses que 

resultam da consciência racional. 

A Filosofia do Sujeito, portanto, é período de autoconscientização racional do 

sujeito sobre a própria razão. É passo histórico anterior e fundamental para se 

verificar, linguisticamente, na Pós-modernidade, de forma paradigmática, a 

autonomia privada, em sua perspectiva fenomenológica à luz do Direito 

Democrático. Sua compreensão integra o ethos e é herdeira de fatos que fazem o 

tempo presente ser velho e, ao mesmo tempo, diferente, com possibilidade de 

abertura prática e comunicativa para transformações. 

Contudo, para se compreender essa questão, é mister que se faça antes o 

estudo da liberdade sob os parâmetros da Filosofia do Sujeito, tema do próximo 

capítulo. 
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2. 3 A Liberdade como Projeção da Racionalidade: In telecção e Conceito 
Segundo a Filosofia do Sujeito  

Desde o pensamento de Decartes, a razão, pouco a pouco, passou a 

apresentar, no ethos, o papel de protagonista a respeito do entendimento do 

fenômeno. Contudo, somente após Kant, despertado do sono dogmático, pela leitura 

de David Hume, pode-se dizer que houve, de fato, um giro filosófico sobre o 

entendimento fenomenológico, resultado da razão subjetiva. Decartes chegou ao 

cogito, à essência da razão, depurando do pensamento o que a ele se agregava 

como informações advindas das percepções sensíveis. Kant, por sua vez, entendeu 

que o mundo era reflexo do cogito e, a partir disso, Hegel viu o movimento intelectivo 

como lógico. 

A Filosofia do Sujeito tem perspectiva transcendental. Ela tem, como 

premissa, o entendimento de que a possibilidade de se conhecer o ente está no 

próprio ente humano, pois o mundo é consequência da racionalidade do homem. A 

racionalidade não tem o papel de capturar o ente, mas sim ser a própria condição 

para que ele seja visto como tal pelo ente humano. É porque a razão é composta de 

categorias que as informações do numenon, a totalidade do possível, são 

decodificadas como fenômeno. Este, na perspectiva do sujeito, assume as 

características que a razão lhe confere. Immanuel Kant é expoente da Filosofia do 

Sujeito em conjunto com Hegel.  

A virada, segundo a qual o conhecimento do mundo deixa de constituir sua 

captura para se possibilitar pela condicionante da razão chama-se Revolução 

Copernicana, pois o foco da possibilidade da ciência desloca-se do objeto para o 

sujeito. 

A Filosofia do Sujeito é a resposta à pergunta kantiana sobre como é possível 

os juízos sintéticos a priori.  

Juízo sintético a priori é aquele que, independente de verificação na 

experiência, é composto de ente, tomado como sujeito, e ente entendido como 

predicado, de modo que o predicado não faz parte da própria caracterização do 

sujeito. O conceito de quadrado, por exemplo, – ente sujeito –, tem em si o conceito 

de quatro lados – ente predicado – contido em si de forma necessária, pois todo 
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quadrado tem quatro lados, assim como todo corpo tem extensão. (REALE, 

ANTISERI, 1990b). 

Logo, o juízo de quadrado é juízo analítico a priori. Diversamente, o conceito 

de computador – ente sujeito - não tem ente intrínseco ao sujeito como predicado 

necessário para que a concepção de teclado possa ser entendido como computador. 

Alguns computadores funcionam em aparelhos que tem teclado e o conjunto de 

aparelho é chamado computador. Contudo, a ideia de computador requer o conceito 

de aparelho capaz de processar informações por meio eletrônico, com função de 

cálculo, pela disposição significativa de 0 e 1. Para se saber se determinado 

aparelho, que contém computador, tem teclado, é preciso verificar se o aparelho de 

computador tem teclado, pois poderia, por exemplo, ser acionado por voz e não ter 

teclado.  

Kant denomina de juízo analítico o juízo que tem o ente predicado contido no 

ente sujeito, de forma necessária. É sempre a priori, ou seja, independe da 

experiência. Independente de experiência, o conceito de quadrado exige sempre 

uma figura de quatro lados. Contudo, os juízos em que se junta, ao conceito de ente 

sujeito, a concepção de ente predicado, sendo que este não está intrínseco no 

conceito do primeiro, é chamado de juízo sintético. (REALE; ANTISERI, 1990b). 

A expressão síntese resulta da ideia de reunião de entes separados. 

Os juízos analíticos sempre são a priori, enquanto os juízos sintéticos comuns 

são verificados a posteriori. 

Contudo, caberia a pergunta formulado por Kant, são possíveis juízos 

sintéticos a priori, independente da prática?. (REALE; ANTISERI, 1990b). 

A resposta de Kant é afirmativa. O fenômeno é o juízo sintético a priori. 

Imagine-se que o teclado de um notebook represente os receptores dos cinco 

sentidos do corpo humano: audição, visão, paladar, tato e olfato. O computador, 

dentro da carcaça do aparelho é a razão. Por meio do teclado, são provocados 

impulsos elétricos que, por meio das placas e chips contidos no computador, são 

processados de forma a tomar a imagem de uma página escrita chamada Word. A 

imagem que aparece na tela do notebook é o fenômeno, resultado dos 

processamentos da “razão” do computador. O ente que aparece na tela somente 

pode ser percebido como tal em função do computador. O mesmo ocorre com a 

realidade conhecida, chamada fenômeno, na Filosofia Transcendental de Kant, em 

face da razão do ente humano. 
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Qual seria, contudo, a consequência fundamental da Filosofia do Sujeito, 

quanto ao pensar jurídico? 

Simples: o pensar jurídico, nos moldes da Filosofia do Sujeito, tem a razão do 

indivíduo como a possibilidade de se conhecer qualquer objeto. 

A mônada, conceito utilizado por Leibniz, é hermeticamente fechada em si, 

embora contenha dinamicidade de processamentos nela, ou seja, uma mônada não 

se comunica com outra. Comparando-se este ente com o ente da razão, a Filosofia 

do Sujeito encontra como única fonte de entendimento e possibilidade de se 

conhecer um ente jurídico apenas a razão não comunicativa de cada sujeito. 

Destarte, a razão de cada sujeito teria a capacidade de definir o que é 

verdadeiramente devido como conduta. (ANDRADE JÚNIOR, 2002). 

Historicamente, isso legitima, na Idade Moderna e Contemporânea, a 

autoridade de magistrado do juiz, por exemplo, como detentor do poder de definir a 

norma jurídica, por ter uma mente privilegiada quanto ao potencial de raciocínio. 

Nos dias atuais, é muito difundida a doutrina de Dworkin sobre o juiz Hércules 

e a crítica de muitos a respeito disso, como a de Jürgen Habermas, em “Direito de 

Democracia”, 

[...] Segundo Dworkin, princípios jurídicos e determinações de objetivos 
políticos do legislador que combinam com tais princípios, põem à disposição 
os meios argumentativos para se reconstruir a massa do direito vigente 
durante o tempo que for preciso para que ele valha como normativamente 
justificado. Dworkin exige a construção de uma teoria do direito, não de uma 
teoria da justiça. A tarefa não consiste na construção filosófica de uma 
ordem social fundada em princípios de justiça, mas na procura de princípios 
e determinações de objetivos validos, a partir dos quais seja possível 
justificar uma ordem jurídica concreta em seus elementos essenciais, de tal 
modo que nela se encaixem todas as decisões tomadas em casos 
singulares, como se fossem componentes coerentes. Dworkin sabe que, 
para desempenhar essa tarefa, é preciso pressupor um juiz cujas 
capacidades intelectuais podem medir-se com as forças físicas de um 
Hércules. O “juíz Hércules” dispõe de dois componentes de um saber ideal: 
ele conhece todos os princípios e objetivos válidos que são necessários 
para a justificação; ao mesmo tempo, ele tem uma visão completa sobre o 
tecido cerrado dos elementos do direito vigente que ele encontra diante de 
si, ligados através de fios argumentativos. Ambos os componentes traçam 
limites à construção da teoria. O espaço preenchido pela sobre-humana 
Capacidade argumentativa de Hércules é definido, de um lado, pela 
possibilidade de variar a hierarquia dos princípios e objetivos e, de outro 
lado, pela necessidade de classificar criticamente a massa do direito 
positivo e de corrigir “erros”. Hércules deve descobrir a série coerente de 
princípios capaz de justificar a história institucional de um determinado 
sistema de direitos, “do modo como é exigido pela equidade”. 
[...] Uma vez que os juízes são seres de carne e osso, ficam aquém da 
figura ideal de um Hércules [...]. (HABERMAS, 2003, p. 263-267). 
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Jürgen Habermas (2003), em Direito e Democracia, percebe como 

monadológica a teoria do juiz Hércules de Dworkin, capaz de verificar de forma 

solipsista, por meio da razão, a resposta correta para caso concreto. Isso soa como 

se a teoria dworkiana fosse perspectiva da Filosofia do Sujeito. Contudo, a partir dos 

textos de José Emílio Ommati (2004), pode-se inferir que o contexto da teoria 

dworkiana é o Estado Democrático, ou seja, de um contexto processual 

comunicativo, de modo que é incorreção hermenêutica se pensar o juíz Hércules 

como uma mônada hermeticamente fechada – por outras palavras, um juiz arraigado 

ao raciocínio da Filosofia do Sujeito. 

Portanto, o entendimento de que a liberdade é característica de uma razão 

monadológica prática, que fluiria da razão do ente humano, é também própria da 

Filosofia do Sujeito. 

Marcelo Galuppo (2002), no seu livro “Igualdade e Diferença, Estado 

Democrático de Direito a partir do pensamento de Habermas”, parte do 

entendimento sobre a física newtoniana, para se estudar a liberdade.  

A física de Newton demonstra que um corpo não pode ser colocado em 

movimento sem uma força eficiente externa que lhe seja aplicada. Logo, não existe, 

na natureza, nenhum corpo que seria “livre”, por ser a causa de seu próprio 

movimento. 

Immanuel Kant indaga, “[...] existiria, não mais no reino da natureza, mas na 

sociedade, ou mais precisamente, no campo da moral, uma ação livre, ou seja, uma 

ação cujo sujeito fosse a causa de sua própria ação?”. O autor identifica o homem 

com a razão e, em face de que toda ação humana, também possui uma causa. A 

possibilidade de uso da razão é a mais universal e elementar característica humana. 

Uma ação livre seria aquela que tivesse como causa a própria razão e não um ente 

externo. A questão da liberdade volta-se para o fato de a própria razão ser a causa 

para a ação. Kant atribui à razão um fato, chamado de fato da razão. O dever, fato 

da razão, leva o ente humano a constituir normas para direcionar sua conduta. A 

representação do dever seria a “consciência.” (KANT, 2002a). 

O dever, então, seria fato da razão, porque a experiência do ente humano 

mostra que é ordinário, faticamente, no ethos, a presença do dever como ente na 

história humana. Na constituição do ser humano há “algo” que o incomoda sobre sua 

conduta e faz com seu agir tenha, como referência, algum direcionamento. O fato de 

que a consciência integra a razão é o dever, por isso, o dever é fato da razão. 
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“Assim como é um fato natural que o homem tenha um nariz e dois olhos, é 

um fato do ser racional que ele possua essa faculdade que lhe representa princípios 

e, em especial, deveres para a ação.” (GALLUPO, 2002, p. 79). 

Se a causa da ação estiver no desejo de felicidade ou no receio da coação, 

não tem causa em si mesma, diz Kant. O contrario ocorrerá, se a causa advier do 

respeito pelo dever, cuja causa é a própria razão, fazendo com que a ação seja livre. 

Portanto, a liberdade seria independente do que é externo à razão, no sentido 

negativo ou prático; e autonomia, na concepção positiva ou transcendental, 

significaria a faculdade de a razão poder fazer norma para si mesma. Portanto, a lei 

moral não significaria agir independente do dever, mas sim agir pelo dever.  A lei 

moral é a própria liberdade, que é, por natureza, inerente ao homem. Como o ente 

humano é numênico e fenomênico, sempre há conflito entre razão e inclinação. A 

liberdade exige agir conforme o dever. (GALUPPO, 2002) 

A lei moral é entendida por Kant também na perspectiva newtoniana, pois lei 

para essa física é universal, por ter a característica de constância em qualquer lugar 

como a lei da gravitação. (GALUPPO, 2002) 

A lei da gravitação dos corpos vale em qualquer lugar.Nesse sentido, 

importante também é o entendimento sobre máxima da razão. 

As normas tomadas como determinações da vontade são máximas ou 

subjetivas quando condicionam somente a ação do sujeito, da razão que as 

expressa, alerta Marcelo Galuppo (2000). Ao contrário, há lei prática ou objetiva 

quando válida para qualquer sujeito racional, ou seja, segundo o imperativo 

categórico. Entrementes, para que haja autonomia, liberdade, é preciso condições 

para exercê-la e isso ocorre no Direito, pois por meio da possibilidade de coação é 

possível a convivência dos arbítrios segundo a lei geral de liberdade. A limitação do 

Direito, por sua vez, decorre do consentimento dos sujeitos e, por isso, são iguais. A 

liberdade, portanto, é causa da Moral e do Direito. Para que uma máxima se torne 

lei, deve passar pelo crivo do imperativo categórico. 

O imperativo categórico é a fórmula suprema da Doutrina dos Costumes. 

Kant, na “Metafísica dos Costumes”, conhecida também como a “Doutrina do 

Direito”, declara: 

PRINCÍPIO SUPREMO da Doutrina dos Costumes é o seguinte, portanto: 
“Aja de acordo com uma Máxima que possa também ser válida como uma 
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Lei Universal”. – Toda Máxima que não está qualificada de acordo com esta 
condição é contrária à Moral [...]. (KANT, 2002b, p.239). 

Portanto, liberdade, igualdade, moralidade e juridicidade estão, 

racionalmente, alinhavadas de forma indissociável numa situação civil. Afinal, todos 

têm autonomia e a importância da autonomia de todos é a mesma. Ressalta-se que 

o cumprimento do dever, segundo Immanuel Kant (2002a), gera contentamento 

intelectual. 

Interessante é a apreciação de algumas das ideias mencionadas pelas 

palavras de Immamuel Kant, na “Crítica da Razão Prática”: 

 

A autonomia  da vontade é o único princípio de todas as leis morais e 
dos deveres conformes a elas: contrariamente, toda a heteronomia  
do arbítrio não só não funda obrigação alguma, mas, antes, contraria 
o princípio da mesma e da moralidade da vontade. Ou seja, o único 
princípio da moralidade consiste na independência de toda a matéria 
da lei (a saber, de um objeto apetecido) e, pois, ao mesmo tempo na 
determinação do arbítrio pela simples forma legislativa universal, da 
qual uma máxima tem que ser capaz. Mas aquela independência é 
liberdade em sentido negativo , porém esta legislação própria  da 
razão pura e, quanto tal razão prática, é liberdade em sentido 
positivo. Portanto a lei moral não expressa senão a autonomia  da 
razão prática pura, isto é, da liberdade e esta é ela mesma a condição 
formal de todas as máximas sob a qual elas unicamente podem 
concordar com a lei prática suprema. Se por isso a matéria do querer, 
a qual não pode ser senão o objeto de um apetite ligado à lei, entra 
na lei prática como condição de possibilidade da mesma , 
decorrerá daí uma heteronomia do arbítrio, ou seja, uma dependência 
da lei natural de seguir um impulso ou inclinação qualquer, e a 
vontade não se dá ela mesma a lei mas somente o preceito para a, 
persecução racional de leis patológicas; a máxima porém, que desse 
modo jamais pode conter a forma universal-legislativa, não só não 
institui desse modo nenhuma obrigação mas contraria ela mesma o 
princípio de uma razão prática pura  e com isso, portanto, também a 
disposição moral, ainda que a ação que deriva dela devesse ser 
conforme a lei. (KANT, 2002a, p.55-56 - grifo do autor). 
 

 
Na “Metafísica dos Costumes” afirma:  

[...] O Arbítrio que pode ser determinado pela Razão pura, chama-se Livre-
Arbítrio. O Arbítrio, que só pode ser determinado pela Inclinação enquanto 
impulso sensível ou estímulo, seria bruto e irracional. O humano Arbítrio, 
entretanto, é de fato afetado por tais impulsos ou estímulos, mas não é 
determinado por eles; tomado em si mesmo, destacado do hábito adquirido 
pela Razão, ele não é puro. Mas pode ser determinado para a ação por uma 
Vontade Pura. A liberdade do Arbítrio é sua independência de ser 
determinado por estímulos ou impulsos sensíveis. Esse é o Conceito 
negativo de Livre-Arbítrio. O Conceito positivo de Liberdade é dado pelo fato 
de que a Vontade é a capacidade da Razão pura de ser prática em si. Mas 
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isso não é possível de outra maneira senão pela máxima de toda ação estar 
sujeita à condição de servir como lei universal. 
[...] somente uma vontade que obriga a todos e, como tal, uma Vontade 
comum, coletiva e detentora do poder, pode fornecer uma garantia de 
segurança para todos. Mas o estado sob uma legislação universal, externa 
e pública, é chamado de estado Civil. (KANT, 2002b, p.237-245). 

Outro autor que muito influenciou a formação história do ethos é George 

Wilhelme Friedrich Hegel, que como Kant, viveu nos séculos XVIII e XIX, sendo que 

este, de 1724 a 1804 (ano do advento do Código de Napoleão), e aquele de 1770 a 

1831. 

Com base nos ensinamento de Giovanni Reale e Dario Antiseri (1990c), em 

sua “História da Filosofia”, pode-se concluir que Hegel encontrou o ápice de sua 

trajetória acadêmica como Titular da Categoria de Filosofia da Universidade de 

Berlin. Os trabalhos deste autor têm como objetivo descrever o percurso do Espírito, 

pois, como o próprio Hegel diria, nisso consiste o objeto da Filosofia. 

Hegel critica Kant por não indagar sobre a origem e procedimento de 

constituição da consciência subjetiva, vista de maneira abstrata e formal. 

(MARCONDES, 2008). 

O Espírito é o próprio pensamento, porém, não como ente estático, mas 

dinâmico. A base do pensamento de Hegel consiste no seu entendimento de lógica 

ou dialética. A dialética de Hegel não é a mesma da tradição que o antecedeu, em 

que sujeito e predicado ligam-se, formando juízo dado, conceito intelectivo, ideia 

também pronta para ser captada do Mundo das Ideias platônicas ou existentes a 

priori, neste caso, no sentido kantiano. A Ideia como objeto em si deve-ser 

compreendida como o logos intelectivo. O logos intelectivo, por sua vez, movimenta-

se para fora de si e se objetiva na natureza cuja percepção faz com que haja retorno 

do próprio pensamento em si e para si mesmo, de modo que a Ideia tome 

consciência de si. O modo de estruturação do pensamento não é, portanto, rígido, 

contudo, dinâmico. É negação do próprio pensamento que retorna ao ponto inicial. 

Resumindo, o pensamento que está em si, vai para fora de si e retorna a si e para si. 

(REALE; ANTISERI, 1990c). 

A lógica hegeliana, de difícil entendimento, à primeira vista, tem maior 

facilidade de compreensão quando pensada figurativamente. Para mencionar 

exemplo de Hegel, basta imaginar a semente que, quando morre, objetiva-se no 

broto e, assim, na flor. A flor retorna em si e para si como fruto, que é a semente 
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potencializada como conceito. Para Hegel, a dialética requer movimento por 

contradição. Destarte, o ser, consistira na tese do pensamento, a essência, no 

pensamento que vai para fora de si e objetiva-se nas ideias que lhe são 

contraditórias de modo a negar-se, e, então, retorna a si e para si, não mais apenas 

como ser, entretanto, como conceito, pensamento que toma consciência de si. A 

essência, na filosofia de Hegel, não é ente dado, objeto ético, no sentido antes 

comentado aqui. Ao contrário, é pensamento em movimento, como negação de si, 

culmina no conceito, quando retorna para si. Hegel compreende o conceito como a 

última compreensão do movimento dialético, pois para usar um termo técnico, é a 

superação, Aufhebung, ou momento especulativo do objeto. O objeto, em si, é 

“tirado de si”, para se conservar. A contradição é o motor da dialética e, negando, se 

o ser toma contato com sua contradição, é tirado de si, para retornar a si, num 

movimento de circularidade. Não obstante, com a importante ressalva de que o 

retorno não é ao próprio ponto de origem, mas a um ponto superior, pois a 

circularidade é em espiral. Por outras palavras, quando a semente defronta-se 

consigo mesma, porém como pensamento contraditório, a flor não retorna para si 

como a mesma semente inicial, mas sim como fruto. (REALE; ANTISERI, 1990c). 

Tendo em vista que a dialética é a própria forma do dinamismo do 

pensamento, o que seria Espírito para Hegel? Ele responde a essa pergunta na obra 

dedicada justamente à descrição e estudo da historicidade do Espírito como 

fenômeno, phainómenon, ou seja, como o ser se manifesta. 

O referido trabalho é a “Fenomenologia do Espírito”em que Hegel expõe 

sobre o Espírito, como se pode ver a seguir. 

A razão é espírito quando a certeza de ser toda a realidade se eleva à 
verdade, e [quando] é consciente de si mesma como de seu mundo e do 
mundo como de si mesma. O vir-a-ser do espírito, mostrou-o o movimento 
imediatamente anterior, no qual o objeto da consciência – a categoria pura –
se elevou ao conceito de razão. 
[...] O espírito é substância e a essência universal, igual a si mesma e 
permanente: o inabalável e irredutível fundamento e ponto de partida do agir 
de todos, seu fim e sua meta, como [também] o Em-si pensado de toda a 
consciência- de-si. 
[...] onde se põe o espírito – ou a reflexão dos momentos sobre si mesmos - 
pode nossa reflexão a seu respeito recordar brevemente que, por esse lado, 
eram eles: consciência, consciência-de-si e razão. O espírito é, pois, 
consciência geral – que em si compreende certeza sensível, percepção do 
entendimento -, quando na análise de si mesmo retém o momento segundo 
o qual é para ele, a efetividade essente objetiva, e abstrai de que essa 
efetividade seja seu próprio ser-para-si. Ao contrário, quando fixa o outro 
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momento da análise, segundo o qual seu objeto é seu ser-para-si, então o 
espírito é consciência – de-si – como unidade da consciência e da 
consciência-de-si -, o espírito é a razão a consciência que tem razão; que, 
como o ter indica, possui objeto como determinado em si racionalmente, ou 
seja, pelo valor da categoria; porém de tal modo que o objeto ainda não tem 
para a consciência o valor de categoria. O espírito é a consciência tal como 
acabamos de considerar. Essa razão, que o espírito tem, é enfim intuída por 
ele como razão que é; ou como a razão que no espírito é efetiva, e que é 
seu mundo, assim o espírito é em sua verdade; ele é o espírito, é a 
essência ética efetiva. 
[...] O espírito é a vida ética de um povo, enquanto é a verdade imediata: o 
indivíduo que é um mundo. O espírito deve avançar até à consciência do 
que ele é imediatamente; deve suprassumir a bela vida ética, e atingir, 
através de uma série de figuras, o saber de si mesmo. São figuras, porém, 
que diferem das anteriores por serem os espíritos reais, efetividades 
propriamente ditas; e [serem] em vez de figuras apenas da consciência, 
figuras do mundo. (HEGEL, 2002a, p.304-307). 

O Espírito, portanto, é pensamento ético de um povo. 

Outrossim, pode-se inferir de Giovanni Reale e Dario Antiseri (1990c) que a 

dialética apresenta o lado abstrato ou intelectivo como momento da tese; como 

antítese, o lado negativamente racional ou dialético, este, em sentido estrito, pois na 

concepção ampla, seria a própria lógica hegeliana, ou seja, a dinâmica do 

pensamento, compreensível apenas como movimento dialético, como antítese; e o 

lado especulativo ou positivamente racional. Os três lados descritos, são fases da 

dialética que correspondem, respectivamente, ao movimento do pensamento, tendo 

em vista o ser em si, que sai fora de si e retorna em si e para si. Tomando-se figura 

da semente-flor-fruto, o fruto é a superação especulativa conceitual da semente. 

(REALE; ANTISERI, 1990c). 

Hegel descreve sua fenomenologia como dialética do pensamento em todos 

os momentos do que chama Absoluto. A fim de se compreender o que é o Absoluto, 

é preciso entender o conceito de infinito na sua filosofia. O infinito, para ele, não 

significa o que está além do finito, ou o que é sucessão temporal sem fim num 

sentido retilíneo. O infinito hegeliano é o fenômeno em que o resultado dialético 

formado pela dialética entre tese, ser em si, e antítese, ser fora de si, sempre 

resultará num conceito, ser em si e para si. Esse conceito, como ser contraditado 

dialeticamente, será essência e retornará em si e para si como novo conceito e 

assim sucessivamente, em circularidade espiral. Embora Hegel explique o Universal, 

começando do particular, o particular é somente um momento do Universal. (REALE; 

ANTISERI, 1990c). 
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Como sensação, o particular aparece como verdade muito contraditória, de 

forma que, para compreender o particular, o intelecto precisa ir para fora de si e 

passar pelo geral. O geral, contudo, é contraditório, pois embora seja uno, é múltiplo 

também, possui muitas propriedades. Como entender, então, o particular, já que é 

uno e múltiplo, percepção que se consegue como antítese? Entendendo que ele é 

uno e múltiplo porque é assim elaborado por leis e forças presentes no intelecto, que 

é a própria Consciência. Quando a Consciência, o intelecto, percebe que a 

percepção do objeto particular depende da própria Consciência, esta se torna 

Autoconsciência. (REALE; ANTISERI, 1990c). 

A Autoconsciência é compreendida como desprezo pela alteridade, pois visa 

a satisfazer os desejos e apetites, de modo a se querer apoderar de tudo e a 

sobrepujar os outros seres, a fim de que dependam daquela, anulando a 

independência destes. Apesar disso, logo a Autoconsciência descobre que esses 

outros seres humanos também são Autoconsciências, surgindo daí, três fases como 

antítese. (REALE; ANTISERI, 1990c). 

A primeira é aquilo que se conhece como a notória figuração hegeliana sobre 

a Autoconsciência no sentido de ser Senhor e, noutro, como ser escrava. A primeira 

luta fisicamente por sua vida e subjuga a segunda que se acovarda, de modo que 

aquela se torna o ser Senhor e esta o ser Escravo, reduzido ao papel de trabalhador 

para satisfação do dominador. Todavia, como o pensamento se move por negação 

dialética, há inversão de funções, pois o Senhor desaprende como fazer o objeto do 

trabalho realizado pelo Escravo e, por isso, perde sua independência própria de 

Autoconsciência, pois passa a ser dependente das coisas. O Senhor deixa de se 

realizar plenamente, como Autoconsciência, pois como Escravo, antes sujeito, é 

reduzido à coisa, não se forma o polo necessário à confrontação dialética do Senhor 

como Autoconsciência, ou seja, não há outra Autoconsciência na visão do Senhor 

para que surja o conceito por especulação. O Escravo, ao aprender o que fazer com 

as coisas objeto do trabalho, torna-se independente delas e tem, no Senhor, objeto 

de Autoconsciência como polo dialético contrário para superação daquele. Nisso, 

Hegel captou o procedimento da dialética do trabalho. (REALE; ANTISERI, 1990c). 

A segunda fase, ainda na objetivação da Autoconsciência, corresponde ao 

pensamento estoico no qual não havia diferença entre senhor e escravo, pois isso 

lhes era indiferente, de maneira que a Autoconsciência fosse isolada das paixões do 

mundo, sendo livres como estivessem. Hegel critica isso, pois diz que a liberdade 
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estoica é abstrata por separar o homem da vida, pela falta de especulação, 

superação, diante da alteridade. O pensamento estoico vai dialeticamente aos 

caminhos do ceticismo, pois a abstração, o afastar-se do mundo transforma-se em 

sua negação, explicitada em Consciência infeliz, que seria a terceira fase na 

dialética da Autoconsciência. A Consciência infeliz, como terceira etapa, é a cisão. A 

cisão é a duplicação ou dobramento da consciência de si, no sentido de perceber a 

diferença entre o ser, que é mutável, e o transcendente, a essência imutável. Hegel 

ilustra isso com o cristianismo medieval, Religião Católica Romana, quanto à 

dubiedade entre Deus e o homem, este mutável. A verificação dessa diferença a 

qual nulificaria o homem, em face de sua mutabilidade e distância da imutabilidade, 

seria a causa da Consciência infeliz. O próximo passo dialético seria a Razão, 

superação da Consciência infeliz. (REALE; ANTISERI, 1990c). 

A saída para a Consciência infeliz, segundo Hegel, não estaria fora de si, mas 

em si e para si. Dessa forma, a Consciência passa a ter a certeza de ser toda a 

realidade. No entendimento da filosofia hegeliana, o real é racional e o racional é o 

real. A Razão percebe que a natureza é racional. Após se observar detalhadamente, 

a Razão percebe que o mundo é formado por ela e passa a se interessar por ele, 

pois após vasculhar-se, percebeu que, esgotados seus esforços de ver, em si, a 

perfeição, percebe que está no outro e, para chegar a ele, isso deve ocorrer não 

mais pela observação, mas sim pela ação moral, deixando de ser contemplativa, 

para ser prática, a fim de ser bem-sucedida na sua busca pela universalização. O 

procedimento, para se chegar ao Universal, parte da ação da Razão que se lança à 

busca dos prazeres sensíveis. Contudo, no fundo, o que há no prazer é o nada e, 

por tentar capturar a vida toda e usufruí-la até o fim, apega-se mais à morte que à 

vida. O segundo passo é composto pela Lei do Coração, a qual faz com que a 

Razão troque a busca do prazer do ser pelo bem dos outros, o que resulta na 

tentativa do particular de se universalizar que se frustra, pois há leis diversas do 

coração por parte de outros seres de Razão, diante do curso do mundo. A síntese, 

então, ocorre pelo surgimento da virtude, que é ainda abstrata, pois se opõe ao 

sentido que o mundo toma sem conseguir modificá-lo. Portanto, a Razão volta-se 

para si e passa a preocupar-se com a coisa-a-fazer, com suas obras, confundindo 

estas com aquela, embora nisso haja alguma positividade, pois junta esse fazer ao 

operar de outros homens, mas sem finalidade. A teleologia da Razão, por sua vez, 

descobre-se, de forma abstrata, na razão legislativa, cujo exemplo seria o modelo 
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prático kantiano. A Razão, por derradeiro, descobre algo importante: na verdade, a 

Razão está submersa no ethos do povo em que vive e nele se encontra sua 

finalidade. A Razão toma autoconsciência de que sua universalidade encontra-se na 

sua concretização como Espírito. O percurso da Razão perceptível como espírito é 

chamado por Hegel de Espírito Subjetivo o qual, ao se tornar Espírito, objetiva-se, 

tornando-se o Espírito Objetivo. (REALE; ANTISERI, 1990c). 

O Espírito Objetivo é formado pelo Direito, pela Moral e pela Ética, nessa 

ordem, como movimentação dialética. Quando a Razão se objetiva como Espírito, 

concretizando-se, a partir da abstração, ela volta-se para os objetivos mais 

imediatos, formando o Direito; ela volta-se para os contratos, indiretamente, para a 

propriedade, como também para os delitos e penas, ou seja, tudo ligado ao Direito. 

A segunda etapa, como negação do Direito, imediato e exterior, é a Moral, que é 

interior, na esfera da subjetividade, a vontade desta e seu juízo, sendo a regra de 

agir elaborada tendo em vista a universalidade. A superação ocorre por meio da 

Ética a qual, dialeticamente, na ordem a frente indicada, é formada pelo movimento 

envolvendo a Família, a Sociedade Civil e o Estado. A primeira forma unidade, mas 

seus membros se desagregam, porque os sujeitos que a formam agem com 

independência, constituindo a Sociedade Civil como segunda etapa. A terceira é o 

Estado, que consiste na síntese entre a autonomia da individualidade e da 

substancialidade universal. O Direito do Estado é o ápice no que concerne ao 

Espírito Objetivo. O indivíduo só é cidadão como membro do Estado, concepção 

grega retomada por Hegel, e a família como seu momento. A história é concebida, 

portanto, como desdobramento da Razão. A história é síntese da dialética entre os 

Estados, ou seja, a história é desdobramento do Espírito no tempo, como a Natureza 

é da Ideia no tempo. O Espírito Objetivo desdobra-se na história de uma 

comunidade particular, ou seja, como Espírito do Povo,Volksgeist. Hegel diz que 

alguns indivíduos, sujeitos, expressam o Espírito Objetivo, como é o caso de alguns 

heróis, figuras históricas como Napoleão Bonaparte, para citar alguém mencionado 

por Hegel. Em função disso, haveria neles poder para realizar sua vontade, pois 

seriam usados pelo Espírito, como entende Hegel, para cumprir o sentido da 

vontade deste. (REALE; ANTISERI, 1990c). 

O conceito que emerge, como síntese, superação, especulação do Espírito 

Subjetivo, como tese, e do Espírito Objetivo, como antítese, é o Espírito Absoluto, 

positividade racional, o qual objetiva-se na Arte que retorna a si,  dialeticamente, 
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como Religião e, por fim, Filosofia. A Arte expressa a unidade no particular por meio 

do sensível, especialmente na poesia, a qual seria a mais espiritual forma de Arte. A 

Arte, que é a negação do Espírito Objetivo, concretizada, objetivada, fora de si, 

retorna a si e para si como Religião, que interioriza aquela representação exterior 

artística, associando a ela algo que esta não tem, que é a devoção, relacionando-a 

com o Absoluto. A Religião é a forma de maior interiorização do sujeito e da 

comunidade no sentido de profundidade, entretanto, não é de elevação. Para Hegel, 

isso ocorre pela síntese entre Arte e Religião, que é a Filosofia, o pensamento livre, 

pois a ciência leva ao pensamento o conceito sem o qual restaria apenas 

sentimentos e representações subjetivas. Assim, a Ideia torna-se, de forma Absoluta 

e com infinitude hegeliana, Autoconsciente de si. O Espírito Absoluto, como síntese, 

é a negação da negação, por outras palavras, conceito que é lado especulativo ou 

positividade da razão. (REALE; ANTISERI, 1990c). 

O Espírito Absoluto é o ser infinitamente em transformação, como se pode 

entender dos ensinamentos de Ubaldo Nicola (2005) no seu texto “Antologia 

Ilustrada de Filosofia”. 

Apresentados os parâmetros sobre a filosofia hegeliana, pode-se discutir, com 

acuidade, o conceito de liberdade no pensamento desse autor. 

Serão apresentados vários textos a seguir, elaborados por Hegel. Embora, à 

primeira vista, possa parecer desnecessária sua extensa exposição, isso é exigido, 

em face de muitas críticas que Hegel recebeu pelos autores contemporâneos. 

Muitas vezes, conhecem-se as críticas e os autores contemporâneos, mas os textos 

hegelianos acabam obscurecidos pelo seu desconhecimento,a ponto de alguns 

pensarem que nada se pode deles aproveitar. 

Realmente, um dos maiores males da pós-modernidade é a abundância de 

informações disponíveis no mundo ocidental, somada a sua pouca apreensão. Hoje, 

é comum defender posicionamentos de forma incisiva, porém, calcados em escassa 

fundamentação, inclusive por parte da academia. Como se verá em outra seção 

deste trabalho, a contemporaneidade acredita ser síntese dialética da história, mas 

está encerrada na antítese do esvaziamento do seu próprio autoconhecimento. 

Outrossim, nos tempos atuais, há grande preconceito com o que é antigo, 

preconceito não no sentido gadamariano, mas sim como cristalização do 

pensamento impeditiva de formação de antítese e consequente síntese do objeto. 

Para muitos “pensadores livres” hodiernos, o velho, como pensamento, ideia, é falso 
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e o novo é adequado. Todavia, para apenas retirar, pela pá da investigação, meio 

metro de terra que encobre o que está “por baixo” no ethos, qual seria o padrão 

válido para poder se afirmar que a ideia antiga é falsa?. Há, inclusive, possibilidade 

do novo ser falso? Será que, para se compreender a linguagem, na esteira da 

Filosofia da Linguagem, seria importante sair da superficialidade linguística? 

Muitos dos textos seguintes de Hegel são importantes para se compreender a 

Filosofia da linguagem, que receberá estudo especial neste trabalho. Em sua 

“Filosofia do Direito”, Hegel escreve o objeto da ciência filosófica do Direito: 

 

[...] é a Ideia do direito, isto é, o conceito do direito junto com a realização 
desse conceito [...] 
[...] A base do direito é, em geral, o espírito; seu lugar preciso e ponto de 
origem é a vontade. A vontade é livre, de modo que a liberdade tanto é a 
substância do direito como sua meta, enquanto o sistema do direito é o 
reino da liberdade tornado real, o mundo do espírito gerado a partir de si 
mesmo como uma segunda natureza [...]. 
[...] É apenas como inteligência pensante que a vontade é genuinamente 
uma vontade e livre. O escravo não conhece sua essência, sua infinitude, 
sua liberdade [...] e carece desse conhecimento de si mesmo porque não 
pensa em si mesmo. Essa autoconsciência que apreende a si mesma, 
através do pensamento, como essencialmente humana e, desse modo, se 
liberta do contingente e do fato, é o princípio do direito, da moralidade e de 
toda a vida ética [...]. 
[...] Um existente de qualquer tipo encarnando o livre-arbítrio, isto é o direito. 
O direito, por conseguinte, é por definição liberdade como Ideia. 
[...] Chamo de “dialética” o princípio motor do conceito, que da mesma 
maneira engendra e dissolve as particularizações do universal [...]. 
[...] Como é só na medida em que a vontade tem existência em alguma 
coisa determinada que ela é Ideia, ou , de fato, livre, e como o existente em 
que ela se pôs é liberdade de ser, conclui-se que força ou coerção é, em 
sua própria concepção, diretamente autodestrutiva, pois é expressão de 
uma vontade que anula a expressão ou existência determinada de uma 
vontade. Por isso, a força ou coerção, considerada em abstrato, é ilícita. 
(HEGEL, 2002b, p.304-305). 

Por fim, também na “Filosofia do Direito”, Hegel ensina, sobre o bem, a Ética, 

incluindo-se nela a família, o dever, a vontade, educação, todos associados, numa 

trama racional dialética, para se encontrar no Estado a concretização da liberdade. 

[...] O bem é a Ideia como unidade do conceito da vontade com a vontade 
particular. Nessa unidade, o direito abstrato, o bem-estar, a subjetividade do 
saber e a contingência do fato externo suplantam sua autossubsistência 
independente, embora ao mesmo tempo ainda estejam contidos e retidos 
dentro de sua essência. O bem é assim liberdade realizada, o fim absoluto e 
a meta do mundo. 
[...] O direito da vontade subjetiva é que tudo o que tiver de reconhecer 
como válido seja visto por ela como um bem [...] 
 [...] O Estado é a realidade da liberdade concreta. Mas liberdade concreta 
consiste em que a individualidade pessoal e seus interesses particulares 
não apenas alcancem seu desenvolvimento completo e ganhem 
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reconhecimento explícito para seu direito, como ocorre na esfera da família 
e da sociedade civil, mas, em primeiro lugar, que também passem de sua 
própria vontade para o interesse do universal e, em segundo lugar, 
conheçam e queiram o universal; que o reconheçam inclusive como sua 
própria mente substantiva; que considerem como seu fim e meta e sejam 
ativos nessa busca. O resultado é que o universal só prevalece ou atinge 
conclusão em conjunto com os interesses particulares e por meio da 
cooperação dos saber e querer particular; e, do mesmo modo, os indivíduos 
não vivem como pessoas privadas apenas para seus próprios fins, mas no 
próprio ato de desejá-los, eles desejam o universal [...]. (HEGEL, 2002b, 
p.307-324). 

Giovanni Reale e Dario Antiseri (1990c) fornecem a pista para ingressar no 

entendimento sobre o conceito, no sentido hegeliano, de liberdade. Dizem que há 

liberdade racional, pelo fato de que o conceito, para ser formado, depende do 

próprio sujeito e não de uma força externa. Há autonomia do sujeito no 

procedimento racional para se estatuir o conceito, pois o sujeito é Espírito, que pode 

ser verificado desde o momento da intelecção até o Absoluto.  

Portanto, há autonomia especulativa do sujeito quanto ao desempenhar 

racional da lógica hegeliana e retorno do ser, que está fora de si, a si e para si e isso 

é liberdade, numa cadeia circular em espiral, e essa independência do exterior é 

liberdade. 

A independência do exterior é liberdade no sentido negativo, enquanto  

autonomia é a liberdade em sentido positivo, defende Kant. 

Em Hegel, ao contrário de Kant, o pensamento é movimento, e sua origem é 

a própria dialética, em face da contradição perante a qual a consciência se depara, 

para ser autoconsciência, como momento do Espírito Subjetivo, Objetivo ou 

Absoluto. 

Poder-se-ia dizer que, em Hegel, há conceituação de liberdade negativa que 

exige independência do externo para formação do conceito, da síntese dialética. 

No sentido positivo, liberdade é a autogeração do conceito numa cadeia 

infinita, no sentido explicado supra, ou seja, num devir onde o ser sempre se 

transforma em Ideia a qual será ser em si, como tese, para continuação em espiral 

do movimento do pensamento. A cessação desse dinamismo metamorfósico 

resultaria em ausência de liberdade. 

Como a Razão somente se encontra no outro, através da prática, ou seja, 

pela vontade, o sujeito torna-se apenas um momento do Universal.  
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Destarte, liberdade, em sentido positivo, é a própria vida do Espírito, como 

autoconsciência na objetivação da vontade direcionada ao bem, sendo que, quando 

retorna a si e para si, há liberdade e esta continua assumindo conceituação de 

pensamento-livre, base de transformação, que forma a realidade, por ela ser o 

próprio pensamento. O ethos se torna a “natureza”, exterioridade no mundo da 

liberdade entendida como ideia.  

Não se pode perder de vista que o Espírito tenta se agarrar à vida e, por isso, 

busca o bem racional que, na massa das autoconciências, aparece como eticidade. 

Talvez, como compreensão possível e provável, seja essa a razão de Henrique 

Cláudio de Limas Vaz interpretar o ethos como o corpo histórico da liberdade. 

A liberdade jurídica pode ser compreendida, então, como personalidade 

jurídica, ou seja, a ideia que é o conceito de sujeito de direitos e deveres. O ser, 

como personalidade jurídica é livre para adquirir propriedade, contratar, ser membro 

de família, casar-se, ter sua religião, mas essa liberdade somente será liberdade se 

alinhada ao sentido do Espírito Objetivo, ou seja, da eticidade, principalmente em 

face do Espírito do Povo no qual se integra como Razão participante, 

autoconsciência conceitual. 

Quanto a sujeitos de direitos, a autoconsciência, em face das outras, faz-se 

ser que é Senhor, mas, como devedora, ser que é Escravo. Contudo, ao servir, 

direcionando a conduta ao bem da outra autoconsciência, o Escravo encontra no 

Senhor o polo antitético ideal para se superar e voltar a si e para si como conceito, 

livrando-se da finitude de onde partiu, o ser em si Escravo. 

Estado, em Hegel, como Espírito Objetivo, então, no sentido jurídico, moral e 

ético é a própria liberdade. No Estado, a dialética do sujeito, como juridicidade, faz 

com que vivencie liberdade, ao se relacionar com outras autoconsciências, quando 

expressa poder de incorporar, à sua própria significação, coisas, ou seja, exercendo 

o direito de propriedade e, dinamicamente, contrata com outros sujeitos para exercer 

esse direito como projeção da razão no mundo.  

Livremente, autodetermina-se como sujeito moral, cuja expressão se 

massifica na eticidade formada pelo conjunto das autoconsciências.  

Primeiramente, na família, a Ética manifesta-se como pensamento livre 

voltado ao amor.  
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Em segundo, pelo agir independente, não mais tendo o sujeito como membro 

da família, mas como sujeito independente que expressa sua vontade na multidão 

de sujeitos,que é a sociedade civil, como contradição à sociedade familiar.  

O Estado, síntese da família e da sociedade civil, é liberdade conceitual, 

como realização da Ética no mundo, formada pelo Direito e pela Moral, e, claro, 

mantém elementos tanto da família, como da sociedade civil, mas como conceito 

transformado. Dialeticamente, pela contradição, o Espírito Objetivo, que é 

pensamento, consubstanciado no Estado, continua impulsionando o ser visto como 

objeto, que é o mesmo pensamento, para se tornar novas ideias, conceitos, em 

direção ao bem, como reflexo da razão que se orienta não morrer e sim para 

manter-se viva, pensamento que não atravessa a história e muito menos está na 

história. 

Ao contrário, a História é movimento do Espírito como liberdade a qual se 

pode compreender como autonomia do operar da logicidade hegeliana, ou seja, 

autonomia dialética da Razão autoconsciente em direção ao bem. 

No pensamento hegeliano, a liberdade, como Ideia, pode ser percebida, de 

maneira espiritual Absoluta, em si, poeticamente, como “[...] essa palavra que o 

sonho humano alimenta que não há ninguém que explique,e ninguém que não 

entenda!.” (MEIRELES, 2009, p.87-91). 

Cecília Meireles, no Romanceiro da Inconfidência, tem esse entendimento 

sobre a liberdade e o expressa como arte. Com ela está a razão, pois todo ser 

humano, em face de sua experiência histórica, depara-se com o conceito espiritual 

hegeliano que a liberdade não é um ente dado, ago que, se fosse material, poderia 

ser capturado com as mãos. Ao contrário, é movimento dialético autônomo de 

autoconsciência da razão o qual permite o ser humano entender a liberdade como 

conceito, ideia, porém, de difícil definição, pois não é objeto estático, mas sim lógica 

eidética em espiral. 

Já se alertou, neste trabalho que a linguagem, como pano de fundo de 

significado, oferece o velho que se pode fazer diferente, como também o presente 

que tem como causa e circunscrição eidética o próprio corpo histórico da liberdade 

que condiciona a compreensão do Direito Privado-constitucional como autonomia e 

esta, ontologicamente, como experiência volitiva possível a partir da compreensão 

do homem, como ser que é tempo, linguagem e decisão. 
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Dessarte, a experiência da liberdade somente se torna mais compreensível e 

fascinante, quando se verifica seu conceito no horizonte do giro linguístico, o qual 

será objeto de estudo da próxima seção. 

A liberdade, na Idade Pós-moderna, como ideia apenas possível, a partir do 

rompimento do lacre monológico racional do indivíduo sobre o entendimento do 

sujeito, passa a ser experiência temporal, histórica e potencialmente transformadora, 

a partir da malha racional linguística na qual se assenta a intersubjetividade.  

2. 4 Existência, Horizonte de Compreensão e Liberdade   

Todo questionar é um buscar. Toda busca retira do que se busca a sua 
direção prévia. Questionar é buscar cientemente o ente naquilo que ele é 
como ele é. A busca ciente pode transformar-se em “investigação” se o que 
se questiona for determinado de maneira libertadora. (HEIDEGGER, 2007, 
p.40). 

Giovanni Reale e Dario Antiseri (1991c) lecionam que Martin Heidegger – 

1889 a 1976 – é o principal expoente da Filosofia da Existência. A obra mais 

importante de Heidegger é “Ser e tempo”, cujo resumo é a analítica existencial do 

homem tomado como ente, que tem como objetivo a determinação adequada do 

sentido do ser. Após 1930, Heidegger deixa de se ocupar com o homem, com o ente 

que analisa as vias de acesso ao ser, e passa a verificar o ser e sua autorrevelação. 

Thomas Giles (1989), no seu trabalho “História do existencialismo e da 

fenomenologia”, diz que o pensamento de Edmund Husserl, Wihelm Dilthey, Paulo 

de Tarso, Agostinho, Lutero e Kierkegaard, Aristóteles, os pré-socráticos, Kant, 

Fichte, a mística medieval, Decartes, têm influência decisiva no pensamento de 

Martin Heidegger nos primeiros anos de seu magistério. Aluno de Husserl, desde o 

início, Heidegger tem posição própria, tencionando desligar o idealismo 

transcendental das Ideias do método fenomenológico husserlniano. Heidegger 

ocupou-se de investigar o pensamento existente até o momento histórico no qual 

vivia. Queria verificar o que haveria nele de impensado, a fim de descobrir a verdade 

do Ser para nela habitar no futuro.  

Em Ser e tempo, Heidegger procura fazer a elaboração concreta da 

problemática quanto ao sentido do ser, de modo a verificar junto a que ente se deve 
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captar o sentido do ser, a fim de se evidenciar os modos de penetração no ser e da 

compreensão e posse do seu sentido. Deve-se também solucionar a possibilidade 

da escolha correta do ente exemplar e qual é a via autêntica de acesso ao 

mencionado ente. Penetração, compreensão, solução, escolha, acesso são 

momentos que formam a procura e, ao mesmo tempo, a maneira de ser de 

determinado ente, que é o homem e que o busca – segundo afirma Heidegger. A 

analítica existencial consiste na elaboração do problema quanto ao ser, ou seja, o 

tornar-se transparente. O homem pergunta-se sobre o sentido do ser.Para isso, 

preliminarmente, precisa explicitar antes o significado do ser. Heidegger emprega 

então a palavra dasein para designar o ente do homem que tem, entre várias 

possibilidades, a de buscar. Dasein é o homem que sempre está numa situação e 

ativamente se relaciona com ela. O se de dasein significa isso. Dasein é também a 

compreensão de que todos os objetos estão presentes em função do ente que é o 

homem. O modo de ser do dasein é sua existência. Não se pode compreender 

dasein como uma presença que, de forma acessória, tem o atributo de poder alguma 

coisa, como entende a tradição filosófica ocidental até aí. Ao contrário, constituir-se, 

como ser-possível, é a principal compreensão sobre o dasein, ou seja, ele é sempre 

algo que pode ser. A essência dessa possibilidade, como ser-possibilidade, é 

caracterizada pelo cuidar dos outros e do mundo. Destarte, a essência da existência, 

o ser do homem é a possibilidade de agir. O homem pode se escolher se perdendo 

ou conquistando. O homem é o dasein, o ente que resulta do seu ser e este é 

decidido apenas para cada dasein individual, no sentido de sua ruína ou posse. 

(REALE; ANTISERI, 1991c). 

Para Marcia Schuback (2007, p. 24), tradutora de Ser e tempo de Heidegger, 

no seu texto “A perplexidade da presença”, dasein “[...] é indicativo de experiência 

[...], pois o seu sentido é tão somente o de ser uma tarefa infinita, o de ser um a ser.” 

Schuback traduz a palavra dasein como presença para a língua portuguesa. 

O que dizer do alemão “da”? “DA” não diz nem aí, nem lá, nem cá. O “da” é 
etimologicamente palavra de intensificação, tendo a função primária de 
avivar, marcar, ressaltar, não possuindo propriamente nenhuma 
determinação espacial, cultural que poderia ser superada ou assumida por 
decreto. Metafísica é o modo mesmo de ser de Dasein, de presença como 
ser para além de si mesmo numa antecipação, transcendência, tradução, 
em suma, o que só possui a si mesmo perdendo a si mesmo. O modo de 
ser de Dasein é o modo de ser de um paradoxo radical, ser em-si mesmo 
um outro, ser em-si mesmo não ser um si-mesmo. Essa inscrição metafísica 
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mostra não apenas que toda busca de aprender Dasein é uma necessidade 
inevitável, mas igualmente que toda tentativa de agarrar o sentido da 
existência num sentido substancial não é capaz de desvencilhar-se da 
verbalidade temporalizante da vida da ek-sistência.  
[...] A experiência filosófica com que Ser e tempo nos presenteia está na 
descoberta de que a vida fática do homem, a existência, é um entre-aberto 
vivo, um desprendimento incessante do já determinado, a possibilidade livre 
de entregar-se ao nada aberto de um durante, em que se descobre que 
assim como o raio só existe em raiando, o homem só existe fazendo-se 
presença. Com o mistério da presença, surge o campo do vazio, esse em 
que o mundo pode fazer-se mundo. O pensamento de Heidegger não nos 
dá nada, ou melhor, nos dá o “no nada” do em fazendo-se, em sendo, em 
realizando, o raio de um nada, que como disse a poetisa Emily Dickson é a 
“força que renova o mundo.” (SCHUBACK, 2007 p. 27-32). 

Thomas Giles (1989, p. 99-100) assume a tradução da palavra dasein pela 

conhecida fórmula ser-aí. Heidegger vê a existência como a forma de ser própria do 

homem, ou seja, a essência do ser-aí, sua existência. Pelo fato de a essência do 

homem estar na sua existência, Heidegger não caracteriza o homem como ente-aí, 

mas ser-aí. “A forma verbal exprime o fato de cada elemento da essência ser um 

modo de existir, de se encontrar aí”. 

Martin Heidegger, na obra “Ser e tempo”, disserta sobre o dasein, traduzido 

para o português como presença:  

[...] essa não é apenas um ente que ocorre entre outros entes. Ao contrário, 
ela se distingue onticamente pelo privilégio de, em seu ser, isto é, sendo, 
estar em jogo seu próprio ser. Mas também pertence a essa constituição de 
ser da presença a característica de, em seu ser, isto é, sendo, estabelecer 
uma relação de ser com seu próprio ser. Isso significa, explicitamente e de 
alguma maneira, que a presença se compreende em seu ser, isto é, sendo. 
É próprio deste ente que seu ser se lhe abra e manifeste com e por meio de 
seu próprio ser, isto é, sendo. A compreensão de ser é em si mesma uma 
determinação de ser da presença. O privilégio ôntico que distingue a 
presença está em ela ser ontológica. 
Ser ontológico ainda não diz aqui elaborar uma ontologia. Por isso, se 
reservarmos o termo ontologia para designar o questionamento teórico 
explícito do sentido de ser, então dever-se chamar este ser-ontológico da 
presença de pré-ontológico. Isso, no entanto, não significa simplesmente 
sendo onticamente um ente, mas sendo no modo de uma compreensão de 
ser. 
[...] A “essência” da presença está em sua existência. As características que 
se podem extrair desde ente não são, portanto, “propriedades” 
simplesmente dadas de um ente simplesmente dado que possui esta ou 
aquela “configuração”. As características constitutivas da presença são 
sempre modos possíveis de ser e somente isso. 
[...] A presença só pode perder-se ou ainda não se ter ganho, porque, 
segundo seu modo de ser, ela é uma possibilidade própria, ou seja, é 
chamada a apropriar-se de si mesma. (HEIDEGGER, 2007, p. 48-5). 
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A experiência é poder-ser e isso significa projetar, de modo que, 

essencialmente, a existência é transcendência, vista por Heidegger como 

superação. Destarte, para Heidegger, as coisas do mundo são utensílios em função 

do homem que é projeto. Heidegger emprega importante conceito acerca do dasein 

que é o ser-no-mundo. O homem, por estar-no-mundo, como existência, poder-ser, 

projeto, transcendência, significa, originalmente que faz do mundo o projeto de seu 

agir. “É a transcendência que institui o projeto ou esboço de um mundo: esse é ato 

de liberdade – aliás, para Heidegger, é a própria liberdade.” Entretanto, nesse ato de 

liberdade, o homem é limitado pelos utensílios que são o mundo. Portanto, ao se 

dizer que o homem está-no-mundo, tal fato traduz o cuidado do dasein quanto aos 

acontecimentos concernentes ao seu projeto, em face de uma realidade-utensílio, 

que é plataforma de ação. O homem não é espectador inerte do mundo, mas se 

relaciona com o que nele ocorre de modo a modificá-lo e, por consequência, o 

dasein modifica-se. No mundo, as coisas são instrumentos, mas podem ser úteis 

para a composição de um projeto quando compreendidas cientificamente. “[...] O 

homem compreende uma coisa quando sabe o que fazer dela, do mesmo modo 

como compreende a si mesmo quando sabe o que pode fazer consigo, isto é, 

quando sabe o que pode ser”. Heidegger desconstitui a certeza gnosiológica da 

Idade Moderna de que o conhecimento ocorre no interior da mente e encerra-se 

nela, centrada na qualidade interior do sujeito, como se fosse mônoda, modo 

originário de compreensão do mundo. Ao contrário, o sujeito é aberto ao 

conhecimento. Dessa forma, o ser-com-os outros também é existencial, pois não há 

sujeito individual sem os outros e sem mundo. Assim “[...] como o ser-no-mundo do 

homem se expressa pelo cuidar das coisas, do mesmo modo o seu ser-com-os-

outros se expressa pelo cuidar dos outros [...]”. Diante disso, o sujeito pode optar por 

dois caminhos: deixar de ocupar-se com os outros ou ajudá-los “[...] a conquistar a 

liberdade de assumir seus próprios cuidados”. A primeira hipótese denota atitude 

inautêntica, pois há apenas um estar junto. A segunda traz a compreensão de ação 

autêntica pelo coexistir. (REALE; ANTISERI, 1991c, p. 583-585). 

Em “Ser e tempo”, Martin Heidegger explica que a 

[...] fundamentação dos modos de ser-no-mundo constitutivos do 
conhecimento de mundo evidencia que, ao conhecer, a presença adquire 
um novo estado de ser, no tocante ao mundo já sempre descoberto. Esta 
nova possibilidade de ser pode desenvolver-se autonomamente, pode 
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tornar-se uma tarefa e, como ciência, assumir a direção do ser-no-mundo. 
Todavia, não é o conhecimento quem cria pela primeira vez um 
“commercium” do sujeito com um mundo e nem este commercium surge de 
uma ação exercida pelo mundo sobre o sujeito. Conhecer, ao contrário, é 
um modo de presença fundado no ser-no-mundo. (HEIDEGGER, 2007, 
p.109). 

Explicam Márcio Paiva e Ricarlos Cunha, no escrito “A Constituição sob o fio 

condutor da ontologia fundamental”, ao dissertar sobre o Direito: 

[...] De fato, a liberdade, ao deixar-valer o mundo, é a origem do fundamento 
em geral. Heidegger estabelece a diferença entre o fundar como instituir 
(Stiften) e o fundar como dar fundamentação (Begruenden). 
Fundamentalmente, o mundo do Direito só é possível a partir de uma 
compreensão adequada do ser do Dasein. Assim, no exercício da liberdade, 
o Dasein revela-se sempre mais como ser-no-mundo, instituindo e 
fundamentando seus projetos. Portanto, a Constituição, antes de ser um 
objeto ao alcance da mão (Zuhandenheit), lançará suas raízes num 
específico modo de ser do Dasein: seu ser-livre, poder-ser, existência-no-
mundo. Por isso, a Instituição (Stiftung) é um projeto de mundo antes de 
tudo. Este será possível na forma de ocupação e pré-ocupação humana.  
[...] Essa ideia não nos põe em uma situação de prévia compreensão plena 
e total do mundo, dado o caráter instrumental das coisas, que se reflete no 
possível uso que delas podemos fazer. Tal possibilidade está intimamente 
ligada à compreensão, haja vista que, sendo o Dasein constitutivamente 
abertura, um poder-ser, as suas estruturas se caracterizam pelas 
possibilidades. O Dasein, sendo-no-mundo como projeto, tem na sua pré-
compreensão do mundo também mera possibilidade, sujeita a alterações, 
desenvolvimentos e ulterior elaboração. (PAIVA; CUNHA, 2008, p. 3645-
3664- grifo nosso). 

A existência inautêntica é a existência anônima e tem três características 

consecutivas: o homem é atirado ao plano dos fatos que diz que “as coisas 

acontecem de determinada forma porque assim se diz”. Há um vazio que leva o 

homem à curiosidade recorrendo ao novo continuamente; a terceira é o equívoco, 

por causa da individualidade das situações devorada pelo palavratório e curiosidade. 

O homem cai no plano das coisas do mundo como dejeto. A voz da consciência, não 

obstante, convoca o homem à procura do sentido do ser. Não aceita mais que ele se 

ponha no plano existentivo, mas no existencial, que é o ontológico. Entrementes, 

como o dasein é projeto, quando o homem decide por um caminho que o considera 

definitivo como, por exemplo, uma profissão, um estudo, a riqueza, acaba lançando-

se dispersivamente na existência inautêntica. Diz Heidegger que a morte é 

incondicionada, pois nenhum sujeito pode assumir a morte do outro, cada um 

precisa fazer isso em face da sua; é insuperável, pois é a última possibilidade da 
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existência que, o aniquila; é a mais própria das possibilidades, pois é essência da 

existência. Somente de uma possibilidade não se pode fugir: da morte, a 

possibilidade que torna as demais impossíveis. Faz com que a existência autêntica 

seja ser-para-a-morte, pois a perspectiva da morte, que nulifica toda outra 

possibilidade, põe alicerce na historicidade da existência e impede que o sujeito se 

fixe em projeto inautêntico. O sujeito, então, quando assume, por decisão 

antecipatória – e isso nada tem a ver com suicídio - a perspectiva de que a 

possibilidade da morte é a única inexorável, torna-se livre da dispersão casual de 

projetos inautênticos, para que os demais projetos possam ser escolhidos 

autenticamente. A existência autêntica é a aceitação da própria finitude, enfrentando 

a possibildiade da morte, percebida, não de forma intelectiva, mas por sentimento de 

angústia. A existência inautêntica é a tentativa de escapar da angústia da morte por 

meio de uma vida banal e anônima, de forma que, segundo Heidegger, o medo é 

angústia da morte que decaiu no mundo. O medo é a banalização, fraqueza de um 

dasein não seguro de si, retratando tranquilidade indiferente diante da morte. 

(REALE; ANTISERI, 1991c). 

Para Heidegger, o tempo é êxtase, o que, no seu sentido etimológico, 

significa “estar fora”. O passado é o retorno às situações para aceitá-las e o cuidado 

com as possibilidades que surgem dele; o futuro, projetar-se-adiante em-vista-de-si-

mesmo, é pretender-se; o presente é preso às coisas. Os três encontram significado 

no futuro, ou seja, no homem “fora de si”. Os fenômenos do rumo a, retro e junto, ou 

seja, fora de si, em si e para si – futuro, passado e presente são denominados 

êxtases da temporalidade. (REALE; ANTISERI, 1991c). 

Pode-se verificar, no dito anterior, a influência do pensamento de Hegel em 

Heidegger. 

O tempo inautêntico visa à preocupação com o êxito, sucesso, enquanto o 

futuro, como viver para a morte, sendo tempo autêntico é desprovido de 

mundaneidade. O passado autêntico, por sua vez, é a não aceitação passiva da 

tradição, confiar nas possibilidades oferecidas e reviver a possibilidade do homem 

que já existiu. O presente, por último, é o instante que, quando autêntico, o homem 

decide seu destino e repudia a vida inautêntica – absorção pelas coisas a fazer. 

Para Heidegger, isso tudo tem as consequências de compreender a significação de 

tempo usada no pensamento comum e científico, como databilidade e medição 

temporal científica, é tempo inautêntico, voltado à mundaneidade; a existência 
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angustiada, quando autêntica, faz com que o homem viva os fatos mundanos de seu 

tempo, mas com consciência de afastamento; a historicidade do dasein resulta na 

hitoriografia. (REALE; ANTISERI, 1991c). 

Segundo a metafísica clássica, Aristóteles e a Filosofia até Hegel procurou o 

sentido do ser indagando aos entes, e atribuiu à simples-presença desses o ser, 

identificando-os com objetividade. Heidegger denuncia isso como redução do ser à 

física absorvida pela coisa, o que não seria metafísica, resultanto no esquecimento 

do ser. A análise da existência autêntica, por sua vez, não revela o sentido do ser, 

apenas o vazio, o nada. Para Heidegger, a linguagem do ente não é capaz de 

revelar o sentido do ser, isso deve ser iniciativa do próprio ser. O desvelamento 

ocorre, então por meio da linguagem, mas não a científica ou a do palavratório, 

porém na linguagem autêntica poética, que seria a casa do ser. A poesia é a língua 

originária e a palavra tinha caráter sagrado. As coisas foram nomeadas pela palavra, 

responsável pela fundação do ser. A fundação do ser não seria obra do homem, 

mas dom do ser, pois não é o poeta quem fala, mas o ser na linguagem. Dessa 

forma, o homem não deve ser o senhor do ente, mas sim o pastor do ser; ele não 

pode desvelar o sentido do ser, é chamado para atuar como guarda da verdade que 

pertence ao próprio ser. O silêncio para ouvir o ser, o abandono ao ser seria a única 

atitude correta. O homem, em função disso, deve se colocar livre para com a 

verdade, sem agir como seu senhor, mas ser seu guardião, pois ela é o 

desvelamento do ser. Liberdade e verdade coincidem, portanto. (REALE; ANTISERI, 

1991c). 

Platão rejeitou o não ocultamento do ser como verdade, subvertendo a 

relação entre eles. Baseou o ser na verdade, ela estaria “[...] no pensamento que 

julga e estabelece relações entre os próprios “conteúdos” e “ideias”, e não no ser 

que se desvela ao pensamento. [...] desse modo, o ser deveria se finalizar e 

relativizar para a mente humana, aliás, para a sua linguagem”. Como resultado, 

houve preponderância, fé exacerbada na técnica no mundo ocidental. (REALE; 

ANTISERI, 1991c, p. 590-591). 

Por outras palavras, Platão, em vez de anunciar o ser como algo que está no 

sentido existencial das decisões humanas autênticas, encerrou-o na teoria com sede 

na razão do sujeito. Consequentemente, o sentido do ser deixa de ser algo que se 

desvela nas ações para ser objeto de sentido lógico tomado como juízo de falso ou 

verdadeiro quanto à intelecção de ideias na mente do homem. 
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Anaximandro, Parmênides e Heráclito entendiam a liberdade como “[...] um 

des-velar-se do ser, como provaria o sentido etimológico de aletheia, em que 

lantháno, velar, é precedido de privativo”. Ao contrário, Platão, como dito, rejeitou a 

verdade como não ocultamento. (REALE; ANTISERI, 1991c, p. 590-591). 

O Ocidente pagou o preço por essa decisão como consequência. 

A partir do exposto, pode-se compreender a proposição heideggeriana sobre 

autonomia e liberdade. Thomas Ranson Giles assevera que a 

[...] própria autonomia do Ser-aí não significa outra coisa senão a resolução 
de ser aberto a todas as possibilidades autênticas e características da 
existência e, finalmente, ser para a morte. Isso só se torna possível se o 
Ser-aí puder fazer um ato de reflexão sobre si mesmo, sobre suas 
autênticas possibilidades.  
[...] O Ser-aí liberta o existente do seu ocultamento transcendental e lhe dá 
o ser, isto é, o seu significado. (GILES, 1989, p.108-110). 

Afirma Martin Heidegger a respeito da liberdade, em sua obra intitulada 

“Sobre a Essência da Verdade”, que a  

[...] essência da verdade é a liberdade. 
[...] A liberdade foi primeiramente determinada como liberdade daquilo que é 
manifesto no seio do aberto. Como deverá ser pensada esta essência da 
liberdade? O manifesto ao qual se conforma a enunciação apresentativa, 
enquanto lhe é conforme, é o ente assim como se manifesta para e por um 
comportamento aberto. A liberdade em face do que se revela no seio do 
aberto deixa que cada ente seja o ente que é. A liberdade se revela então 
como o que deixa-ser o ente. 
[...] Se, entretanto, o ser-aí ek-sistente, como deixar-ser do ente, libera o 
homem para a sua “liberdade”, quer oferecendo à sua escolha alguma coisa 
possível (ente), quer impondo-lhe alguma coisa necessária (ente), não é 
então o arbítrio humano que dispõe da liberdade. O homem não possui a 
liberdade, o ser-aí, ek-sistente e desvelador, possui o homem, e isto tão 
originariamente que somente ela permite a uma humanidade inaugurar a 
relação com o ente em sua totalidade e enquanto tal, sobre o qual se funda 
e esboça toda a história. Somente o homem ek-sistente é historial. A 
“natureza” não tem história. (HEIDEGGER,1999). 

Em resumo, como se configura a liberdade no pensamento de Heidegger? 

A liberdade aparece como autonomia, mas não no sentido kantiano.  

Tal qual visto anteriormente neste trabalho, autonomia no sentido negativo 

kantiano é independência da razão ao que lhe é externo. Já a autonomia positiva 

com significado kantiano é capacidade da razão de fazer normas para si mesma. 
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Todavia, enquanto em Kant a liberdade poderia ou não ser conforme o 

imperativo categórico, segundo um dever ser moral, no pensamento de Heidegger, 

só há liberdade quando o homem decide por uma vida existencial autêntica. 

Pode-se defender que, para Heidegger, a autonomia, no sentido negativo, 

está no homem não se enveredar nas possibilidades inautênticas existenciais a fim 

de que se preserve de vivenciar experiência banal, anônima e fraca, pautada pelo 

domínio do medo. 

No sentido positivo, pode-se acastelar que a autonomia é o homem constituir-

se, ontologicamente, como ser diverso dos outros animais, no sentido de ser capaz 

de experiência autêntica. 

A liberdade relaciona-se com a autonomia, no que concerne ao desvelamento 

de sentido do ser chamado por Heidegger como verdade. 

Ser livre é desprender-se de tudo o que impede uma vida autêntica, não 

optando pela efetivação das possibilidades que levam à banalização existencial. I 

Igualmente, o homem, como dasein, apresenta-se livre, quando escolhe parar 

de sobrepujar o sentido do ser, as suas decisões que fortalecem o jugo do medo. A 

liberdade ocorre pela atitude humana de abrir mão dos empecilhos existenciais 

quanto a sua relação com o ser e passa a “ouvi-lo” para compreender seu sentido. 

No sentido positivo, a liberdade é a decisão de agir conforme a consciência 

de que o homem é ser-para-a-morte, de modo a direcionar suas forças para 

efetivação de possibilidades autênticas. 

No contexto do ser-no-mundo, como dasein, que é experiência como 

possibilidades, o homem, no sentido ontológico, depara-se com a liberdade 

existencial, por viver a oposição à morte como encerramento das demais 

possibilidades.  

Significativamente, o homem é dasein, ser-no-mundo, livre, quando, em 

significação existencial de sentido do ser, é autônomo em relação à morte, não 

porque deixa de receber sua influência como a mais aguda possibilidade.  

Diversamente, torna-se autônomo em relação à morte, pela tomada racional 

de decisão de, a partir da angústia que sente em função da morte, ter a 

oportunidade de deixar de ser escravo perante a inexorabilidade de sentido do 

encerramento da possibilidade, a fim de que possa vivenciar as escolhas autênticas. 

Nesse contexto, o homem é autônomo ao decidir por existência de sentido autêntico. 
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Destarte o dasein somente compreende-se como livre quando se rende à verdade 

existencial de sentido do ser como fonte válida de projeto de vida. 

A possibilidade de aferição compreensiva sobre o significado de liberdade, a 

autonomia e vida autêntica somente é possível quando se compreende que toda 

possibilidade de sentido existe a partir de significados já pré-existentes no mundo, 

pois o homem é ser-no-mundo. Dessa forma, qualquer sentido possível para o 

dasein depende de uma pré-orientação significativa de sentido em face de um 

significado pré-existente no mundo. A possibilidade de interpretação de sentido,  

o próprio dasein é ser de sentido, está encerrada num círculo hermenêutico. 

O círculo hermenêutico é quebra da razão subjetiva, apregoada pela Filosofia 

do Sujeito, como mônoda de sentido racional. 

A seguir, apresenta-se texto de Martin Heidegger, escrito em “Ser e tempo”, o 

qual se tornou muito conhecido sobre o círculo hermenêutico. 

No projetar-se do compreender, o ente se abre em sua possibilidade. O 
caráter de possibilidade sempre corresponde ao modo de ser de um ente 
compreendido. O ente intramundano em geral é projetado para o mundo, ou 
seja, para um todo de significância em cujas remissões referenciais a 
ocupação se consolida previamente como ser-no-mundo. Se junto com o 
ser da presença o ente intramundano também se descobre, isto é, chega a 
uma compreensão, dizemos que ele tem sentido. Rigorosamente, porém, o 
que é compreendido não é o sentido, mas o ente e o ser. Sentido é aquilo 
em que se sustenta a compreensibilidade de alguma coisa. Chamamos de 
sentido aquilo que pode articular-se na abertura compreensiva.  
Enquanto não se abolir do compreender esse círculo, a historiografia deve 
satisfazer-se com possibilidades menos rigorosas de conhecimentos. 
Permite-se-lhe que preencha, de certo modo, essa falta mediante o 
“significado espiritual” de seus objetos. Segundo a opinião dos próprios 
historiadores, o ideal seria que se pudesse evitar o círculo na esperança de 
se criar, pela primeira vez, uma historiografia tão independente do ponto de 
vista do observador como se presume que seja o conhecimento da 
natureza. 
[...] Mas, ver esse círculo num vício, buscar caminhos para evitá-lo, também 
“senti-lo” apenas como imperfeição inevitável, significa um mal-entendido de 
princípio acerca do que é compreender.  
[...] O “círculo” do compreender pertence à estrutura do sentido, cujo 
fenômeno tem suas raízes na constituição existencial da presença, 
enquanto um compreender que interpreta. O ente em que está em jogo seu 
próprio ser como ser-no-mundo possui uma estrutura de círculo ontológico. 
Deve-se, no entanto, observar que, se do ponto de vista ontológico, o 
“círculo” pertence a um modo de ser do que é simplesmente dado, deve-se 
evitar caracterizar ontologicamente a presença mediante esse fenômeno. 
(HEIDEGGER, 2007, 214-215). 

Tendo em vista a perspectiva de que a possibilidade de todo sentido do 

dasein pressupõe o círculo hermenêutico, as decisões em prol da vida autêntica 
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serão compreendidas como liberdade, pois serão manifestações existenciais 

verdadeiras de desvelamento compreensivo de sentido do ser por meio de ações 

que levam o homem a vivenciar possibilidades autênticas. 

Outro aspecto para se compreender a liberdade, a partir do contexto do 

existencialismo, consiste na Hermenêutica de Hans Georg Gadamer – 1900 a 2002.  

Georg Gadamer (2007), no seu livro “Verdade e Método”, explica que o 

referido círculo hemenêutico, formado por juízos prévios, sua historicidade em face 

de sentido de significados repetitivos validados por aceitação racional, tomados 

como tradição, recebem significado para o homem por intermédio da linguagem. 

Para Gadamer, a significação de mundo só é possível por meio da linguagem, cujo 

conceito é sobreposto ao de pensamento. Por isso, a própria possibilidade de 

pensamento, Filosofia, compreensão somente ocorrerá em função da mesma 

Conforme Georg Gadamer, a 

[...] tradição não é simplesmente um acontecer que aprendemos a conhecer 
e dominar pela experiência, mas é linguagem [...]. 
[...] O problema hermenêutico não é, pois, um problema de domínio correto 
da língua, mas de correto acordo sobre um assunto, que se dá no medium 
da linguagem. 
 [...] O sentido da experiência hermenêutica reside, antes, no fato de que, 
frente a todas as formas de experiência do mundo, a linguagem abre uma 
dimensão de profundidade a partir da qual a tradição alcança os que vivem 
no presente. Desde há muito tempo, antes do uso de toda escrita, essa é a 
verdadeira essência do ouvir, a saber, o ouvinte é capaz de ouvir a lenda, o 
mito, a verdade dos antigos.  
[...] Nossas reflexões se orientam pela ideia de que a linguagem é um meio 
(Mitte) em que se reúnem o eu e o mundo, ou melhor, em que ambos 
aparecem em sua unidade originária.  
[...] a hermenêutica é um aspecto universal da filosofia e não somente a 
base metodológica das chamadas ciências do espírito. (GADAMER, 2007, 
p.467- 613). 

Dissertam Giovanni Reale e Dario Antiseri (1991c) que o fundador da 

Hermenêutica contemporânea, compreendida como Teoria da Interpretação, é 

Gadamer. A Hermenêutica relaciona-se com a interpretação das Escrituras e dos 

textos que formam o objeto da Literatura. Não obstante as pistas da Antiguidade 

clássica e de alguns sinais da Filosofia medieval sobre concepções de diversos 

“sentidos”, a Hermenêutica surge das discussões teológicas advindas da Reforma e, 

posteriormente, incide, a par da Teologia, na Filosofia, História e Direito, quanto à 

interpretação. Schelegel e Schleiermacher procuraram destacar a Hermenêutica na 
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Filosofia. Posteriormente, Dilthey quis estabelecê-la como pedra angular das 

ciências do espírito. Para ele, a Hermenêutica não era apenas conjunto de questões 

técnicas, metodológicas, mas tinha natureza filosófica na qual se baseava a 

historicidade do homem e sua consciência histórica. Entrementes, foi Heidegger que 

concebeu a Hermenêutica como intrínseca ao homem, por ser a estrutura 

constitutiva do dasein e não apenas instrumento à disposição do homem. Novelo de 

experiências que cresce sobre si mesmo é o homem. Cada uma dessas 

experiências origina-se do fundo das anteriores reintegrando-as. A essência do 

alerta de Heidegger não é se dar conta do círculo hermenêutico, mas sim que o 

intérprete não se pode deixar levar por limitações oriundas de hábitos mentais 

inconscientes e arbitrários, de modo que a interpretação seja correta, mantendo-se 

os olhos firmes no objeto interpretado, para sobrepujar as confusões do íntimo do 

intérprete. Quem interpreta um texto visa à realização de algum projeto e a 

interpretação já parte preliminarmente de um significado. Com base na penetração 

posterior do texto, essa interpretação é revista. Quando o intérprete se aproxima do 

texto, ele não é uma tabula rasa, mas já leva consigo pré-compreensões, pré-juízos, 

pré-suposições de significação, suas expectativas. Há, então, esboço de significado 

preliminar por parte do intérprete, quando se depara com o texto, em face da sua 

pré-compreensão. A Hermenêutica, portanto, a partir disso, continua revisando, 

como projeto interpretativo, a pré-compreensão inicial, confirmando ou não sua 

autenticidade, e daí surgem novos projetos. Como saber, entretanto, se a 

interpretação é correta ou não? Gadamer diz que é por meio da análise posterior do 

texto. Se a primeira interpretação se mostra contrária ao texto, chocando-se com 

ele, elabora-se novo esboço de sentido e assim sucessivamente, já que, ao longo do 

tempo, mudam-se os saberes sobre o contexto, os pré-juízos e as expectativas. 

Como tabula cheia e não rasa, os choques entre as pré-compreensões do intérprete 

e o texto atraem sua atenção, fazendo com que o hermeneuta tome consciência de 

seus próprios pré-juízos, pré-conceitos, a fim de que possa interpretar com maior 

adequação, assevera Gadamer. Surge, então, a alteridade do texto em face do 

intérprete. Sob a pressão do texto, o intérprete passa a descartar suas próprias 

atribuições de sentido pré-compreensivas. Logo, para se compreender algum texto, 

é preciso deixar que este diga alguma mensagem ao intérprete, por sua tomada de 

consciência sobre seus próprios pré-juízos. 
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Pode-se inferir desse pensamento de Gadamer que, para compreender, o 

intérprete deve abaixar seu escudo formado de pré-compreensões de forma a 

aceitar que o que o texto lhe quer dizer é diverso do esboço inicial. Pode-se afirmar 

que, para compreender, é preciso abrir a mente, não cristalizando a possibilidade de 

compreensão possível nos pré-juízos, embora esses sejam os pontos de partida 

para a própria compreensão.  

Apresentando sempre um sentido mais adequado para o texto, após o outro, 

a interpretação do hermeneuta não pode ter, como objetivo, somente confirmar o 

esboço pré-compreensivo do intérprete, mas este é o ponto de partida, para se 

compreender. O hermeneuta interpreta com consciência metodológica, quando o 

esboço inicial é apenas plataforma para o início da interpretação. Tornando-se 

conscientes os pré-juízos do intérprete, ele pode verificá-las, alicerçando sua 

compreensão no objeto de interpretação e não em si mesmo. São os pré-juízos 

inconscientes do intérprete que o tornam surdo para o texto. É preciso deixar o texto 

falar, pois. (REALE; ANTISERI, 1991c). 

O texto tem vida própria, produzindo efeitos sobre a história ulterior, muitas 

vezes, inimagináveis pelo seu próprio autor. Portanto, a história dos efeitos 

causados por um texto é importante para sua interpretação também. Logo, ao 

contrário do que muitas vezes se pensa, quanto maior a distância do intérprete de 

algum texto, melhor a chance de se aproximar interpretativamente de forma correta 

deste. Às vezes, no futuro, consegue-se interpretação melhor da que à época se fez 

do texto, porque naquele tempo não se considerou algum sentido por causa de 

alguma significação de validade daquela época. A interpretação de um texto, 

portanto, é menos simples, quando não se conhece sua história efeitual. Pré-juízo, 

para Gadamer não tem sentido pejorativo, mas significa ideia, conjectura, 

proposição. O idola, ou seja, o preconceito foi estudado por Bacon que propôs que 

este aprisiona o espírito e o desvia da verdade, de modo que o homem precisa 

afastá-lo. Gadamer, ao contrário, diz que isso não é metodologia, mas sim disciplina 

mental no sentido latino. O pensamento de Bacon, para Gadamer, tem o efeito 

contrário que aquele quis propor, ou seja, mostra a importância do pré-juízo para se 

interpretar. Gadamer defende que não se deve expurgar a mente do idola, como 

queria Bacon, mas sim tomar consciência dele e colocá-lo constantemente à prova 

e, às vezes, até eliminá-lo, assumindo outro melhor. Os iluministas foram os 

responsáveis, segundo Gadamer, pelo sentido pejorativo que o pré-juízo passou a 
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apresentar. Eles faziam distinção entre pré-juízo devido ao respeito pela autoridade 

e pré-juízo devido à precipitação. Isso se deve à conhecida passagem kantiana que 

diz que se deve servir do próprio entendimento. Gadamer denuncia, contra a 

indiscriminada difamação dos iluministas em desfavor da autoridade, que, 

realmente, quando o juízo da autoridade toma o lugar do juízo do intérprete aquela 

se torna fonte de preconceito. Entrementes, o iluminismo não se deu conta que a 

autoridade também pode ser causa da exposição de verdade. O Romantismo, por 

sua vez, critica negativamente o Iluminismo equiparando a tradição à natureza, 

desvinculando-a da razão, em face da força de conservação que aquela tem. Se 

contra o Iluminismo Gadamer evoca os direitos da tradição, opõe-se ao 

Romantismo, baseado no fato de que para se manter a tradição é preciso aceitação 

racional. A tradição, por isso, é ato de racionalidade e, ao contrário do que 

pensavam os iluministas, não é somente o novo que é racional. (REALE; ANTISERI, 

1991c). 

Gadamer está convencido de que um dos significados menos compreensível 

para o homem é o sentido de experiência. Esta tem característica de sempre ser 

substituída por outra mais adequada; os choques de pré-juízos promovem sua 

abertura fundamental, não somente para corrigir os equívocos, mas no sentido de 

sempre se buscar a confirmação da experiência. Ele vê um sentido produtivo na 

negativação da experiência, como autêntica, que consiste no contraditar 

generalizações. Gadamer chama isso de experiência dialética. Quando alguém diz 

que fez experiência de algo, significa que passou a compreender esse algo melhor 

que antes.Isso diz repeito não somente à compreensão dos novos significados da 

experiência nova, mas também da expectativa inicial. A compreensão sobre algo 

que tem significado universal, como a expectativa anterior à nova experiência, 

ocorre por meio da experiência dialética. A contradição ao pré-juízo é a experiência 

autêntica. A experimentação, nessa esteira, faz com que aquele que experimentou 

adquira conhecimento novo, tornando-se perito sobre algo. Mas ao mesmo tempo 

abre-se para novas experiências sobre o que ainda não sabe. Outrossim, a 

continuidade da experiência autêntica, como experiência dialética, demonstra que o 

que se passou não retorna e nem todo instante é o momento adequado, para se 

praticar determinado ato. Por outras palavras, o homem é ser finito e assim também 

é a experiência. A experiência dialética resulta em alargamento de horizonte sobre 

compreensão. No entanto, isso não significa ser senhor de todo o conhecimento. Ao 
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contrário, é abertura para novas experiências, como expansão de horizonte de 

compreensão numa condição finita. Compreender o que existe é ter compreensão 

dos limites de todo projeto. Por isso, a experiência é experiência da finitude humana. 

(REALE; ANTISERI, 1991c). 

A pergunta, para Georg Gadamer (2007), é a chave para abertura da 

experiência a novas experiências. Ela confronta o pré-juízo estabelecido 

suspendendo sua validade, fazendo com que se erijam novas possibilidades 

hermenêuticas de sentido linguístico.  

O sentido dos juízos é compreendido, levando-se em conta que, no ato de 

compreender, operam-se os efeitos da concepção prévia de perfeição. Esta, por sua 

vez, guia a formação de sentido, por referência à expectativa de verdade da 

experiência hermenêutica visada, como se é possível concluir do pensamento de 

Georg Gadamer (2007) em “Verdade e Método”. 

Pode-se deparar com textos de “Verdade e Método” sobre a concepção 

prévia de perfeição; o papel hermenêutico da pergunta, no sentido de instrumento 

que abre a possibilidade de experiência e a hermenêutica como horizonte de 

compreensão, pelos seguintes apontamentos de Georg Gadamer expostos abaixo. 

  

[...] Toda a interpretação correta tem que proteger-se da arbitrariedade de 
intuições repentinas e da estreiteza dos hábitos de pensar imperceptíveis, e 
voltar seu olhar para “as coisas elas mesmas” (que para os filósofos são 
textos com sentido, que tratam, por sua vez, de coisas). 
[...] Na verdade, não é a história que nos pertence, mas somos nós que 
pertencemos a ela. Muito antes de nos compreendermos na reflexão sobre 
o passado, já nos compreendemos naturalmente na família, na sociedade, 
no Estado em que vivemos. A autorreflexão do indivíduo não passa de uma 
luz tênue na corrente cerrada da vida histórica. Por isso, os preconceitos de 
um indivíduo, muito mais que seus juízos, constituem a realidade histórica 
do seu ser.  
[...] O círculo da compreensão não é, portanto, de modo algum, um círculo 
“metodológico”; ele descreve antes um momento estrutural ontológico da 
compreensão. 
[...] A concepção prévia da perfeição que guia toda nossa compreensão 
demonstra também que ela tem em cada caso um conteúdo determinado.  
[...] distância temporal nos dá condições de resolver a verdadeira questão 
crítica da hermenêutica, ou seja, distinguir os verdadeiros preconceitos, sob 
os quais compreendemos, dos falsos preconceitos que produzem os mal-
entendidos.  
[...] Um pensamento verdadeiramente histórico deve incluir sua própria 
historicidade em seu pensar. Só então deixará de perseguir o fantasma de 
um objeto histórico – objeto de uma investigação que está avançado – para 
aprender a conhecer no objeto o diferente do próprio, conhecendo assim 
tanto um quanto o outro. O verdadeiro objeto histórico não é um objeto, mas 
a unidade de um e de outro, uma relação formada tanto pela realidade da 
história quanto pela realidade do compreender histórico. Uma hermenêutica 
adequada à coisa em questão deve mostrar a realidade da história na 
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própria compreensão. A essa exigência eu chamo de “história efeitual”. 
Compreender é, essencialmente, um processo de história efeitual. 
[...] Horizonte é o âmbito de visão que abarca e encerra tudo o que pode ser 
visto a partir de um determinado ponto.  
[...]. A verdadeira experiência é assim experiência da própria historicidade. 
(GADAMER, 2007, p. 355-467). 

Em face do exposto, resta perguntar sobre como se pode interpretar, em face 

da comunicação textual de Gadamer, o significado de liberdade e autonomia. 

Pode-se dizer, aqui neste trabalho, que a liberdade, em Gadamer, tem sentido 

geral e específico, como também um negativo e um positivo. 

No sentido geral, significa que o homem, diferentemente dos animais, é 

autônomo. Ele é capaz de falar, pode dar nomes aos objetos com infinitas 

possibilidades existenciais. A linguagem é o mundo do significado de múltiplas 

positividades significativas de sentido na qual somente o homem consegue se elevar 

a esse patamar superior.  

No mundo linguístico, o homem é capaz de tornar-se autônomo ao interpretar, 

frente aos pré-juízos que carrega consigo e focar sua interpretação no que o texto 

lhe quer dizer.  

A autonomia, com essa significação específica, também pode ser percebida 

como capacidade de vivenciar experiências linguísticas significativas, dialéticas e 

históricas, de modo a alargar seu horizonte de compreensão, sua capacidade de 

aprender, ser cada vez mais experiente. Por outras palavras, o homem, pela 

experiência, pode livrar-se de um destino de impossibilidade de avanço quanto à 

verdade enquanto puder experimentar, nunca desistir de alargar seu horizonte de 

compreensão.  

No sentido negativo, a liberdade do homem é não estar preso à condição 

existencial de não experimentar linguisticamente, como é o caso dos animais que 

não conseguem se elevar ao mundo da linguagem. 

No sentido positivo, a liberdade é autonomia como liberdade genérica e 

específica. Por outras proposições, capacidade de linguagem e de deter-se à busca 

da verdade na interpretação. 

O texto de Georg Gadamer exposto a seguir, a par dos já inscritos neste 

trabalho, podem possibilitar a interpretação apresentada. 
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Quase já não se pode contestar que o que caracteriza a relação do homem 
com o mundo, em oposição a todos os demais seres vivos, é a sua 
liberdade frente ao mundo circundante. Essa liberdade implica a 
constituição de um mundo que se dá na linguagem. Um faz parte do outro. 
Elevar-se acima das coerções do que vem ao nosso encontro a partir do 
mundo significa ter linguagem e ter mundo.  
[...] para o homem, elevar-se acima do mundo circundante significa elevar-
se ao mundo, e não, abandonar o mundo circundante, mas uma postura 
distinta frente a ele, uma postura livre e distanciada, cuja realização tem o 
modo de ser da linguagem. Uma linguagem dos animais só existe per 
aequivocationem, pois linguagem é uma possibilidade variável do homem, 
uma possibilidade livre em seu uso. Para o homem, a linguagem não é 
variável só no sentido de que existem outras línguas que podem ser 
aprendidas. Para ele, ela é variável também em si mesma, na medida em 
que lhe dispõe diversas possibilidades de expressar uma mesma coisa. 
(GADAMER, 2007, p. 573-574). 

José Emílio Ommati (2004, p. 34-4), no seu livro “A Igualdade no Paradigma 

do Estado Democrático de Direito”, ensina que o movimento do giro hermenêutico 

iniciou-se com Heidegger, pela caracterização de que o ser do homem é conhecer. 

O homem é compreendido como tal porque é linguagem e tempo, sendo este a 

marca do próprio significado de homem. Em essência, pode-se afirmar que o 

homem é memória do ser, como “[...] momento fundamental do evento de 

desvelamento do ser. Só se pode falar de linguagem, no sentido estrito da palavra, 

aí onde o ser se desvela, se abre, ou seja, no homem”. As perguntas que o homem 

faz já ocorrem numa tradição determinada, pois ele é ser histórico. Quanto a 

Gadamer, afirma que esse marca a reviravolta da Hermenêutica, pela demonstração 

da importância, para se encontrar a verdade, dos valores enraizados no homem, da 

tradição e da história – o que ocorre por intermédio da linguagem. Não obstante, diz 

que Gadamer não explicou como a comunicação é possível, ou seja, como o 

entendimento mediado pela linguagem é possível. Esse papel coube a Wittgenstein. 
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3 FILOSOFIA ANALÍTICA DA LINGUAGEM E DISCURSO DEMOC RÁTICO 

A Filosofia da Linguagem representa a virada epistemológica que ocorre na 

Pós-modernidade acerca de como é possível produzir conhecimento válido. 

A expressão Pós-modernidade surgiu “[...] no final dos anos 50 e começo da 

década de 60 na literatura norte-americana e se estendeu para as artes, a 

sociologia, a política e a ciência de modo geral [...]”, como ensina Francisco Amaral 

em seu texto “O Direito Civil na Pós-modernidade.” (AMARAL, 2003, p.61-62). 

A Filosofia da Consciência defende que está na razão do sujeito a 

possibilidade intelectiva para se entender o fenômeno e a própria compreensão de 

mundo, pois é a razão subjetiva que estatui os conceitos significativos que devem 

nortear o agir.  

O Estado é a somatória da racionalidade de consciências individuais como 

fruto das categorias intelectivas presentes na razão de cada uma delas segundo a 

Filosofia do Sujeito. 

Para se compreender a Filosofia Subjetiva é fundamental que cada razão 

individual seja capaz de estabelecer e compreender com propriedade universal o 

fenômeno e seus aspectos de dever-ser. 

Por outros termos, a razão subjetiva é solipsista, monológica, no que se refere 

à ideia de mônada.  A autonomia racional se processa somente dentro das fronteiras 

da razão subjetiva, sobrepondo-se ao entendimento de liberdade. 

Monologia vem de mônada, desenvolvida por Leibniz (1646-1716), que. foi 

diplomata, matemático e filósofo, no mesmo período em que o físico inglês Newton 

desenvolveu o cálculo infinitésimo. Seu método, todavia, era diferente.  A 

notoriedade sobre o cálculo infinitesimal foi atribuída a Newton devido à influência da 

academia da Inglaterra. O pensamento leibniziano era mecanicista, atrelado à 

metafísica, num período em que predominou o racionalismo antropocêntrico. 

Entendia que Deus construiu e ajustou todo o universo no início dos tempos por 

meio de mônadas.  

Mônadas são elementos incorpóreos e incomunicáveis constituintes de todo o 

universo. Como elementos imateriais, não se tocam nem regem uns aos outros. 

Contudo, em face de uma afinação promovida por Deus desde o início dos tempos, 

há dinâmica no interior de cada mônada. Isso se repete no interior das demais, 
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embora sejam hermeticamente isoladas, como ação e reação, como peças de um 

quebra-cabeça que se encaixam entre si. 

O processo que ocorre no interior das mônadas, perceptível ao homem, seria 

decorrente do ajuste inicial feito por Deus em cada uma delas. (ANDRADE JÚNIOR, 

2002). 

Pelo raciocínio lógico, seria possível entender esse ajuste e, 

consequentemente, conhecer o mundo por meio da inteligibilidade sobre as 

mônadas.  

Christian Wolff (1679-1754) sistematizou o pensamento de Leibniz, seu 

professor. A ideia de sistema fechado contribuiu para as codificações do Direito, 

realizadas a partir do século XXVIII. (KAUFMANN, 2002). 

A Filosofia da Consciência entende o exercício da razão de forma 

mecanicista, lógico-formal, por categorias. Disso resulta uma racionalidade em que o 

conceito de liberdade é sinônimo de autonomia da vontade. 

Todavia, a Idade Contemporânea assistiu ao desenvolvimento de estudos 

científicos que propiciaram uma virada nesse modo de compreender a razão por 

meio de estudos hermenêuticos e analíticos sobre a linguagem. 

Houve uma mudança paradigmática na perspectiva epistemológica das 

ciências e do próprio modo de se compreender o mundo da vida. 

O conceito de mundo da vida foi elaborado por Husserl e significa o mundo 

em que vive o homem de maneira natural; jamais poderá se tornar objetiva, mas 

representa o solo prévio de toda a experiência, expõe Cimon Souza (2008). Por 

outras palavras, o mundo da vida é o fenômeno formado a partir da razão em que o 

ser humano experimenta sua existência ontológica.  

Jürgen Habermas (2004), em “Verdade e Justificação”, declara que o giro 

linguístico é superação paradigmática sobre a Filosofia do Sujeito, compreendida 

também como Filosofia da Linguagem. Esta se originou de duas correntes: uma 

hermenêutica, a partir de Heidegger, e outra analítica, com Wittgenstein. 

A Hermenêutica Existencialista de Heidegger e Gadamer, estudada no 

capítulo anterior, interpreta que o mundo da vida é constituído por juízos de sentido. 

A hermenêutica só é possível levando-se em conta a intersubjetividade comunicativa 

textual. Há um círculo hermenêutico que pré-condiciona o sentido da interpretação 

de um objeto. 
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 Como as experiências do dasein heideggeriano não se processam no sentido 

de mônada, a linguagem é o horizonte de compreensão dos sentidos e da própria 

experiência do dasein. 

3.1 Apontamentos sobre o pensamento de Wittgenstein , Langshaw Austin, 
Apel e a metáfora da linguagem como planeta linguag em 

Para auxiliar a compreensão sobre a Filosofia Analítica, deve-se ter em mente 

o sentido dos conceitos de semiologia, semiótica e signo. 

Semiótica e Semiologia têm concepções teóricas e origens históricas 

diversas. Semiologia, do grego semeîon, significa signo e surge na teoria 

saussuriana. Seu objetivo seria a vida dos signos na vida social.  Faz parte da 

Psicologia social e, consequentemente, da Psicologia geral.  

Semiótica, do grego semeiotiké, quer dizer técnica, arte, ciência dos signos. O 

termo aparece primeiramente em John Locke e depois em Charles Peirce. Signo, 

por sua vez, significa caractere distintivo, marca, presságio, identificação, sinal, 

símbolo, constelação do zodíaco, indício, vestígio. (BITTAR; ALMEIDA, 2006, p. 

424). 

Ao contrário de Heidegger, Wittgenstein não estuda a linguagem em sua 

perspectiva hermenêutica alicerçada no pensamento existencialista, mas sob o foco 

analítico.  Procura investigar a relação existente entre signo linguístico de sentido e 

seus objetos, o homem e a linguagem. 

Como explica Maria José Cantista (1997), a analítica refere-se aos Tratados 

aristotélicos nos quais se expõe a doutrina da ciência silogística.  Aristóteles 

emprega o sentido analítico para designar a análise dos princípios e do conjunto de 

tratados de interpretação em que se realiza a arte analítica. Nesse sentido, a 

analítica confere à interpretação o estatuto de lógica da verdade em oposição à 

dialética, a lógica do provável.  

Filosofia da Linguagem implica a articulação de forma intrínseca do binômio 

objeto-signo e sua compreensão consensual como proposição linguística em função 

da intersubjetivade.  
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O pensamento analítico de Wittgenstein (1889-1951) divide-se em duas fases. 

A fase chamada de primeiro Wittgenstein tem como base sua tese de doutoramento, 

o Tractatus lógico-philosophicus.  Examinada por Russell e Moore, foi publicada em 

1921 em alemão e em 1922, em inglês. Recebeu esse título por sugestão de 

G.E.Moore. Em 1938, Wittgenstein sucedeu a Moore na cadeira de Filosofia de 

Cambridge.  

A segunda fase, correspondente ao segundo Wittgenstein, ocorre em função 

das Investigações Filosóficas. (REALE, ANTISERI, 1991c; D’OLIVEIRA, 1999). 

Embora o Tractatus expressasse um rigor didático na sistematização 

expositiva, as Investigações não tiveram a mesma preocupação, ressalta José 

Emílio Ommati (2004). A interpretação sobre a organização das Investigações 

aponta para um atabalhoamento quanto à forma de se expor as ideias. 

Isso foi percebido pelo próprio Wittgenstein, ao reconhecer que não escreveu 

um bom livro. Apesar disso, suas ideias são muito importantes para a compreensão 

da Filosofia da Linguagem.  

Wittgenstein afirma em Tractatus que a representação lógica dos fatos é o 

pensamento e a representação é um modelo da realidade. 

O ponto de partida do Tractatus é o pensamento de Freege e Russell de que 

não coincidem a forma lógica da linguagem e a forma gramatical. Segundo 

Wittgenstein, muitos problemas filosóficos resultam de uma incorreta compreensão 

da linguagem. Por isso, o papel da Filosofia é analisar a linguagem na sua 

verdadeira forma e sua relação com os fatos.  Conclui que a proposição é o 

complexo estruturado para corresponder à estrutura do fato real. (MARCONDES, 

2008). 

No Tractatus, [...] a forma lógica do mundo garantia a autonomia do sentido 

dos enunciados com relação a seus valores de verdade [...]. (DUARTE, 2004, p. 

126). 

O primeiro Wittgenstein entendia que o significado de cada signo linguístico é 

autônomo. Depende somente da estrutura fenomênica do objeto. A relação de 

sentido linguístico significado-objeto é autônoma. Não necessita de que outras 

relações linguísticas entre objetos lhe transmitam sentido para haver significado 

lógico. Bastaria a relação signo-fenômeno para que a proposição assumisse sentido. 

Atrela-se o significado do objeto ao próprio objeto de maneira mecanicista. 
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Em suas Investigações Filosóficas, Wittgenstein diz, no § 40 que “[...] a 

palavra significação é usada incorretamente quando se designa com ela a coisa que 

‘corresponde’ à palavra. [...] diz-se que morre o portador do nome e não a 

significação do nome.” Conclui dizendo que se não fosse o contrário, não haveria 

sentido em falar que o Sr. N.N. morreu, por exemplo. (WITTGENSTEIN, 1999, p. 

42). 

Ludwig Wittgenstein (1999) define proposição “[...] como aquilo que aplicamos 

o cálculo de verdade em nossa linguagem. [...]” o que se engrena no conceito de 

verdade como uma roda dentada é uma proposição. Ela se forma quando há 

correção entre o significado de um objeto e a representação linguística do sentido de 

um sinal.  

A significação de uma palavra é o seu uso na linguagem, afirma o segundo 

Wittgenstein. (WITTGENSTEIN, 1999, p. 43). 

Por outras palavras, diferentemente do primeiro Wittgenstein, a compreensão 

sobre o significado de uma palavra não envolve apenas a simples análise da 

expressão linguística. Ela se volta para a análise dos contextos de uso da linguagem 

que o autor chama de “jogos de linguagem”. 

O significado de uma palavra não se obtém se somente uma pessoa o usa, 

mas quando outros também o aceitam como tal. A prática do uso, o hábito, é 

fundamental para se compreender o sentido da proposição. 

Ludwig Wittgenstein ensina: 

‘[...] denominamos as coisas e podemos falar sobre elas, referimo-nos a 
elas no discurso. ’ Como se já fosse dado, com o ato do denominar, uma 
coisa significasse: “falar das coisas”. Ao passo que fazemos as coisas mais 
diferentes com nossas frases. 
[...] Imagine que alguém aponte um vaso e diga: “Veja o maravilhoso azul! – 
não se trata de forma”. Ou: “Veja a maravilhosa forma! – a cor é indiferente”. 
Sem dúvida você fará coisas diferentes quando atender a esses dois 
convites. Mas você faz sempre o mesmo quando dirige sua atenção à cor? 
Representem-se então diferentes casos! Quero indicar alguns: 
“Este azul é o mesmo que aquele lá? Vê uma diferença?” –  
Você mistura as cores e diz: “Este azul do céu é difícil de obter”. 
“O tempo está melhorando, vê-se já o céu outra vez!” 
“Veja como são diferentes esses dois tons de azul!” 
“Vê ali o livro azul? Traga-o aqui”. 
“Este sinal de luz azul significa...” 
“Como se chama este azul? – É ‘índigo’?  
[...] Os jogos de linguagem figuram [...] como objetos de comparação, que, 
por meio de semelhanças e dessemelhanças, devem lançar luz sobre as 
relações de nossa linguagem. (WITTGENSTEIN,1999, p.36). 



 91

Os sentidos da linguagem, são “[...] o modo de se usar dita expressão em um 

contexto ou jogo de linguagem determinado [...]”, conclui Écio Duarte (2004, p. 129). 

Para Wittgenstein, como lembra Regenaldo Costa (2002) na sua obra “Ética 

do Discurso e Verdade em Apel”, os jogos de linguagem têm traços comuns entre si, 

mas sim semelhanças de família.  

Nesse sentido, nos §§ 66 e 67 das Investigações, Ludwig Wittgenstein  

disserta sobre os jogos de linguagem: 

[...] quando os analisamos, vemos uma rede complicada de semelhanças, 
que se envolvem e se cruzam mutuamente. Semelhanças de conjunto e de 
pormenor. Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a 
expressão “semelhanças de família”; pois assim se envolvem e se cruzam 
as diferenças semelhantes que existem entre os membros de uma família: 
estatura, traços fisionômicos, cor dos olhos, o andar, o temperamento etc., 
etc. – E digo: os jogos formam uma família. (WITTGENSTEIN, 1999, p. 52).  

Jogos de linguagem são contextos do mundo da vida, compreendido como 

experiência do homem na linguagem. Neles, o sentido das palavras assume 

significado em função do uso consolidado historicamente.  

Pelas palavras de Écio Oto Ramos Duarte,  

[...] a reviravolta metodológica de Wittgenstein caracteriza-se, portanto, pelo 
fato de o filósofo ter relativizado a função designativa da linguagem, já que, 
agora, em face da prevalência da tese de observação do uso da linguagem 
sobre uma visão essencialmente órfã da mediação linguística, outras 
funções irrompem no mundo situacional dos usos da linguagem, fazendo 
com que cada forma de vida entendida em conjunto com as demais possa 
esclarecer a significação das palavras. (DUARTE, 2004, p. 125).  

A ruptura do pensamento wittgensteiniano da segunda fase provoca a 

mudança paradigmática da Filosofia do Sujeito para a Filosofia da Linguagem. 

Ludwig Wittgenstein indaga: 

O que se passa com a linguagem que descreve minhas vivências interiores 
e que apenas eu próprio posso compreender? Como designo minhas 
sensações com palavras? – Assim como o fazemos habitualmente? Minhas 
palavras que designam sensação estão ligadas a minhas manifestações 
naturais de sensações; - neste caso, minha linguagem não é ‘privada’. 
(WITTGENSTEIN, 1999, p. 100 - grifo nosso). 
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Na Filosofia da Consciência, a razão, num sentido kantiano-hegeliano, é 

autônoma para construir e entender o fenômeno.  

A Filosofia da Linguagem, por sua vez, compreende que a construção e 

interpretação correta do mundo estão ligadas à linguagem e, por conseguinte, à 

intersubjetividade humana, calcada na própria tessitura de sentidos linguísticos 

tomados como linguagem. Paralelamente, para o primeiro Wittgenstein, para se 

saber a verdade de sentido de uma proposição da linguagem, basta-se analisar o 

sentido da estrutura lingüística do signo da linguagem em face de sua relação com a 

estrutura fenomênica do fato representado por um símbolo. Por outras palavras, é 

preciso somente incidir nos moldes da razão subjetiva, da Filosofia da Consciência, 

no que ser refere ao objeto tido como proposição da linguagem, para se entender o 

significado da proposição pelo crivo das categorias subjetivas individuais da razão 

de um sujeito em face do objeto. Já a compreensão sobre os jogos de linguagem 

interpretados como contextos fáticos do mundo da vida, tendo em vista que é pelo 

consenso intersubjetivo sobre o significado de uma proposição que seu sentido se 

torna linguisticamente válido, sua correta hermenêutica não ocorre como 

interpretação correta em função de uma razão solipsista, autônoma, mas com base 

na racionalidade comunicativa própria da Filosofia da Linguagem. 

É em razão dessa quebra de autonomia sobre a hermenêutica correta dos 

sentidos da proposição que se pode ver, nas Investigações, que a linguagem não 

tem caráter privado, ou seja, não tem autonomia. 

Outro ponto crucial do pensamento do segundo Wittgenstein diz respeito à 

sua concepção normativista sobre a linguagem. Ele compreende que se estabelece 

o significado de uma palavra em face da função que ela desempenha na linguagem.  

O jogo de linguagem é composto por regras. O autor exemplifica a vinculação 

interna entre regra e sua aplicação na linguagem por meio do jogo de xadrez. 

Somente compreendendo qual é a função do rei no jogo de xadrez é possível 

entender o que significa a peça denominada “rei.” (DUARTE, 2004). 

Regra e enunciado são iguais devido ao seu emprego de sentido comum, 

como se pode interpretar das Investigações. (WITTGENSTEIN, 1999). 

Aprende-se a seguir uma regra na prática da socialização como se houvesse 

um adestramento, afirma Wittgenstein. Só é possível compreender o significado de 

uma proposição no jogo de linguagem quando se conhecem as regras do jogo, 
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explica Klaus Günther (2004), na sua .Teoria da Argumentação no Direito e na 

Moral”   

A “[...] própria compreensão é um estado de onde nasce o emprego correto. 

[...] A aplicação permanece um critério de compreensão”, declara Ludwig 

Wittgenstein (1999, p. 75) no § 146 de Investigações. 

É na prática do uso que se pode compreender seu significado. Por outros 

termos, o papel de uma proposição aponta para uma direção, para um alvo de 

sentido suscitado pela prática intersubjetiva, linguística e consensual do uso de uma 

proposição, como se pode concluir do pensamento de Ludwig Wittgenstein (1999).  

O sentido do enunciado é igual à direção, ao alvo de significância que o 

sentido de sua função na linguagem tem e, por isso, a proposição exerce o papel de 

regra na linguagem. Embora Wittgenstein empregue a proposição igualdade, seu 

sentido não é dworkiniano, como se enunciado e asseveração tivessem a mesma 

importância. 

Seus sentidos são interreferenciais linguísticos como as faces opostas de 

uma mesma moeda. É como se houvesse identidade de sentido entre o aspecto 

enunciativtio e diretivo linguístico da palavra. A prova disso é que o aluno de 

Wittgenstein, John Langshaw Austin, compreendendo essa identidade, elaborou os 

conceitos de ato locucionário, ilocucionário e perlocucionário. 

Em 1946, John Langshaw Austin, durante sua conferência denominada 

“Outras Mentes”, criticou o que ele mesmo denominou “falácia descritiva”. Sentenças 

do tipo “Eu sei que...”, por causa de sua forma declarativa, parecem ser descrição de 

fatos. Isso leva os filósofos a investigar a faticidade que tornam tais sentenças 

verdadeiras. Assim, os filósofos passam a tratar essas sentenças como descrições 

de um ato mental do falante, a cognição. Ele propõe substituir a proposição “Eu sei 

que...” por “Eu prometo que...”, utilizada para realizar um ato, fazer algo, e não para 

relato. Chama esses atos de performativos porque realizam algo quando se 

emprega a fala. Sua análise não os classifica como verdadeiros ou falsos, pois não 

estão sujeitos a esses juízos, mas às condições de sua felicidade, sucesso ou 

insucesso. (SOUZA FILHO, 1990). 

A investigação do uso realizativo leva Langshaw Austin a compreender que 

na estrutura da fala existe também um arcabouço constituído por regras. A 

linguagem não cumpre uma função constatativa proeminente de representação. O 
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precípuo papel da linguagem é a posterior interação entre os falantes. (DUARTE, 

2004). 

Diante disso, Langshaw Austin vê na comunicação três aspectos: sintático, 

semântico e pragmático.  

Marcelo Galuppo (2002) ensina que a sintática diz respeito à relação signo-

signo e se enquadra na analítica da Teoria Jurídica. A semântica expressa a 

referência signo-significado ou objeto, no que tange à Hermenêutica Jurídica. Por 

fim, a pragmática, à situação da relação signo-falante.  

A linguagem é o “[...] médium constitutivo de todo sentido e validade”, aponta 

Herrero. Assim, a linguagem pode ser estudada em seus três aspectos: sintático, 

semântico e pragmático. O sintático visa à compreensão do sinal linguístico pelo 

sinal linguístico, ou seja, o sinal linguístico em face de outro. O semântico estuda a 

associação entre sinal linguístico e seu significado. O pragmático se ocupa da 

compreensão advinda da relação dos sinais linguísticos com o sujeito. (HERRERO, 

2000, p. 166). 

Pelos estudos de Peirce, o sinal linguístico representa algo diferente do 

sujeito. Faz uma ponte intelectiva entre sujeito e objeto; atribui um significado ao 

objeto; vincula o sujeito, participante de uma comunidade linguística, com o próprio 

sinal. 

 A partir daí, pode-se fazer a inferência de que a dimensão pragmática da 

linguagem integra a semântica e a sintática no próprio emprego dos sinais 

linguísticos. A essência do conhecimento, como resultado da relação semiótica 

tríplice mencionada, é a interpretação de um objeto como objeto, de algo como algo, 

assim percebido pelo uso dos sinais. Assim, para que haja conhecimento, 

impreterível é a comunicação entre os sujeitos.  Ela é veículo que possibilita o 

acordo racional sobre o significado de algo, de modo que essa compreensão comum 

seja percebida como conhecimento. (HERRERO, 2000). 

Hodiernamente, compreendeu-se que toda comunicação e, portanto, todo 

sentido e validade ocorrem somente por meio da linguagem.   

A linguagem é o pensamento estruturado por meio de sinais linguísticos. Eles 

são processados pelas categorias intelectivas da razão, a fim de que se formem 

sentidos sobre objetos presentes no ethos do sujeito cognitivo.  

A língua, por outro lado, é o idioma de uma pessoa que o vivencia em função 

de sua existência e emprego em uma comunidade de sujeitos.  
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Quanto ao pensamento, pode-se dizer que é elaboração intelectiva da razão. 

Como condição transcendental de todo sentido e validade, os sinais 

linguísticos e suas proposições são essencialmente públicos. Há identidade dos 

sinais linguísticos numa língua adotada por determinada comunidade real, 

permitindo compreender um mundo compartilhado por todos os seus integrantes. 

Todo ato de fala tem um elemento proposicional, o objeto ou conteúdo da 

comunicação, e outro performativo, que estabelece comunicação entre sujeitos. 

 Uma atitude comunicativa relaciona os homens entre si; uma atitude 

semântico-referencial vincula o ser humano a algum objeto, formando a consciência 

do logos humano, transformando o discurso no medium de toda argumentação. 

(HERRERO, 2000). 

Quando uma pessoa diz “eu remito-lhe a obrigação jurídica que me deve”, o 

falante não está apenas exteriorizando uma atitude de perdão, ato locucionário. Mas 

está desistindo de ser o credor, extinguindo a obrigação sem pagamento, ato 

ilocucionário. Como consequência, o outro deixa de ser devedor, perlocução. 

Portanto, pela Teoria dos Atos de Fala proposto por Langshaw Austin, quando 

se fala, algo é realizado, ou seja, emprega-se a manifestação de vontade válida para 

praticar um ato jurídico. 

Pode-se, portanto, concluir que os enunciados constatativos têm outras 

dimensões além de verdade e falsidade. Langshaw Austin estende-lhes além dessa 

dimensão também a corretiva ou de validez quanto a determinado jogo, ou contexto 

linguístico. Destarte, os atos de fala têm “dupla estrutura de fala”: além da 

constatativa, que se refere à sintática e à semântica, também existe a pragmática. 

(DUARTE, 2004). 

Pelas palavras de John Langshaw Austin, na sua obra “Quando Dizer é 

Fazer: palavras e ação”, 

[...] começamos distinguindo todo um grupo de sentidos de “fazer algo” que 
dizer algo é, em sentido normal e completo, fazer algo – o que inclui o 
proferir certos ruídos, certas palavras em determinada construção, e com 
certo “significado” no sentido filosófico favorito da palavra, isto é, com um 
sentido e uma referência determinados. 
A esse ato de “dizer algo” nesta acepção normal e completa chamo de 
realização de um ato locucionário, e ao estudo dos proferimentos desse tipo 
e alcance chamo de estudo de locuções, ou de unidades completas do 
discurso. 
[...] Podemos dizer que realizar um ato locucionário é, em geral, eo ipso, 
realizar um ato ilocucionário [...]. 
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[...] Expliquei a realização de uma ato nesse novo sentido como sendo a 
realização de uma ato “ilocucionário”, isto é, a realização de um ato ao dizer 
algo, em oposição à realização de um ato de dizer algo. 
Há outro sentido em que [...] em realizar um ato locucionário, e assim um 
ato ilocucionário, pode ser também realizar um ato de outro tipo. Dizer algo 
frequentemente, ou até normalmente, produzirá certos efeitos ou 
consequências sobre os sentimentos, pensamentos, ou ações dos ouvintes, 
ou de quem está falando, ou de outras pessoas. E isso pode ser feito com o 
propósito, intenção ou objetivo de produzir tais efeitos. Em tal caso 
podemos dizer, então, pensando nisso, que o falante realizou um ato que 
pode ser descrito fazendo-se referência meramente obliqua [...], ou mesmo 
sem fazer referência alguma [...] à realização do ato locucionário ou 
ilocucionário. Chamaremos a realização de um ato deste tipo de realização 
de um ato perlocucionário ou perlocução. (AUSTIN, LANGSHAW, 1990, 
p.85-90). 

O conteúdo locucionário do ato de fala é o relato ou mensagem emitida de 

forma sintática e semântica. Já o ilocucionário refere-se à dimensão pragmática da 

comunicação. Conforme Greimas Courtés, pela ilocução, um efeito é produzido 

dizendo, ao contrário da perlocução, cujo efeito é acarretado pelo fato de dizer.  O 

ato pelocucionário produz um efeito pelo fato de dizer algo para embaraçar alguém 

ou para ajudá-lo, por exemplo. (GALUPPO, 2004). 

Portanto, se um agente público grita no meio de um grupo de pessoa, 

“polícia!”, sua fala é ato locucionário. Produz força ilocucionária, pois limita a 

liberdade dos presentes naquela situação. Gera efeito perlocucionário por prender 

quem estava cometendo ato ilícito e alivia aquele que estava sendo ameaçado e 

sofrendo dano. 

A pessoa, no sentido jurídico, pode emitir manifestação de vontade ao realizar 

a descrição de um objeto por meio da fala. A comunicação, contudo, tem uma 

dimensão ilocucionária por ser capaz de constituir, modificar ou extinguir uma norma 

jurídica e respectivas obrigações. Por exemplo, quando um juiz de tribunal diz 

“acompanho o voto do relator”, além de dizer que concorda com a posição do relator 

sobre certa demanda, está também prolatando uma decisão sobre esse caso. O 

referido voto a favor do relator pode erigir, na parte processual, autor ou réu, por 

exemplo, um sentimento de satisfação, que é o efeito perlocucionário do 

mencionado ato de fala.  

Em função disso, expressões como “você está preso”, “pago-lhe a obrigação 

jurídica pela entrega do dinheiro agora”, “eu aceito!” – na cerimônia de casamento 

religioso com efeitos civis, “eu me mudei para a cidade de Belo Horizonte”, não tem 
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função apenas de representação, de relato, de constatação, mas também de fazer 

algo, quando se tem em mente a autonomia privada. 

Nos casos mencionados, a perspectiva ilocucionária dos atos de fala tem a 

seguinte interpretação quanto ao falante: 

a) você está preso! – o falante cerceou a liberdade de ir e vir do interlocutor 

que recebeu a fala. Não somente descreveu (ato locucionário) que quem 

recebeu a mensagem estava a partir daquele momento, limitado quanto a 

sua liberdade de locomoção. 

b) pago-lhe a obrigação jurídica pela entrega do dinheiro agora. – o falante 

pôs fim a uma obrigação pela realização de uma prestação de dar, fazer 

ou não fazer ao credor, não está somente relatando que a obrigação se 

extinguiu. 

c) eu aceito! – o sujeito não está apenas descrevendo que concorda com o 

casamento, ele também está mudando seu estado civil. 

d) eu me mudei para a cidade de Belo Horizonte. – o sujeito não está apenas 

dando uma explicação constatativa sobre onde passou a morar, mas está 

dizendo que também definiu seu domicílio civil para fins legais. 

Diante do exposto, pode-se concluir que o Direito é linguagem com dimensão 

pragmática, levando-se em conta que as proposições linguística apresentam 

perspectiva hermenêutica normativa em face da Teoria dos Atos de Fala que traduz 

aspectos locucionários, ilocucionários e perlocucionários da comunicação. 

Por fim, cabe fazer a observação quanto a Wittgenstein e uma crítica que 

Apel lhe faz. Apel contrapõe-se ao pensamento de Wittgenstein no sentido de que 

este compreende que não há um traço comum entre jogos de linguagem diversos, 

pois têm apenas semelhanças de família. Se não há linguagem privada, de um 

segmento privado de regras, há uma instância que controla o segmento humano de 

regras.  Esse segmento é o “jogo linguístico ideal”, no sentido normativo de uma 

“comunidade ideal de comunicação”. Nessa esteira, os que cumprem uma regra 

antecipam o jogo ideal de linguagem. Esta é a possibilidade real do jogo linguístico 

ao qual estão vinculados os que cumprem a regra numa situação concreta. Assim, o 

jogo linguístico ideal é condição de possibilidade e validade do pensar e da ação, do 

agir, por ser pensar e agir com sentido. O sujeito que pretende atuar ou pensar com 

sentido faz antecipação implícita desse jogo ideal de linguagem, mas quem 

argumenta o antecipa explicitamente. (COSTA, 2002). 
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As perspectivas de Apel e Wittgenstein, embora aparentemente antípodas, 

não são. São indícios do fato de que a linguagem, teia de sentidos linguísticos, está 

estruturada em um fundo de sentido geral construído historicamente pelo homem e 

consolidado consensualmente pela prática do uso na comunicação, ou seja, na 

intersubjetividade linguística. Esse pano de fundo de sentido geral imprime um 

direção geral, algo de significado na própria linguagem estruturando-a, possibilitando 

a interpretação tendo em vista as ideias de verdade, veracidade, inteligibilidade e 

correção. 

Contudo, já que há um pano de fundo geral de sentido estruturador 

linguístico, existe também a zona de superfície de sentido. Esta comporta blocos de 

sentidos gerais dentro de lotes linguísticos de comunicação. 

Metaforicamente, esses lotes de sentido geral linguísticos seriam placas 

tectônicas que deslizam sobre o magma do sentido de fundo geral estruturador da 

linguagem. 

Não obstante essas placas tectônicas sejam formadas a partir do resfriamento 

do magma que advém do centro da linguagem, sempre guarda referência com suas 

origens, com o magma linguístico, sua matéria-prima. Contudo, quando se examina 

todo esse fenômeno, o que se percebe, em primeiro lugar, são os continentes 

diferentes, embora semelhantes de sentido, formados a partir do magma que se 

esconde debaixo deles.  

Nesse contexto, não se deve esquecer: a lava no interior da Terra e, 

consequentemente, os continentes, têm caráter dinâmico, sempre em movimento, 

embora sustentados por uma base fenomenológica que é o centro da linguagem, 

construído historicamente e consolidada pelo tempo. É o pano de fundo que 

estrutura a própria linguagem dando-lhe sentido geral linguístico, repercutindo nas 

demais proposições pertencentes a sua teia linguística. 

Vale ressaltar que não se está defendendo uma perspectiva constatativa da 

linguagem, mas pragmática. A metáfora da linguagem como planeta linguagem, 

como solo, terreno linguístico para experimentação do mundo da vida, é contínua 

construção humana. Para fazer essa construção, o homem opta consensualmente 

por consolidar sentidos ao longo da História. Esse consenso muitas vezes não foi 

obtido com preservação de igualdade e liberdade e noutros sim. Contudo o fato é 

que sempre houve um acordo de sentidos, sob pena de não haver possibilidade de 

comunicação. 
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Os desdobramentos racionais da Filosofia da linguagem são que a própria 

razão é comunicativa. Por isso, todo o foco hermenêutico sobre a investigação do 

fenômeno muda. Deixa de ser segundo a razão do sujeito e passa a adotar o prisma 

da própria razão comunicativa cujos padrões estruturam o Direito Democrático por 

meio de princípios discursivos, como será estudado a seguir. 

3.2 Filosofia da Linguagem, Razão comunicativa, Agi r Comunicativo, Ética do 
Discurso e Discurso Jurídico 

A razão comunicativa demonstra que a compreensão possível é intersubjetiva 

e se calca em signos linguísticos compartilhados por pessoas, de modo que possam 

se entender e processar compreensões sobre o mundo da vida tendo em vista a 

percepção individual acerca do fenômeno. 

Não se deve olvidar que o mundo da vida é resultado linguístico da filiação 

das pessoas a comunidades éticas diversas. Essas comunidades podem ser 

exemplificadas por organizações religiosas de todas as crenças, modos de vida 

etnico-geográficos díspares, partidos políticos, associações de classe profissionais, 

famílias etc.  

Portanto, para se compreender melhor o desafio hermenêutico do Direito 

Democrático acerca da manifestação da vontade no contexto pós-moderno, deve-se 

levar em conta também que a linguagem intersubjetivamente compartilhada é 

integrante da linguagem que se processa na razão do sujeito no sentido de 

indivíduo. Ao nascer, ele existe num contexto histórico participante do ethos de 

determinada comunidade, que, por sua vez, integra o ethos linguístico global da 

humanidade. Assim, a tessitura linguística do sujeito não é hermeneuticamente 

fechada e, mais que aberta, é formada a partir de signos linguísticos já presentes no 

mundo da vida.  

O consenso consolidado historicamente pela prática do uso sobre a 

significação de proposições referentes aos signos linguísticos torna possível a 

comunicação entre os seres humanos. 

A Filosofia do Objeto preconizava que a possibilidade de se perceber o objeto 

se encontrava nele. Houve, então, um primeiro giro epistemológico, de forma que o 
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foco da possibilidade de entendimento se deslocou do ente, do objeto alvo de 

investigação, para ter sua sede na razão subjetiva, correspondendo à Filosofia do 

Sujeito. 

Luiz Moreira, no livro “Fundamentação do Direito em Habermas”, explica: 

[...] é próprio da modernidade segundo a concepção descrita em Direito e 
Democracia: entre facticidade e validade, a identificação da razão prática e 
uma faculdade subjetiva constituída a partir de um sujeito singular ou de um 
macro sujeito. A filosofia prática parte da premissa solipsista de um sujeito 
individual que pensa o mundo e a história a partir de si mesmo. O que se 
quer frisar é que a razão prática, atrelada a uma faculdade subjetiva, tornou-
se, ao mesmo tempo, uma razão de cunho normativista.  
[...] Não concordando com esse horizonte, Habermas, através da reviravolta 
linguística, substituirá a razão prática pela razão comunicativa, acoplando o 
conceito de racionalidade ao medium linguístico. 
[...] No entanto, ao contrário da razão prática, a razão comunicativa não 
oferece modelos para a ação. Não sendo uma norma de ação, a razão 
comunicativa constitui-se como condição possibilitadora, e, ao mesmo 
tempo, limitadora do entendimento.  
Ou seja, a razão prática parte de uma orientação vinculante para o agir, ao 
passo que na razão comunicativa o agir é orientado para o entendimento, 
pois tendo a linguagem como medium, o entendimento lhe é acoplado. 
(MOREIRA, 2004, p. 99-102). 

A segunda virada epistemológica ocorre, portanto, com nova mudança que 

resultou no giro linguístico ou virada linguística, seara da Filosofia da Linguagem. Ali 

se deixa a monologia solipsista da razão subjetiva fechada como mônada de 

intelecção e se volta à linguagem, que é intersubjetiva. A razão passa então a ser 

compreendida como comunicativa e não mais subjetiva. A razão comunicativa não 

determina, como fazia a razão subjetiva, qual ação deve ser implementada, ou seja, 

qual é o dever-ser. Ela somente possibilita o consenso entre sujeitos argumentantes 

sobre a validade de alguma proposição normativa. 

A cultura ocidental é a cultura da razão, essencialmente teórica, expõe 

Ludwig Wittgenstein (1999, p. 75) no § 146 das Investigações.  

Desde os tempos remotos, o homem tenta fundamentar a Ética de forma 

universal, como fez com a natureza. Tenta fazer a ciência do ethos, que é a ciência 

da práxis, do agir do homem. Em um cenário de Terceira Revolução Industrial 

consubstanciada na informatização, o homem faz com que sua conduta possa 

alcançar todo o Planeta por meio da comunicação que pode ser instantânea.  

Há uma enorme distância entre os interesses individuais e o alcance 

consequencial da conduta humana. Apresentam-se, então dois desafios éticos 
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globais. O primeiro mostra-se como ineditismo histórico de haver uma problemática 

ética desde a esfera individual até a comunidade de nações. A moral com base na 

Filosofia do Sujeito não conseguiu enfrentar esse desafio, por não equilibrar 

responsabilidade moral e avanços técnicos. No passado, a produção era baseada 

no trabalho, na terra e no capital, mas hodiernamente privilegia o conhecimento. O 

capital, por sua vez, pulverizou-se nos fundos de pensão e investimento. O Estado 

tem de compatibilizar a atividade nacional com a do exterior para fins de competição 

global. O sujeito sozinho não é capaz de reagir às responsabilidades globais, que 

devem ser calcadas na solidariedade e universalidade. (HERRERO, 2000). 

Em face do desafio que o Direito Democrático enfrenta na 

contemporaneidade, a compreensão sobre a norma válida vinculadora de conduta 

no Ordenamento Jurídico Democrático deve levar em conta a facticidade 

consubstanciada no mundo da vida. Ali estão inscritas pessoas que adotam, como 

válidas, prescrições éticas diferentes e, muitas vezes, antitéticas. É quando existe a 

tensão entre faticidade e validade, aponta Habermas. (CATTONI, 2006; GALUPPO 

2002; HABERMAS, 1989, 1990, 2003a, 2003b, 2004; HERRERA, 2000; MOREIRA, 

2004). 

A faticidade mostra que há diversidade de perspectivas quanto à 

compreensão de comunidades éticas diferentes. O desafio consiste em estabelecer 

legitimamente, sem uso da força, normas vinculadoras sobre alguma questão que 

envolva titulares de projetos de vida diversos. A resposta para isso estaria no 

emprego da razão e agir comunicativo. (CATTONI, 2006; GALUPPO 2002; 

HABERMAS, 1989, 1990, 2003a, 2003b, 2004; HERRERA, 2000; MOREIRA, 2004). 

O mundo da vida, para Habermas, é composto de eticidades diferentes em 

que o Direito e a Moral são complementares. O mundo hodierno é pós-convencional, 

pois as normas de ação não são pré-definidas num contrato social a priori, nos 

moldes rousseaunianos, baseado numa razão prática kantiana que tem o 

fundamento do dever-ser. (HABERMAS, 2003a; MOREIRA, 2004). 

Pode ocorrer que, após a aquisição de saber moral, o sujeito não seja 

estimulado a transformá-lo em ação no contexto social.  

 No mundo da vida contemporâneo, torna-se difícil, apenas pela Moral, 

estabilizar as expectativas de conduta oponíveis a todas as pessoas, de modo que 

se possa responsabilizá-las pelo cumprimento de normas.  
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Surge, então, o Direito, complemento da Moral e não subordinado a ela. O 

Direito gera estabilidade quanto à exigibilidade de comportamento das pessoas, 

possibilitando-lhes saber o que esperar do outro. (HABERMAS, 2003a; MOREIRA, 

2004). 

Dessa maneira, o Direito alivia a carga sobre a Moral, quanto à missão de 

incutir o respeito à justiça, sinal da moralidade no pluralismo ético de vida. O Direito 

erige a coação contra agentes que insistem em agir com imoralidade danosa. A 

Moral complementa o discurso jurídico ao estabelecer justiça. (HABERMAS, 2003a; 

MOREIRA, 2004). 

 A Idade Contemporânea aceita projetos de vida éticos diferentes, pois as 

pessoas, ontologicamente diferentes, assumem posturas comunicativas também 

diferentes. 

Na sua obra “Consciência Moral e Agir comunicativo”, Jürgen Habermas 

ressalta: 

[...] Na medida em que os atores estão exclusivamente orientados para o 
sucesso, isto é, para as consequências do seu agir, eles tentam alcançar os 
objetivos de uma ação influindo externamente, por meio de armas ou bens, 
ameaças ou seduções, sobre a definição da situação ou sobre as decisões 
ou motivos de seus adversários. A coordenação das ações de sujeitos que 
se relacionam dessa maneira é, isto é, estrategicamente, depende da 
maneira como se entrosam os cálculos de ganho egocêntricos. O grau de 
cooperação e estabilidade resulta então das faixas de interesses dos 
participantes. Ao contrário, falo em agir comunicativo quando os atores 
tratam de harmonizar internamente seus planos de ação e de só perseguir 
suas respectivas metas sob condição de um acordo existente ou a se 
negociar sobre a situação e as consequências esperadas. [...] O agir 
comunicativo pode ser compreendido como um processo circular no qual o 
ator é as duas coisas ao mesmo tempo: ele é o iniciador, que domina as 
situações por meio de ações imputáveis; ao mesmo tempo, ele é também o 
produto das tradições nas quais se encontra, dos grupos solidários aos 
quais pertence e do processo de socialização nos quais se cria. 
(HABERMAS, 1989, p. 164-166).  

Jürgen Habermas, em “Direito e Democracia”, referindo-se ao agir 

comunicativo, escreve: 

[...] tão logo [...] as forças ilocucionárias das ações de fala assumem um 
papel coordenador na ação, a própria linguagem passa a ser explorada 
como fonte primária de integração social. É nisso que consiste o “agir 
comunicativo”. Neste caso, os atores, na qualidade de falantes e ouvintes, 
tentam negociar interpretações comuns da situação e harmonizar entre si os 
seus respectivos planos através de processos de entendimento, portanto 
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pelo caminho de uma busca incondicionada de fins ilocucionários. Quando 
os participantes suspendem o enfoque objetivo de um observador e de um 
agente interessado imediatamente no próprio sucesso e passam a adotar o 
enfoque performativo de um falante que deseja entender-se com uma 
segunda pessoa abre algo no mundo, as energias de ligação da linguagem 
podem ser mobilizadas para a coordenação de planos de ação. Sob essa 
condição, ofertas de atos de fala podem visar a um efeito coordenador na 
ação, pois a resposta afirmativa do destinatário a uma oferta séria resulta 
em obrigações que se tornam relevantes para as consequências da 
interação. (HABERMAS, 2003A, p.36 - grifo nosso). 

Por outras palavras, o argumentante pode desempenhar sua conduta 

comunicativa com base em dois objetivos opostos. O primeiro, imoral, não 

reconhece a liberdade e igualdade dos sujeitos, pois tenta obter a aceitação de seus 

argumentos visando somente ao seu sucesso egocêntrico. O segundo argumentante 

busca o entendimento mútuo. O primeiro age estrategicamente e o segundo, 

comunicativamente. 

No livro “Verdade e Justificação: ensaios filosóficos”, Jürgen Habermas 

explica:  

[...] no caso de uma afirmação, o falante levanta uma pretensão de verdade 
para o que é dito. O ouvinte vai tomar posição com “sim” em relação a ela 
(do modo mais implícito que seja) apenas se considerar fundamentado o 
que é dito, ou, ao menos, considerar digna de crédito a garantia assumida 
pelo falante de, se necessário, apresentar boas razões de uma declaração 
de intenção, o ouvinte levará a sério a intenção anunciada se estiver 
convencido de que o falante pensa o que diz e tem boas razões para tornar 
verdadeiro seu anúncio: ele admite a seriedade do proferimento se 
considera fundamentada a intenção de F (do ponto de vista deste). 
[...] todo esse complexo de racionalidade, do qual depende a capacidade de 
interpretação e aprendizagem de uma sociedade em todas as suas 
dimensões, não é independente, precisando, ao contrário, de um pando de 
fundo formado pelo mundo da vida e cujo conteúdo é articulado no medium 
da linguagem – pano de fundo que fornece contextos e recursos mais ou 
menos apropriados para as tentativas de entendimento mútuo e solução de 
problemas.  (HABERMAS, 2004, p. 112-130 - grifo nosso). 

Jürgem Habermas, em seu livro “Pensamentos Pós-metafísicos: estudos 

filosóficos”, diz o seguinte:  

[...] eu abordei o agir comunicativo e o estratégico como duas variantes da 
interação mediada pela linguagem. No entanto, somente ao agir 
comunicativo é aplicável o princípio segundo o qual as limitações estruturais 
de uma linguagem compartilhada intersubjetivamente levam os atores – no 
sentido de uma necessidade transcendental tênue – a abandonar o 
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egocentrismo e se submeter aos critérios públicos da racionalidade do 
entendimento. (HABERMAS,1990, p.82-83). 

O mundo do sujeito é formado por suas representações linguísticas, com 

convicções e conhecimento acerca do fenômeno visto como mundo da vida. As 

proposições, no entanto, são públicas, porque informam a identidade intersubjetiva 

de significação linguística.  

A Ética do Discurso tem como meta promover a justiça. Para isso, estabelece 

normas vinculadoras de pessoas que, embora iguais, são diferentes, por ter visões 

díspares acerca do dever-ser. (CATTONI, 2006; GALUPPO 2002; HABERMAS, 

1989, 1990, 2003a, 2003b, 2004; HERRERA, 2000; MOREIRA, 2004). 

O agir comunicativo fraco, para Habermas, são as pretensões dos sujeitos 

baseadas em verdade e veracidade; e o agir comunicativo forte, as pretensões 

lastreadas na correção, visando ao entendimento mútuo. (HABERMAS, 2004). 

A relação entre Moral, Direito, Política e linguagem faz com que a Ética do 

Discurso seja a saída ética para que todos os envolvidos em questões 

argumentativas possam aderir a soluções normativas que os vinculam como 

responsáveis.  

Todavia, por que os sujeitos podem ser responsabilizados por decisões e qual 

a razão de se aderir a elas? A resposta pode ser inferida do pensamento de Herrero: 

eles argumentam, sem ser coagidos pelo uso da força, e podem racionalmente 

chegar a essas soluções, pois “[...] quem argumenta, pelo fato mesmo de 

argumentar, está pressupondo, implícita, mas necessariamente, que toda 

argumentação [...]” erige pretensões intersubjetivas a fim de validar proposições à 

verdade, à correção e à veracidade. (HERRERO, 2000, p. 172-173). 

Em “Direito e Democracia: entre faticidade e validade”, Habermas (2003a, 

p.193) explica que “[...] ‘verdadeiro’ é um predicado para a validade de proposições 

assertórias, ‘justo’ é um predicado para a validade das proposições normativas 

gerais que expressam mandamentos gerais”. 

Quanto à compreensão de argumentos e correção, no mesmo livro escreve 

Jürgen Habermas:  

[...] argumentos são razões que regatam, sob condições do discurso, uma 
pretensão de validade levantada através de atos de fala constatativos ou 



 105

regulativos, movendo racionalmente os participantes da argumentação a 
aceitar como válidas proposições normativas ou descritivas. 
[...] A correção de juízos normativos não pode ser explicada no sentido de 
uma teoria da verdade como correspondência, pois direitos são uma 
construção social que não podem ser hipostasiada em fatos. “Correção” 
significa aceitabilidade racional, apoiada em argumentos. [...] Em condições 
favoráveis, nós só concluímos uma argumentação, quando os argumentos 
se condensam de tal maneira num todo coerente, e no horizonte de 
concepções básicas ainda não problematizadas, que surge um acordo não-
coercitivo sobre a aceitabilidade da pretensão de validade controvertida. 
(HABERMAS, 2003a, p.280-281- grifo nosso).  

Sobre o mesmo assunto, em “Consciência Moral e Agir comunicativo”, Jürgen 

Habermas explica:  

[...] o mundo da vida constitui [...] o contexto da situação da ação; ao 
mesmo tempo, ele fornece os recursos para os processos de intepretação 
com os quais os participantes da comunicação procuram suprir a carência 
de entendimento mútuo que surgiu em cada situação de ação.  
[...] Quem rejeita uma oferta inteligível de ato de fala contesta a validade do 
proferimento sob pelo menos um destes três aspectos: da verdade, da 
correção e da sinceridade. Com esse “não”, ele dá expressão ao fato de 
que o proferimento não preenche pelo menos uma de suas funções (da 
representação de estados de coisas, do asseguramento de uma relação 
interpessoal ou da manifestação de vivência), porque ele ou bem não se 
harmoniza com o mundo dos estados de coisas existentes, ou bem com o 
nosso mundo de relações interpessoais legitimamente ordenadas, ou bem 
com o mundo particular das vivências subjetivas. Na comunicação 
quotidiana normal, esses aspectos não são de modo algum claramente 
distinguidos; mas, no caso do dissenso ou da problematização persistente, 
os falantes competentes podem diferenciar cada referência ao mundo, 
tematizar cada pretensão de validade e posicionar-se em cada caso 
relativamente àquilo com que deparam, quer se trate de algo objetivo, quer 
de algo normativo, quer subjetivo. (HABERMAS, 2003a, p.193).  

Infere-se do exposto que a validação é pretensão intersubjetiva que tem como 

referência os significados linguísticos de verdade, correção e veracidade, também 

compreendida como sinceridade. 

A validação do Direito Democrático, por levar em conta a validade de projetos 

morais de vida com posicionamentos éticos diversos, tem o sentido de correção e 

não os sentidos de verdade e veracidade.  

No contexto do Direito Democrático, a possibilidade de solução de pretensões 

intersubjetivas deve ocorrer discursivamente por razões, segundo Herrero (2000, p. 

172). Elas são os argumentos, diz Habermas (2003a).  



 106

Quem argumenta tenta validar seus posicionamentos éticos pessoais, 

pressupondo que os outros sujeitos também têm os mesmos direitos de argumentar. 

Herrero (2000, p.172) leciona que “[...] toda resolução discursiva é 

responsável pela argumentação [...]” e quando justificada responsavelmente de 

forma discursiva tem como fim o “[...] entendimento consensual [...]” que significa 

“[...] suposição da racionalidade do entendimento [...]” e “[...] toda argumentação 

consensualmente válida implica a reciprocidade dialógica universal”. 

A reciprocidade dialógica universal pressupõe que todo argumentante é livre 

para expor suas opiniões de forma responsável e justificar diante de si e dos outros 

as pretensões levantadas de forma discursiva; todo argumentante tem igualdade de 

direitos na argumentação e em todo mundo da vida; e toda pessoa é livre para se 

expressar e se realizar no mundo da vida. (HERRERO, 2000, p. 172). 

A solução discursivo-consensual, portanto, implica que os homens 

compartilham da responsabilidade pelas ações a partir do surgimento delas. Devem 

reconhecer que são livres e têm direitos sobre elas. São membros da comunidade 

ideal de comunicação e argumentação. Como toda comunicação pressupõe a 

dialógica universal, quem argumenta parte dos pressupostos universais do discurso, 

pois se propõe a argumentar e isso significa que a própria argumentação, então, já é 

moral. (HERRERO, 2000, p. 173). 

Com base na Teoria do Agir Comunicativo Forte, que visa ao entendimento 

mútuo, Habermas concebe a Teoria do Discurso Jurídico. É uma teoria 

procedimental com base no processo democrático para solução de conflitos, com 

referência à tutela da autonomia privada, igualdade, justiça e responsabilidade. 

Sobre a Teoria do Discurso, Jürgen Habermas escreve em “Direito e 

Democracia: entre faticidade e validade”: 

[...] a teoria do discurso dispensa os clichês da filosofia da consciência que 
recomendam que atribuamos, de um lado, a prática de autodeterminação 
dos sujeitos privados a um sujeito da sociedade tomada como um todo, e, 
de outro lado, que imputemos a dominação anônima das leis a sujeitos 
particulares que concorrem entre si. 
[...] A teoria do discurso conta com a intersubjetividade de processo de 
entendimento, situada num nível superior, os quais se realizaram através de 
procedimentos democráticos ou na rede comunicacional de esferas públicas 
políticas. [...] a força social e integradora da solidariedade, que não pode ser 
extraída apenas de fontes do agir comunicativo, deve desenvolver-se 
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através de um amplo leque de esferas públicas autônomas e de processos 
de formação democrática da opinião e da vontade, institucionalizados 
através de uma constituição, e atingir os outros mecanismos da integração 
social – o dinheiro e o poder administrativo – através do medium do direito. 
(HABERMAS, 2003b, p. 21-22). 

A partir do exercício do agir comunicativo forte, segundo Habermas, a Ética 

do Discurso aplicada ao Direito responde à questão de como é possível obter 

soluções corretas segundo o paradigma do Direito Democrático em um mundo tão 

diverso eticamente.  

Por meio do discurso jurídico democrático, pessoas de posicionamentos 

éticos diversos podem ser responsabilizadas pelo cumprimento das normas 

jurídicas, sem o emprego de ações coercitivas injustas, defende Habermas. 

Em síntese, Habermas concebe que a possibilidade de se legitimar a emissão 

normativa sem o uso da violência, ou seja, num contexto de Direito Democrático, 

deve se processar pela inserção da problemática acerca dos conflitos a respeito do 

dever ser do Direito no procedimento discursivo jurídico segundo um processo 

argumentativo democrático em que se preserve a autonomia privada das partes 

argumentantes, tendo em vista a possibilidade de emissão livre de enunciados, 

como, também a igualdade para manifestar e defender razões entre os participantes 

desse discurso jurídico.  

Nesse contexto discursivo jurídico, deve haver também referenciação 

linguística do princípio da responsabilidade, tanto no desenvolver procedimental do 

discurso, como também após seu término.  

Durante o desenrolar do procedimento discursivo jurídico, embora haja 

preservação da autonomia privada para se argumentar, esta deve traduzir 

responsabilidade quanto ao próprio objeto da argumentação no que tange às 

pronunciações propositivas realizadas no procedimento do discurso.  

Após o encerramento do procedimento discursivo jurídico, as pessoas que 

argumentaram podem ser responsabilizadas pelo cumprimento das obrigações 

estatuídas a partir da argumentação jurídica.  

A justificativa que valida a responsabilidade, compreendida como correção 

quanto à exigibilidade do cumprimento das obrigações resultantes das normas 

construídas no discurso cujo procedimento foi finalizado, deve-se ao fato que os 

argumentantes do discurso processual democrático participam do processo de 
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elaboração das normas que erigem essas obrigações. Com eles têm oportunidade 

efetiva de exporem suas razões, de forma que sua autonomia privada é garantida 

quanto ao seu exercício livre e em igualdade de condições para se expor razões em 

face dos demais argumentantes. Levando-se em conta que a norma estabelecida 

deve-ser expressão da racionalidade do melhor argumento, é justo que os 

participantes do discurso jurídico democrático possam ser cobrados, exigidos 

juridicamente pelos resultados normativos resultantes. 

Diante disso, pode-se afirmar que a Ética do Discurso é moral, por implicar 

justiça. A validade de uma solução surge do consenso entre pessoas que se 

reconhecem como iguais e livres para participar do discurso democrático. 

Todavia, a Ética do Discurso Jurídica, calcada no agir comunicativo forte, não 

responde a indagações de fundo linguístico: o que leva um sujeito comunicativo a se 

render ao melhor argumento? Por que alguém se convence racionalmente? Por que 

consensos sinceros são reconhecíveis como a razão adequada por todos os 

participantes do discurso?  

Por outras palavras, o que há na linguagem que remete os participantes 

do discurso ao convencimento sobre a necessidade de  abandono do 

egoísmo?  

Reformulando a indagação, por que o melhor argument o é entendido 

pela razão como o racionalmente adequado para se re solver um problema 

tratado democraticamente num discurso jurídico tend o em vista as várias 

razões apresentadas pelos demais argumentantes?  

Para responder a essas perguntas, contudo, é necessário pesquisar o sentido 

de algumas proposições linguísticas reconhecidas como igualdade, dignidade 

humana, Estado de Direito Democrático e obrigações jurídicas, objeto de estudo dos 

próximos capítulos deste trabalho. 
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4 IGUALDADE, DIGNIDADE E A RAZÃO PRÁTICO-COMUNICATI VA 

O presente capítulo tem o intuito de estudar a igualdade, a dignidade e a 

liberdade à luz da razão prático-comunicativa. No final deste trabalho pode-se 

verificar a autonomia privada e sua perspectiva no tocante ao Estado de Direito 

Democrático. 

Além disso, serão enfocados regras e princípios sob o olhar do pensamento 

jurídico hodierno e apresentada a visão complementar aos estudos sobre 

Hermenêutica realizados em seções anteriores desta pesquisa. 

4.1 Acerca de Princípios e Regras 

Como ensina Ricardo Salgado (2006), a palavra hermeneia remete à ideia do 

deus grego Hermes; e hermeneueuin tem o sentido de “significar falando”, 

manifestar por meio da linguagem o logos interior. Hermeneia quer dizer 

interpretação, derivada de hermeneueuin. Gadamer (2007) ensina que 

Hermenêutica é a ciência da interpretação. 

Explica Kaufmann (2002, p. 387) que, na “[...] interpretação das normas, está 

decisivamente em causa a superação da diferença entre a generalidade da norma e 

a singularidade do caso individual. A hermenêutica jurídica tem justamente de se 

ocupar desse problema”. 

Galuppo (2002) faz estudo sobre o pensamento de Del Vecchio, Bobbio, 

Alexy, Deworkin, Kolberg, Habermas e Günther acerca dos princípios, regras e 

normas citando três teorias importantes sobre a significação desses objetos.  

A primeira, defendida por Del Vecchio e Bobbio, vê os princípios como 

generalizações de regras efetuadas pelo método indutivo. (GALUPPO, 2002). 

A crítica a essa teoria revela que embora os princípios tenham características 

genéricas, há regras, contidas em fattispecies, que também têm essas 

características. Por outro lado, há princípios, como o princípio federativo adotado 

pelo Brasil e o da legalidade, que não são generalizações, formados a partir de 

nenhuma regra. (GALUPPO, 2002). 
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A segunda tem como expoente Robert Alexy (2008), que vê princípios e 

regras como normas. As regras, mandados definitivos, e os princípios, mandados de 

otimização ou prima fácie, significam que as normas devem ser realizadas na maior 

medida possível.  

Regras opostas se invalidariam no plano concreto ou abstrato, ao contrário 

dos princípios em que isso só ocorreria no caso concreto.  Uma lei de colisão que 

determinasse qual princípio aplicar neste caso deveria ser criada. Nesse sentido, os 

princípios deveriam ser hierarquizados, no caso concreto, e aqueles que não 

atendessem aos interesses demandados, pela situação particular, cederiam seu 

lugar a outro. (GALUPPO, 2002). 

A terceira surge da crítica à segunda e tem como expoentes Habermas e 

Günther, a partir do pensamento de Dworkin e Alexy leva em conta que normas são 

objetos deontológicos, por prescreverem comandos de conduta, ou seja, são 

relacionados ao dever-ser. Por outro lado, valores são axiológicos, destinados a 

averiguar o que é o melhor e, por causa disso, podem ser graduados. Habermas 

explica que, embora Robert Alexy tenha feito essa diferenciação teórica, no fundo, 

sua teoria confunde normas com valores, porque somente valores podem ser 

hierarquizados. Além disso, ela renuncia inconscientemente à questão da justiça no 

Direito, pois valores são hierarquizados segundo as preferências de determinada 

sociedade. Já as normas buscam a correção, o entendimento de justiça com 

pretensão universalizável. É Dworkin, por seu conceito de integridade que se 

relaciona à justiça do Direito, que possibilita a Habermas verificar a problemática 

sobre o pensamento alexyano. Soma-se a isso o fato de Kolberg também influenciar 

Habermas ao mostrar que, na fase pós-convencional, a mais avançada que o 

homem pode atingir psicologicamente, o ser humano compreende que suas ações 

são baseadas em princípios morais. Logo, para Habermas e Günther, a diferença 

entre princípios e regras não é morfológica, mas sim de aplicação.  (GALUPPO, 

2002). 

As regras levam em conta, para aplicação no caso concreto, somente suas 

condicionantes tendo em vista a ocnjunção “se”. Os princípios são normas que, por 

sua vez, no plano abstrato, não concorrem quanto a sua validade e prescrevem de 

forma genérica, mas chamam à avaliação todas as especificidades do caso concreto 

no momento de sua aplicação. No caso concreto, após exame do intérprete, é 
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possível chegar-se ao princípio mais adequado, para atender à correção exigida 

pelo Direito, tendo em vista o conjunto de detalhes fáticos e jurídicos do caso 

particular e não somente os relacionados a uma condicionante “se”, como se 

procede com as regras. (GALUPPO, 2002). Os acusadores da teoria de Dworkin 

acerca do juiz Hércules dizem ser este demasiadamente solipsista e impotente para, 

sozinho, compreender qual é a única decisão cabível, coerente com o Sistema 

Jurídico histórico de determinado contexto. É o que afirma Ommati (2004) em seu 

livro “A Igualdade no Paradigma do Estado Democrático de Direito. Em outras 

palavras, seria hercúlea essa tarefa e, consequentemente, irreal exigir que um juiz 

possa averiguar todas as possibilidades e prolatar a sentença com base somente na 

sua própria razão. Ommati (2004) alerta que esses autores parecem não perceber 

que o contexto da teoria de Dworkin, professor de Harvard, é o processo 

democrático, que deve se desenvolver como procedimento em contraditório, 

igualdade e ampla defesa, de modo que não caberiam as críticas referentes ao 

pensamento desse docente sobre o juiz Hércules. Nesse contexto, o juiz não 

formularia sozinho a compreensão para tomar uma decisão, pois todos os 

envolvidos no caso concreto seriam chamados para, legitimamente, argumentar sob 

seus pontos de vista.  

As regras e princípios não estariam em conformidade com o Estado de Direito 

Democrático, segundo ponderação de Alexy, citado por Ommati (2004), o que 

conduz a uma jurisprudência de valores. Assim, com base em valores pessoais e na 

Filosofia do Sujeito, o intérprete tomaria a decisão final segundo o seu sentido 

particular ético sobre o mundo da vida. A Democracia Constitucional, ao contrário, 

exige que cada destinatário das normas participe de sua construção, numa 

argumentação baseada na igualdade e liberdade, no sentido habermasiano quanto à 

Teoria do Discurso, para que a decisão, como norma que passará a ser válida, seja 

consequência de procedimento gerador de legitimidade. 

Não se pode olvidar que a compreensão dos princípios e regras jurídicas 

deve ser processada à luz da Ética do Discurso, em face da linguagem e resultante 

agir comunicativo forte no sentido habermasiano como já investigado na presente 

pesquisa. 
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A partir de Salgado (2006) e Kaufmann (2002) observa-se que a experiência 

histórica é crucial para se fazer hermenêutica do caso concreto quanto a princípios e 

regras. 

Outrossim, deve-se levar em conta entendimento de ser-aí, presença ou 

dasein, conforme Heidegger, com esteio na consciência de existência do círculo 

hermenêutico, da experiência como dialética, da consciêcia sobre os pré-juízos do 

intérprete na interpretação, e da vida autêntica no sentido gadamariano, conforme 

também já estudado neste trabalho. 

O próximo passo é o estudo sobre a igualdade relacionada à ideia de justiça, 

pois igualdade e justiça são objetos caros à hermenêutica acerca da autonomia 

privada no contexto do ao Estado de Direito Democrático. 

4.2 A Respeito da Igualdade e da Justiça 

Aristóteles (2001), discípulo de Platão, no Livro V de “Ética a Nicômacos”, via 

a justiça como a maior das virtudes. Para ele, a virtude era o meio termo entre 

extremos. Por exemplo, a coragem estaria entre a covardia e a temeridade. A 

justiça, entretanto, seria o ponto mediano entre extremos  semelhantes calcados na 

idéia de injustiça: injustiça por falta e injustiça por excesso. A justiça ocorreria 

quando o homem agisse corretamente e segundo a lei, de maneira proporcional, 

sendo que o ideal grego de lei era aquele que traduzisse comportamento virtuoso. 

Quando pensa em justiça, Aristóteles tem em mente o ditado segundo o qual o 

exercício do poder revela o homem, e a equidade é melhor que a justiça, pois é a 

justiça para o caso concreto como correção da lei abstrata. Nas palavras desse 

autor, 

[...] O justo, então, é aquilo que é conforme a lei e correto, e o injusto é o 
ilegal e iníquo. [...] bem ditas as palavras de Bias: ‘O exercício do poder 
revela o homem’. [...] Se, então, o injusto é iníquo (ou seja, desigual), o justo 
é igual, como todos acham que ele é, mesmo sem uma argumentação mais 
desenvolvida. E já que o igual é o meio termo, o justo será o meio termo. 
[...] O justo, então, é uma das espécies do gênero proporcional [...]. [...] 
quando ocorrem disputas, as pessoas recorrem ao juiz, e ir ao juiz é ir à 
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justiça, porque se quer que o juiz seja como se fosse a justiça viva;e elas 
procuram o juiz no pressuposto de que ele é uma pessoa ‘equidistante’  [...] 
A justiça e a equidade são portanto a mesma coisa, embora a equidade seja 
melhor. O que cria o problema é o fato de o equitativo ser justo, mas não o 
justo segundo a lei, e sim um corretivo da justiça legal. A razão é que toda 
lei é de ordem geral, mas não é possível fazer uma afirmação universal que 
seja correta em relação a certos casos particulares. [...] Então o equitativo é, 
por sua natureza, uma correção da lei onde esta é omisso devido à sua 
generalidade. [...] Com efeito, quando uma situação é indefinida a regra 
também tem de ser indefinida, como acontece com a régua de chumbo 
usada pelos construtores em Lesbos; a régua se adapta à forma da pedra e 
não é rígida, e o decreto se adapta aos fatos de maneira idêntica. 
(ARISTÓTELES, 2001, p. 96 -110).  

A justiça distributiva ocorreria conforme a proporção geométrica, na razão A 

está para B, assim como C está para D e, ainda, A mais C está para B somado a D. 

A e C representam o grau de mérito do homem e estão na posição de numerador na 

fração. B e D são denominadores, cujo conteúdo é formado pelos bens que serão 

dados ou retirados conforme o merecimento dos sujeitos. (ARISTÓTELES, 2001). 

Se, por exemplo, Fernanda tem o grau de merecimento 1, e Ângela o grau de 

merecimento 2, a primeira deverá receber um bem equivalente ao valor 2, enquanto 

que a segunda, um objeto equivalente a 4. Portanto, 1 (numerador) está para 2 

(denominador), assim como 2 (numerador) está para 4 (denominador). 

Geometricamente, percebe-se que a razão, nesse exemplo, é meio, 1 (numerador) 

sobre 2 (denominador), ou seja, ½ = ²⁄4. A razão de ½ seria a igualdade geométrica 

nessa situação, logo, a consecução da justiça distributiva tendo em vista o 

pensamento de Aristóteles. 

O pensamento aristotélico levou os romanos a formular o princípio geral de 

direito, suum cuique tribuere, que significa dar a cada um o que é seu. Quem 

merece mais receberá mais, quem merece menos receberá menos. A justiça 

distributiva, no conceito do filósofo, diz respeito à distribuição de bens da polis aos 

cidadãos. (REALE, 2002). 

No Direito brasileiro atual, a justiça distributiva se aplica na outorga de função 

pública de magistrado por meio de concurso aos cidadãos, por exemplo. Aquele que 

é aprovado em concurso com questões de múltipla escolha, dissertativa, elaboração 

de sentença, perguntas orais e avaliação de títulos, deverá receber um bem para 

tornar-se agente político do Estado: o cargo de juiz.  
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Ao contrário da justiça distributiva, a justiça corretiva1 implica uma igualdade 

de 1 para 1, ou seja, 1=1. 

Como declara Aristóteles, 

[...] o igual é o meio termo entre a linha maior e a menor de acordo com a 
proporção aritmética. Esta é a origem da palavra díkaion (=justo); ela quer 
dizer dikha (=divisão ao meio), como se devesse entender esta última 
palavra no sentido de díkaion; e um dikastés (=juiz), é aquele que divide ao 
meio (dikhastés). [...] a função do governante é ser guardião da justiça e, se 
ele é guardião da justiça, também é guardião da igualdade. 
(ARISTÓTELES, 2001; p.96-110). 

A justiça corretiva é conforme a proporção aritmética e pode ser voluntária ou 

involuntária. A fim de explicar o raciocínio aritmético da justiça corretiva, o filósofo 

imagina três segmentos: AA’, BB’ e CC’, todos com a mesma medida. A partir daí, 

supõe os segmentos AEA’, BB’, DCC’ e CZC’. Subtrai o segmento AE de AEA’ ou 

AA”, acrescentando o segmento DC à CC’, de modo a resultar DCC’, que excede 

EA’ por CD + CZ. Logo, a linha DCC” excederá a linha BB’ por CD. (ARISTÓTELES, 

2001). 

 

 

 

 

                                                           

1 Per questo anche si usa il nome di divkaion [giusto], perché è una divisione divca [in due parti 
uguali], come se uno dicesse divcaion109 [diviso in due]; così il dikasthv” [giudice] è dicasthv” [colui 
che divide in due parti uguali]. Infatti se, date due grandezze uguali, si toglie una parte alla prima e la 
si aggiunge alla seconda, la seconda viene a superare la prima del doppio di questa parte; se, invece, 
si toglie una parte alla prima senza aggiungerla alla seconda, [1132b] la seconda supera la prima solo 
di questa parte. In conclusione, la seconda grandezza supererà il mezzo di una sola parte, e il mezzo 
supererà di una sola parte la grandezza da cui tale parte sarà stata tolta. Con questo procedimento, 
quindi, possiamo riconoscere che cosa si deve togliere a chi ha di più e che cosa si deve aggiungere 
a chi ha di meno: infatti, [5] bisogna aggiungere a chi ha la parte minore quel tanto di cui la metà la 
supera, e togliere a chi ha la parte maggiore quel tanto di cui questa supera la metà. Siano i segmenti 
AA´, BB´ e CC´ uguali fra di loro; dal segmento AA´ si tolga AE e si aggiunga a CC´ il segmento CD, in 
modo che l’intero DCC´ superi EA´ di CD e CZ: per conseguenza, supera BB´ di CD110. 
ARISTÓTELES. Etica a Nicomaco. Disponível em ‹Associazione O-zone www. 
associazioneozone.net/aristotele-etica-a-nicomaco›. Acesso em 31/1/2007.  
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Justiça corretiva em Aristóteles representada pelo seguimento B¯ B’. 

FIGURA 2. Representação gráfica da justiça corretiv a em Aristóteles 

         Fonte:  Aristóleles. Ética Nicomacos. 

 

A linha BB’, na hipótese, representa o padrão justo de proporcionalidade. 

Indica que, num caso concreto, as partes envolvidas estão em igualdade quanto aos 

bens que devem receber ou perder, em outras palavras, têm o que lhes é devido. 

(ARISTÓTELES, 2001). 

Aristóteles diferencia a justiça corretiva voluntária da involuntária afirmando: 

[...] algumas relações são voluntárias e outras involuntárias; são voluntárias 
a venda, a compra, o empréstimo a juros, o penhor, o empréstimo sem 
juros,o depósito e a locação (estas são chamadas voluntárias porque sua 
origem é voluntária); das involuntárias, algumas são sub-reptícias (como o 
furto, o adultério, o envenenamento, o lenocínio, o desvio de escravos, o 
assassínio traiçoeiro, o falso testemunho) e outras são violentas, como o 
assalto, a prisão, o homicídio, o roubo, a mutilação, a injúria e o ultraje. 
(ARISTÓTELES, 2001, p. 95). 

O roubo, que gera perda de bens ao ofendido, é um exemplo de justiça 

corretiva involuntária. Nesse caso, o agressor deve sofrer pena, a fim de se 

restabelecer a igualdade. 

No livro “Igualdade e Diferença: Estado democrático de Direito a partir do 

pensamento de Habermas”, Galuppo (2002, p. 65-66) destaca que a Reforma 

chamou a atenção para o fato de que os textos bíblicos também apregoam a 

igualdade entre os homens. 

Lutero dizia que a hierarquia eclesiástica então existente na Igreja Católica 
Romana, como mecanismo de contato entre o fiel e Deus, seria herética 
porque haveria, em sua opinião, um único mediador entre Deus e o homem: 
Jesus Cristo (por exemplo: 1a Epístola de São Paulo a Timóteo, 2:5), 
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podendo todo cristão relacionar-se diretamente com ele sem necessidade 
de qualquer outro intercessor.  
[...] Isso significa que, para Lutero, os homens são aritmeticamente iguais. 
Daí a sua revolta contra a diferença de tratamento, dispensada pelo direito 
pré-moderno, aos “eclesiásticos” e aos “seculares”. (GALUPPO, 2002, p. 
65-66). 

Diante do exposto, o que significa, então, a igualdade e qual seria sua relação 

com a justiça? 

Ommati (2004), na sua obra “A Igualdade no Paradigma do Estado 

Democrático de Direito”, adota a perspectiva de Dworkin acerca do tema: 

O conteúdo jurídico da igualdade no paradigma do Estado Democrático de 
Direito é apenas um: tratar a todos com a mesma consideração e respeito. 
E mais, esse princípio junto com o princípio da liberdade seriam os únicos 
princípios do ordenamento democrático. Todos os outros seriam apenas 
densificações desses dois princípios. Esse é o ensinamento de Ronald 
Dworkin. [...]. (OMMATI, 2004). 

Galuppo (2002) chega à mesma conclusão em seu livro “Igualdade e 

Diferença: Estado Democrático de Direito a partir do pensamento do Habermas”: a 

igualdade assume o sentido de justiça corretiva no Direito Democrático, ou seja, a 

razão da igualdade, 1=1.  

Ontologicamente, igualdade deve ser interpretada à luz da compreensão de 

dasein expressa por Heidegger (2007). Ele afirma que, embora os seres humanos 

apresentem experiências existenciais ontologicamente diversas, têm a mesma 

importância uns em face dos outros.  

Uma metáfora facilita essa compreensão. Seria como perguntar: qual é o 

melhor objeto, a chave de fendas ou o martelo? A resposta seria que, para torcer 

parafusos, a chave de fendas seria mais adequada; e para inserir pregos na parede, 

o martelo.  

Os dois objetos são diferentes quando comparados um ao outro, pois têm 

funções diferentes, eles não são idênticos, por uma série de razões. Não obstante, 

são iguais, têm o mesmo valor, pois ambos são ferramentas. Nenhum deles tem 

mais importância que o outro. Embora não idênticos, o lugar dos dois é a caixa de 

ferramentas. 
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Pode-se dizer que a igualdade, como proposição linguística, implica a 

compreensão que, embora ontologicamente diferentes, no sentido heideggeriano, 

não idênticos, os homens têm a mesma medida de valor uns em face dos outros, 

têm a mesma importância porque são dasein, seres humanos, participantes da 

espécie humana, seres existenciais dotados de razão. A experiência mostra que, 

além de apresentar talentos comuns e diferentes, os homens também têm 

diversidade de aspectos que precisam ser enriquecidos para que tenham vida 

autêntica, conforme a teoria heideggeriana. Possuem biotipos diferentes uns em 

relação aos outros, mas têm uma estrutura orgânica comum. Uns aprendem a ser 

mais efetivos para tratar de doenças do que para defender os direitos em um tribunal 

ou construir uma proeza de engenharia mecânica, por exemplo.  

Têm sonhos diferentes, metas díspares. Contudo, em meio a essa 

diversidade, todos são seres humanos e, embora não idênticos, possuem o mesmo 

valor, a mesma importância ontológica. Resumindo, são iguais. 

Considerar que, ontologicamente, como dasein, uma pessoa, por ser médico, 

advogado, engenheiro, rico, famoso ou ter qualquer outra profissão ou posição 

socioeconômica, seja mais importante que um mendigo, por exemplo, é 

desarrazoado, desproporcional, injusto. 

Galuppo (2002), em “Igualdade e Diferença: Estado Democrático de Direito a 

partir do pensamento de Habermas, afirma que, no Estado Democrático de Direito, a 

igualdade representar a proporção 1=1.  

Por outras palavras, cada ser humano tem, ontologicamente, o mesmo valor 

que o outro, não importa a função que exerça, seus méritos e deméritos, todos são 

seres humanos, seres de possibilidades, dasein. 

Compreender a dignidade humana, o próximo assunto, é basilar para 

verificação da hermenêutica que relaciona Estado de Direito Democrático à 

autonomia privada. 
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4.3 Novos Ensaios Sobre a Dignidade Humana  

4.3.1 Trajetória legislativa 

Conforme ensina Carlos Alberto Bittar em seu “Curso de Direito Civil”, nos 

primórdios, o homem pré-histórico utilizava a força física para que seus interesses se 

realizassem frente aos outros membros do grupo ao qual pertencia. O modo de ser 

dos mais vigorosos estendia-se sobre o viver dos demais, sobrepujando-os, de 

forma a cercear os atributos humanos. (BITTAR, 1994, p. 201-210). 

O Código de Hamurabi, formado provavelmente entre os anos de 1850 e 

1750 a.C., quando o rei de mesmo nome governou a Babilônia durante 43 anos, 

baseava-se em antigas leis sumérias e arcadinas, revividas por Hamurabi que as 

governante estendeu e reformulou. Continha, aproximadamente, trezentos 

dispositivos legais, que tratavam dos seguintes assuntos: falsa acusação; feitiçaria; 

serviço militar; regulamento de negócios e terras; leis de família; tarifas; salários; 

comércio; empréstimo e dívidas. (BITTAR, 1994). 

Também estabelecia salários mínimos, preços baixos. Outorgou aos seus 

governados um sistema tributário justo, flexível e eficiente. O princípio geral do 

Código era: “o forte não prejudicará o fraco”. Estatuía ordem social calcada em 

direitos individuais e na autoridade das divindades babilônicas do Estado. 

Influenciou bastante todos os países do Oriente Próximo. (BITTAR, 1994). 

Os povos modernos, entretanto, consideram que foram os romanos, 

influenciados por elementos da Grécia Antiga, que elaboraram, pela primeira vez, a 

teoria da personalidade. Para eles, somente os que reunissem os três status, 

civitatis, libertatis, familiae, eram dotados de personalidade. No que se refere à tutela 

da personalidade, havia alguns institutos. Contra a inuria, existia a actio iniuriarum. A 

Lex Cornelia, promulgada em 81 a.C., visava à proteção do domicílio. Para a tutela 

da integridade física, havia, por sua vez, a Lex Aquilia. O instrumento processual 

para defesa de direitos inerentes à personalidade era a Lex fabia. Somente o 

cidadão romano tinha personalidade jurídica. Se por acaso, ao pater familias fosse 
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subtraído algum de seus status jurídicos, tornando-se um escravo, por exemplo, 

perderia a personalidade. Outrossim, não a tinham os estrangeiros. (BITTAR, 1994). 

Alexandre de Moraes (2005), em sua obra “Direitos Humanos Fundamentais: 

teoria geral”, descreve o percurso legal dos direitos fundamentais. Coadunando com 

o pensamento de Carlos Alberto Bittar (1994) mencionado acima, Moraes explica 

que a origem dos Direitos individuais do homem está no Egito Antigo e na 

Mesopotâmia, no terceiro milênio a.C, quando já se via proteção individual contra o 

Estado.  

O Código de Hamurabi de 1690 a.C – data assumida por Alexandre de 

Moraes para essa legislação babilônica - seria o primeiro texto legal a firmar direitos 

comuns a todos os homens, como vida, propriedade, honra, dignidade, família e o 

respeito à legalidade. (MORAES, 2005, p. 6-21). 

Destaca que Buda já pregava a igualdade entre todos os homens em 500 a.C. 

Havia estudos na Grécia Antiga sobre a necessidade de igualdade e liberdade dos 

homens e ressalta a democracia direta de Péricles, em face da participação política 

dos cidadãos; diz que os sofistas e estoicos defendiam a existência de direito natural 

superior às leis, exemplificando esse fato pela defesa desse direito realizada por 

Sófocles, em Antígona – 441 a.C. Entretanto, foi o Direito Romano que estabeleceu 

interditos visando proteger os direitos individuais contra arbítrios do poder público. 

(MORAES, 2005). 

Afirma que o Cristianismo, com sua mensagem de igualdade entre todos os 

homens, influenciou diretamente a consagração dos direitos fundamentais, como 

necessários à dignidade humana. (MORAES, 2005).  

Na Idade Média, havia documentos que prescreviam direitos humanos, 

apesar da estrutura feudal, mas o seu maior desenvolvimento ocorreu a partir do 

terceiro quarto do século XVIII até metade do século XX. Expõe que os 

antecedentes históricos mais importantes das declarações de direito encontram-se 

na Inglaterra, principalmente. Menciona a Magna Charta Libertatum de 1215, a 

Petition of Right de 1628, o Habeas Corpus Act, de 1679, a Bill of Rights, de 1689 e 

o Act of Settlement, de 1701. Evoca, também, a relevância da Declaração de  

 

 



 120

Direitos de Virgínia de 17762 e a Declaração de Independência dos Estados Unidos 

da América de 1787, suas dez emendas de 17893, ratificadas em 1791. (MORAES, 

2005). 

Em 1789, a Assembleia Nacional francesa promulgou a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, sendo que as Constituições desse País, de 1791 

e, mormente, a de 1793, regulamentaram também os direitos humanos. 

Reconhece que os direitos humanos tiveram tratamento marcante na 

Constituição espanhola de 1812, na portuguesa de 1822 e na belga de 1831. A 

Constituição francesa de 1848, por sua declaração de direitos, avança quanto à 

regulamentação dos direitos humanos, pela tutela aos desempregados, às crianças 

abandonadas, aos enfermos e idosos de pouca renda, quando não têm o amparo da 

família. Expõe que textos de cunho constitucional do século XX, a saber, a 

Constituição mexicana de 1917, a Declaração Soviética dos Direito do Povo 

Trabalhador e Explorado de 1918, a Lei Maior de Weimar de 1919, a Carta do 

                                                           

2 Declaração da Virgínia – 1776. 
Artigo 1o - Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos, 
essenciais e naturais dos quais não podem, por nenhum contrato, privar nem despojar sua 
posteridade: tais são o direito de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir 
propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança. 
Artigo 2o - Toda a autoridade pertence ao povo e, por consequência, dela emana; os magistrados são 
os seus mandatários, seus servidores, responsáveis perante ele em qualquer tempo. 
Artigo 3o - O governo é ou deve ser instituído para o bem comum, para a proteção e segurança do 
povo, da nação ou da comunidade. Dos métodos ou formas, o melhor será que se possa garantir, no 
mais alto grau, a felicidade e a segurança e o que mais realmente resguarde contra o perigo de má 
administração. 
Todas as vezes que um governo seja incapaz de preencher essa finalidade, ou lhe seja contrário, a 
maioria da comunidade tem o direito indubitável, inalienável e imprescritível de reformar, mudar ou 
abolir da maneira que julgar mais própria a proporcionar o benefício público. 
Artigo 4o - Nenhum homem e nenhum colégio ou associação de homens poderá ter outros títulos para 
obter vantagens ou prestígios, particulares, exclusivos e distintos dos da comunidade. A não ser em 
consideração de serviços prestados ao público, e a este título, não serão nem transmissíveis aos 
descendentes nem aos hereditários, a ideia de que um homem nasça magistrado, legislador ou juiz, é 
absurda e contrária à natureza. 
Artigo 18º - A religião ou o culto devido ao Criador e a maneira de se desobrigar dele devem ser 
dirigidos unicamente pela razão e pela convicção, jamais pela força e pela violência; donde se segue 
que todo homem deve gozar de inteira liberdade na forma do culto ditado por sua consciência e 
também da mais completa liberdade, na forma do culto ditado pela consciência, e não deve ser 
embaraçado nem punido pelo magistrado, a menos que, sob pretexto de religião, ele perturbe a paz 
ou a segurança da sociedade. É dever recíproco de todos os cidadãos praticar a tolerância cristã, o 
amor à caridade uns com os outros. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1776 - DECLARAÇÃO DA 
VIRGÍNIA). 
3 Art.1.º - Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter 
como fundamento a utilidade comum. 
Art. 2.º - A finalidade de toda associação política é a preservação dos direitos naturais e 
imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência 
à opressão. (FRANÇA, 1789).  
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Trabalho italiana, em época de Estado fascista, de 1927, tiveram forte preocupação 

social. (MORAES, 2005). 

Aponta4 que a Declaração de 10 de dezembro de 19485, a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, adotada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, é a mais importante conquista dos direitos humanos no 

plano internacional e que o Brasil a assinou na data de sua proclamação. (MORAES, 

2005).  

Alexandre de Moraes (2005) frisa, contudo, que no mesmo ano, antes desta 

Declaração, houve a IX Conferência Internacional Americana, em Bogotá, que 

aprovou a Resolução XXX, a qual estatuiu a Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem, com 38 artigos de conteúdo muito semelhante. Recorda ainda 

que a Assembleia Geral das Nações Unidas chancelou a Resolução 260 (III) 

ratificando a Convenção para prevenção e a repressão do crime de genocídio. Em 

1951, adotou-se a Convenção relativa ao Estatuto dos refugiados, pela Resolução 

429 (V) da aludida Assembleia. A Resolução 2198 ratificou juridicamente o Protocolo 

sobre o Estatuto dos Refugiados em 1966. Nessa data, pela Resolução 2200-A 

(XXI), estatuiu-se o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. (MORAES, 

2005). 

Ressalta que a República Federativa do Brasil também é signatária do Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966; da Convenção 

sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial de 1965; da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica 

                                                           

4 [...] 30 artigos da Declaração consagram, basicamente, os princípios da igualdade e dignidade 
humanas; a vedação absoluta à discriminação de qualquer espécie, seja em razão de raça, sexo, 
língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento 
ou qualquer outra condição;o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal; expressa proibição à 
escravidão, ao tráfico de escravos ou servidão; a proibição à tortura, ao tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante; o princípio do juiz natural; o acesso ao Judiciário; a vedação à prisões, 
detenções e exílios arbitrários; os princípios de presunção de inocência, do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa; o princípio da reserva legal. A inviolabilidade à honra, à imagem e à 
vida privada; a liberdade de locomoção; o asilo político; o direito à nacionalidade; o direito à 
propriedade; a liberdade de pensamento, consciência, opinião, expressão e religião; o direito à 
reunião, de associação e sindicalização; os direitos políticos; o direito ao trabalho e à livre escolha de 
profissão, com consequente justa remuneração que lhe assegure, assim como à sua família, uma 
existência compatível com a dignidade humana; o direito ao repouso e ao lazer; direito à instrução e à 
vida cultural. (MORAES, 2005, p. 18). 
5 Artigo I  
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. (ONU, 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948)  
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de 1969; Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, de 1979; Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes de 1984; Convenção Interamericana 

para Prevenir e Punir a Tortura de 1985; Convenção sobre os Direitos da Criança de 

1989; Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher de 1994, ratificada pelo Brasil em 1995. O Pacto de San José da Costa 

Rica de 1969 diferencia-se da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 

1948, porque, além da semelhança quanto ao conteúdo material presente em 

ambos, o Pacto de San José estabeleceu meios de proteção aos direitos humanos 

por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. (MORAES, 2005). 

Quanto à trajetória legal da proteção à dignidade humana no Direito brasileiro, 

Alexandre de Moraes recorda que a Constituição Política do Império de 1824 tinha 

extenso rol de direitos fundamentais, no Título VIII denominado “Das disposições 

geais, e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros”. Seu art. 179 

tinha 35 incisos sobre o tema. Lista de enunciados normativos de notável 

significação sobre os direitos fundamentais também ocorreu na Carta Magna 

brasileira de 1891, a primeira Constituição republicana, e na de 1934 e 1937, não 

obstante as características do regime neste caso. Em 1946, a Ordenação 

constitucional brasileira somou aos direitos individuais diversos direitos sociais, 

seguindo a tendência da época, tutelando os trabalhadores e empregados. 

(MORAES, 2005). 

Ensina Alexandre Moraes (2005, p. 15) que a partir desta Constituição, as 

Constituições brasileiras sucessivas passaram a utilizar a seguinte redação: “A 

Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e 

à propriedade, nos termos seguintes [...]”. Após esse enunciado, o art. 141 dessa 

Carta prescrevia 38 incisos.  

A Emenda nº1 de 1969 não fez nenhuma substancial alteração formal quanto 

aos direitos fundamentais. (MORAES, 2005). 

É notório que o art. 1º, III da Constituição Federal brasileira de 1988, 

fundamenta a República na dignidade humana. Seu parágrafo único declara que 

todo poder emana do povo; o 3º estabelece que o Estado visa à construir sociedade 

livre, justa, solidária, como também erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
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as desigualdades sociais e regionais; enfim, promover o bem de todos. (BRASIL, 

1988). 

As Constituições atuais da Alemanha de 23 de maio de 19546, da África do 

Sul de 19967 dos Estados Unidos da América de 17888, neste caso, precipuamente  

                                                           

6 Constituição alemã de 1954: 
Artigo 1 
A dignidade da pessoa humana é inviolável. Toda autoridade pública terá o dever de respeitá-la e 
protegê-la. 
Com isso, o Povo Alemão declara invioláveis e inalienáveis os direitos da pessoa humana, como 
fundamento de toda comunidade humana, da paz e da justiça no mundo. 
Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário estarão obrigados a considerar como diretamente 
aplicáveis os direitos fundamentais a seguir enunciados. 
Artigo 2 
Toda pessoa terá direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, na medida em que não 
violar os direitos de outrem e não infringir a ordem constitucional ou a lei moral. 
Toda pessoa terá direito à vida e à integridade física. A liberdade da pessoa será inviolável. Ninguém 
poderá interferir nesses direitos, senão em virtude de lei. 
Artigo 3 
Todos serão iguais perante a lei. 
Homens e mulheres terão os mesmos direitos. O Estado deverá promover uma efetiva igualdade 
entre mulheres e homens, agindo no sentido de eliminar as desvantagens existentes. 
Ninguém poderá ser prejudicado ou privilegiado em razão de sexo, ascendência, raça, língua, pátria e 
procedência, crença, convicções religiosas ou políticas. Ninguém poderá ser prejudicado em razão de 
deficiência. (ALEMANHA, 1954) 
7 Constituição da África do Sul – 1996. 
7. Direitos.  
Esta Carta de Direitos é uma pedra angular da democracia na África do Sul. Consagra os direitos de 
todas as pessoas no nosso país, e afirma a valores democráticos da dignidade da pessoa humana, a 
igualdade e a liberdade.  
O Estado deve respeitar, proteger, promover e cumprir os direitos sobre o Bill of Rights.  
Os direitos sobre o Bill of Rights estão sujeitas às limitações contidas ou referidas no ponto 36, ou 
noutra parte do Bill.  (ÁFRICA DO SUL, 1996) 
8 Constituição dos Estados Unidos da América - 1788: 
Emenda I 
O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o livre exercício dos 
cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir 
pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a reparação de seus agravos.  
Emenda IV 
O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres contra busca e 
apreensão arbitrárias não poderá ser infringido; e nenhum mandado será expedido a não ser 
mediante indícios de culpabilidade confirmados por juramento ou declaração, e particularmente com a 
descrição do local da busca e a indicação das pessoas ou coisas a serem apreendidas.  
Emenda IX 
A enumeração de certos direitos na Constituição não poderá ser interpretada como negando ou 
coibindo outros direitos inerentes ao povo.  
Emenda XI, Seção 10 
O direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não poderá ser negado ou cerceado pelos 
Estados Unidos, nem por qualquer Estado, por motivo de raça, cor ou de prévio estado de servidão.  
Emenda XIX 
O direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não será negado ou cerceado em nenhum Estado 
em razão do sexo. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1788). 
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em suas Emendas, a da França de 4 de outubro de 19589, da Itália de 194810, do 

Japão de 3 de novembro de 194611 também estatuem direitos embebidos na 

historicidade dos direitos humanos. 

A investigação quanto ao percurso legal que a humanidade seguiu acerca da 

dignidade aponta para o fato de que, nos textos de lei, cada vez mais se relacionou 

igualdade, liberdade e dignidade como objetos interdependentes. Hoje apresenta 

forte influência no mundo jurídico a compreensão de que os direitos humanos, 

fundamentais e da personalidade resultam numa cláusula geral de proteção à 

dignidade da pessoa humana.  

Nessa esteira, pode-se afirmar que a legislação hodierna, como resultado de 

construção histórica, foca a tutela da dignidade da pessoa em conjunto com a 

promoção da igualdade e liberdade, tomando-as como objetos interdependentes. 

Assim, é lícito asseverar que a compreensão hermenêutica sobre a dignidade 

                                                           

9 Constituição francesa de 1958: 
Artigo 1 º  
A França deve ser uma República indivisível, laica, democrática e social República. Deve garantir a 
igualdade de todos os cidadãos perante a lei, sem distinção de origem, raça ou religião. Ela deve ser 
organizada numa base descentralizada.  
Artigo 2 º  
O lema da República será "Liberdade, Igualdade, Fraternidade".  
O seu princípio deve ser: governo do povo, pelo povo e para o povo.  
 (FRANÇA, 1958) 
10 Constituição italiana - 1948: 
Art. 1 A Itália é um República Democrática, baseada no trabalho. A soberania pertence ao povo, que 
a exerce nas formas e nos limites da Constituição. 
Art. 2 A República reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, quer como ser individual 
quer nas formações sociais onde se desenvolve a sua personalidade, e requer o cumprimento dos 
deveres inderrogáveis de solidariedade política, econômica e social. 
Art. 3 Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, sem discriminação 
de sexo, de raça, de língua, de religião, de opiniões políticas, de condições pessoais e sociais. 
Cabe à República remover os obstáculos de ordem social e econômica que limitando de fato a 
liberdade e a igualdade dos cidadãos, impedem o pleno desenvolvimento da pessoa humana e a 
efetiva participação de todos os trabalhadores na organização política, econômica e social do País. 
(ITÁLIA, 1948). 
11 Constituição japonesa - 1946: 
Artigo 11º 
As pessoas não devem ser impedidas de gozar qualquer dos direitos fundamentais da pessoa 
humana. 
Artigo 12º As liberdades e os direitos garantidos ao povo por esta Constituição devem ser mantidos 
pelo esforço constante do povo, que deve se abster de qualquer abuso desses direitos e liberdades e 
será sempre responsável pela sua utilização visando ao o bem-estar público.  
Artigo 13º Todas as pessoas devem ser respeitadas como indivíduos. Seu direito à vida, à liberdade e 
à busca da felicidade devem, na medida em que não se interfira com o bem-estar público, ter 
supremacia na legislação e em outros assuntos governamentais.  
Artigo 14º Todas as pessoas são iguais perante a lei e não deverá haver qualquer discriminação 
política, econômica ou social, no que tange às relações de raça, credo, sexo, estatuto social ou de 
origem familiar. (JAPÃO, 1946).  
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humana se tornou critério constitucional para se interpretar a validade e eficácia do 

Direito em todas as suas vertentes e, por consequência, sobre todos os seus 

institutos, inclusive no que diz respeito à autonomia privada. 

4.3.2 Razão Prático-Comunicativa e sua Repercussão H ermenêutica quanto à 
Compreensão de Dignidade Humana 

Os aspectos jurídicos da dignidade humana podem ser classificados em 

categorias. 

George Marmelstein, no seu “Curso de Direitos Fundamentais”, explica que 

os direitos humanos são os positivados no plano internacional e os direitos do 

homem são aqueles que ainda não foram positivados, mas que são ligados à 

dignidade humana. Os direitos fundamentais também são relacionados à dignidade 

humana, mas seriam limitativos de poder e positivados num determinado Estado 

Democrático de Direito, fundamentando e gerando legitimidade a todo o 

Ordenamento Jurídico. (MARMELSTEIN, 2008). 

César Fiúza (2008) e Carlos Alberto Bittar (1994) concordam ao afirmar que 

os direitos da personalidade são os mesmos, tendo em vista os direitos do homem, 

os humanos e os fundamentais. Todavia, os direitos da personalidade referem-se a 

obrigações entre pessoas de Direito Privado e constituem-se como cláusula geral de 

promoção da dignidade humana. 

Robert Alexy (2008) declara em sua “Teoria dos Direitos Fundamentais” que, 

embora não haja princípios absolutos, a dignidade humana não seria um princípio 

absoluto, mas regra absoluta. Tendo em vista a afirmação que a dignidade humana 

é regra absoluta e que o Estado de Direito Democrático é fundado na dignidade 

humana, preceituação jurídica que, no caso da República Federativa do Brasil, 

possui dispositivo expresso na Constituição Federal, é correto asseverar que, tando 

no plano de justificação de normas, como no de aplicação, a dignidade humana é 

referencial hermenêutico jurídico para regulamentar o mundo da vida diante de 

projetos existenciais diversos. 

Nos casos concretos, quando se decide qual é a norma adequada para 

resolver alguma lide, a escolha deve ser pautada no discurso, sem emprego da 
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violência.  A igualdade bem como a liberdade de expor as ideias é garantida entre os 

participantes da argumentação.  

Nesse contexto, muitos princípios surgirão como informadores jurídicos. 

Contudo, após ampla discussão e estudo das circunstâncias, a dignidade da pessoa 

humana norteará, como regra, todos os participantes da discussão no caso 

concreto. A regra da dignidade humana, no contexto do discurso jurídico segundo o 

processo prescrito no Estado de Direito Democrático, após a apresentação de todos 

os argumentos, quando se visa ao cumprimento da Constituição, será o referencial 

lingüístico que levará aqueles que argumentam ao fim do conflito, como resultado do 

fato que todos os participantes daquela argumentação terem dito o seguinte à 

pessoa que apresentou o melhor argumento racional: você tem razão! A expressão 

“você tem razão”, naquele contexto discursivo, como consenso de todos os 

participantes daquela argumentação, foi proposição lingüística cujo sentido consistiu 

em ato performativo de efeito ilocucionário. 

Não se trata de ponderação de valores por parte de um indivíduo isolado, 

para decidir a vida de todos os envolvidos na situação jurídica litigiosa como se 

fosse um juiz-hércules, distante do processo democrático, arraigado na Filosofia da 

Consciência, no sentido de uma jurisprudência de valores.  

Significa, primeiramente, que vários signos linguísticos de sentido foram 

apresentados naquela discussão pelos participantes respeitando-se as regras e 

princípios do discurso democrático.  

Em segundo, quer dizer que por causa da existência de um fundo de 

significação presente na própria linguagem, há, na linguagem, um fundo de sentido 

geral linguístigco que foi construído historicamente pelo ser humano, contendo 

signos linguísticos cujo sentido de cada um deles foi consolidado ao longo do tempo 

pela prática do uso.  

Em terceiro, que os participantes daquele referido processo de argumentação 

entenderam que a correção de significado linguístico, com base no sentido geral 

desse mencionado fundo lingüístico, apontou para o fato que o argumento de um 

deles era o melhor no sentido racional, por isso, puderam dizer: você tem razão!  

Em quarto, houve o efeito ilocucionário a partir do sentido locucionário dos 

signos apresentados pelo participante titular do melhor argumento que é racional, 

sendo que esse efeito ilocucionário consiste na decisão de se finalizar o conflito pela 

opção de se adotar determinada orientação normativa como válida e, por isso, 
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suscitadora de vinculação obrigacional e responsabilização de todas as pessoas que 

a legitimaram. 

Por que o melhor argumento foi considerado o melhor, por que a razão 

comunicativa o elegeu dessa forma? 

Por outras palavras, sabe-se que, no discurso democrático, como lembra 

Habermas (2003a; 2003b) em “Direito e Democracia”, no discurso democrático, 

aceita-se argumento de todos os tipos e, muitas vezes, não se busca alcançar a 

efetivação dos direitos fundamentais ou da personalidade, mas um acordo capaz de 

atender a interesses de grupos que se fazem representar naquele discurso. Claro, 

como lembra o próprio Habermas, para se justificar o posicionamento e a decisão 

que se pretende fazer valer, são empregados argumentos racionais baseados na 

Constituição e nas leis do Estado. Contudo, o que faz com que, no discurso 

democrático, quando se tem em vista o cumprimento da Constituição quanto aos 

direitos fundamentais e da personalidade, os participantes adiram ao melhor 

argumento e digam a um deles: você tem razão?! 

A resposta está na correção locucionária existente entre os signos linguísticos 

que compõem o melhor argumento e o sentido geral formador do ethos que consiste 

no fundo de significação, pano de fundo locucionário que é o esqueleto significativo 

que estrutura a própria linguagem. 

A existência desse fundo locucionário da linguagem, desse pano de fundo de 

sentido geral, pode ser provada pelo fato que a razão humana, por natureza, atribui 

sentido ao mundo da vida constituindo-o, formando a cultura. 

A razão é formada por categorias intelectivas que impulsionam o sujeito a 

compreender o mundo por meio de signos linguísticos, que são juízos, objetos 

eidéticos, de forma a produzir o fenômeno como conjunto intricado de significados. 

Metaforicamente, comparando-se a razão a um computador, poder-se-ia dizer 

que, enquanto a razão, em si, consiste num conjunto de categorias intelectivas que 

processam juízos, a linguagem é a forma, a estratégia categorial da razão, para 

processamento desses impulsos elétricos, juízos, como objetos significativos, ou 

seja, informações, dados intelectivos de significado, sinais. 

Em função do instinto básico de sobrevivência, razão, desde o princípio da 

vida intelectiva, associa ideias percebidas pela própria razão atribuindo-as juízos de 

sentido, visando à produção de sinais que se mostram coerentes com a linguagem 

que o homem encontra já estabelecida, quando passa a existir como ser vivo 
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pensante. A linguagem interior de cada ser humano não é resultado apenas de uma 

elaboração solipsista, como se o homem fosse uma mônoda. Ao contrário, a 

linguagem interior de cada ser humano é intersecionada com a linguagem 

participante do ethos linguístico do mundo.  

Com o intuito de se autopreservar, a razão humana procura compreender. 

Compreender implica uma percepção correta de sentido e isso só é possível se há 

um referencial. Mas qual seria esse referencial? 

Consistiria nas próprias categorias pertencentes à própria razão humana e à 

tessitura linguística de sinais, de sentidos, de significados que todos os homens 

produziram ao interagir ao longo da história. 

Compreender é estratégia natural da razão para preservar a existência do 

próprio homem. Partindo-se do pressuposto de que, para se preservar, o homem 

precisa compreender e formar seu próprio mundo, pode-se afirmar que há uma 

categoria pertencente à razão que, naturalmente, elabora sentidos para constituir 

objetos e compreendê-los.  

Pode-se dizer que, quando se atribui um sentido entre vários possíveis, uma 

decisão foi tomada, pois a razão escolheu um sentido lingüístico como válido. 

Por outras palavras, há, na razão, um imperativo que implica o dever racional 

que a razão se impõe de formular sentidos. 

Dessa forma, o conceito de objetos é constituído e também é possível 

racionalmente compreendê-los. 

Portanto, é natural à razão humana decidir, ou seja, o dasein só é dasein, ser 

de possibilidades, porque sua natureza anseia por decidir pelo que é correto. 

Frisando, os parâmetros para que se haja correção é a própria estrutura 

intelectiva, categórica da razão, e também a linguagem que o conjunto de todos os 

homens criaram ao longo dos tempos, conjunto que pode ser compreendido como o 

próprio ethos histórico do mundo. 

Na razão, portanto, há uma categoria de validação de sentido locucionário 

a qual é responsável por incrustar nos juízos fenomenológicos sentidos de forma 

teleológica, de modo que a correta interpretação corresponda ao sentido geral de 

fundo contido na linguagem, no ethos. Por outras palavras, a categoria de validação 

de sentido locucionário faz com que o intelecto seja capaz de interpretar, numa 

perspectiva lingüístico-discursiva, tendo como referencial o pano de fundo lingüístico 

de sentido geral de todo o mundo da vida ou parte dele, o melhor argumento 
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racional como correção, correspondência dos signos lingüísticos com o sentido geral 

da linguagem, optando por um sentido como o correto dentre várias possibilidades 

lingüísticas de sentido.  

Sendo natural ao homem processar sentidos dessa forma, decidindo qual é o 

sentido correto sobre o mundo da vida, pode-se também afirmar que é fato da razão 

existir, na própria razão-comunicativa, um dever de validação de sentido 

locucionário  por parte da razão.  

Informações de autopreservação são armazenadas na memória do homem 

pela razão, para que entenda o que é céu, oceano, terra, casa, comida, arte, cor, 

animais, o bem, o mal, dever-ser etc.  

A razão comunicativa elaborou um sentido geral na linguagem como pano de 

fundo, a partir de escolhas históricas guiadas pelo juízo de autopreservação. Isso se 

evidencia na história legislativa dos direitos humanos ou na filosofia histórica em que 

juízos de obrigação, igualdade, legalidade, liberdade, dignidade, verdade, correção, 

veracidade, família, pena, sucessão, governo, cidadania, dentre outros, foram se 

consolidando no ethos linguístico histórico pela prática.  

Na Pós-modernidade, a compreensão dos direitos humanos, fundamentais e 

da personalidade constitui uma interdeterminação linguística locucionária entre 

igualdade, liberdade e dignidade humana. 

Cinco ethos regionais linguísticos contribuíram na formação do ethos 

linguístico mundial: o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o pensamento grego e o 

romano. São notórios que tanto o cristianismo quanto o islamismo são 

desdobramentos históricos linguísticos do judaísmo. Na história dos três evoca-se a 

liberdade, a igualdade e a dignidade. Exemplo disso é a Páscoa, que simboliza, para 

os judeus e islâmicos, a libertação dos hebreus do cativeiro do Egito, liderados por 

Moisés. Já a Páscoa Cristã oferece a possibilidade de libertação espiritual pela 

crença no Cristo. As doze tribos de Israel, quando chegaram à terra prometida, 

Canaã, tiveram direitos iguais, não idênticos, na distribuição da terra, conforme o 

número de membros. Nas primeiras comunidades cristãs, todos, embora diferentes, 

tinham o mesmo valor como seres humanos. A proposição de sentido linguístico de 

democracia surgiu na Grécia antiga e se consolidou ao longo do tempo pela prática. 

Nela, a ideia de liberdade e igualdade se pode constatar pelo Mito da Caverna de 

Platão e pelo pensamento sobre justiça de Aristóteles. Roma propiciou ao mundo 

juízos preciosos do Direito, como o de vínculo obrigacional. Ela também reconhecia 
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a ideia de liberdade e igualdade. Os romanos tinham conhecimento de sua proteção 

jurídica e sabiam que como cidadãos tinham o mesmo valor, diferente dos 

estrangeiros.  

Com o passar do tempo, a liberdade romana para fazer convenções tornou-se 

maior. Estabeleceu a compra e venda do imóvel do pater famílias, o qual, no início 

do Direito Romano, era inalienável. As proposições linguísticas cristãs e gregas se 

expandiram nesse período. A influência romana na história foi grande para que hoje 

houvesse a universalização de sentidos judaico-cristãos e gregos. O calendário 

divide a história entre antes e depois de Cristo, a Páscoa é comemorada no mundo 

ocidental e o pensamento grego sobre virtude e justiça é ensinado nas escolas até 

hoje. 

Hans-Georg Gadamer (2007) afirma que o hermeneuta se torna livre para 

interpretar quando se dá conta de que a hermenêutica já é condicionada 

historicamente por pré-juízos. 

Autores responsáveis pela fundamentação histórica dos direitos humanos, da 

personalidade e da dignidade foram influenciados pela Filosofia do Direito, como se 

constatam em textos a seguir apresentados. 

Sócrates, em sua “Apologia”, escrita por Platão, sobre a liberdade, declara: 

[...] se imaginais que, matando homens, evitareis que alguém vos repreenda 
a má vida, estais enganados; essa não é uma forma de libertação, nem é 
inteiramente eficaz nem honrosa; esta outra, sim, é a mais honrosa e mais 
fácil; em vez de tapar a boca dos outros, preparar-se para ser o melhor 
possível. Com esse vaticínio, despeço-me de vós que me condenastes. 
(SÓCRATES, 1996, p. 50). 

Sobre o mesmo tema, escreveu Moisés: “Santificai o ano quinquagésimo e 

proclamai liberdade na terra a todos os seus moradores; ano de jubileu vos será, e 

tornareis, cada um à sua possessão, e cada um à sua família.” (LEVÍTICO 25.10 - 

grifo nosso). 

O profeta Isaías, considerado um dos mais relevantes da história de Israel, a 

respeito da liberdade declarou: 

O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim, porque o SENHOR me ungiu 
para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os 
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quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em 
liberdade os algemados [...]. (ISAÍAS 61.1- grifo nosso).  

No Alcorão está escrito: 

Ó filho de Israel, lembrai-vos dos benefícios com que vos cumulei. Lembrai-
vos de que vos preferi ao mundo. E temei o dia em que cada alma se 
apresentará sozinha e dela não se aceitará nem resgate nem intercessão. E 
ninguém a socorrerá. E quando vos livramos dos Faraós, que vos infligiam 
os piores suplícios, imolando vossos filhos e poupando vossas mulheres, 
vossa humilhação era uma dura provocação imposta por vosso Senhor. E 
quando separamos para vós as águas do mar e afogamos os Faraós 
enquanto olháveis. (A VACA, 2.47-50 – grifo nosso). 

Referindo-se à liberdade, Paulo de Tarso disse: [...], irmãos, fostes chamados 

à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne; mas servi-vos 

uns aos outros pelo amor. (GÁLATAS 5.13- grifo nosso). 

Marco Túlio Cícero em suas “Leis”, testifica: 

[...] De fato, não existe nenhum ser humano de qualquer raça que, 
encontrando um guia, não possa alcançar a virtude. 
[...] o conhecimento da vida íntegra é que torna os homens melhores. 
[...] Porque, se a virtude em geral deve ser testada pela opinião, então suas 
várias partes também precisam ser testadas assim; por conseguinte, quem 
julgaria um homem prudente, e se assim posso dizer, com um senso 
comum arraigado, não por se próprio caráter e sim por alguma circunstância 
externa? Porque a virtude é a razão completamente desenvolvida; e isso, 
com certeza, é natural; por conseguinte, tudo que é honroso também é 
natural. 
[...] Aquele que vetar uma medida ruim será julgado um cidadão de notável 
serviço. (CÍCERO, 2002, p.35-47). 

Hugo Grócio, na obra “Sobre” os “Direitos de Guerra e Paz”, evidencia 

influência das proposições linguísticas cristãs em seu pensamento contratualista e 

também o juízo de igualdade, que se relaciona com a justiça. 

[...] Quando alguém corre o risco de receber uma surra, ou algum mal 
parecido, alguns sustentam que ele tem o direito de se proteger matando o 
inimigo. Não discordo se apenas for considerada a justiça corretiva. Porque, 
embora uma surra e uma morte sejam muito desiguais, aquele que está 
prestes a me causar um dano me dá um Direito com isso, um direito moral 
contra ele, in infinitum, na medida em que não posso repetir o mal de 
alguma outra maneira.  
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E até a benevolência per se não parece nos obrigar ao benefício daquele 
que comete injustiça contra nós. Mas a lei do Evangelho tornou ilícito cada 
um desses atos; se Cristo nos ordena aceitar uma surra, em vez de ferir 
nosso adversário, podemos menos ainda matá-lo. (GRÓCIO, 2002, p. 77-
101- grifo nosso). 

Thomas Hobbes, autor de “Leviatã”, revela influência cristã e grega em seu 

pensamento sobre justiça e liberdade: 

[...] é evidente que, durante o tempo em que os homens vivem sem um 
poder comum capaz de inspirar respeito a todos, eles estão naquela 
condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens 
contra todos [...]. 
[...] A lei da natureza e a lei civil contêm uma à outra e são de igual 
extensão. Porque as leis da natureza que consistem em equidade, justiça, 
gratidão e outras virtudes morais que delas dependem, na condição de 
simples natureza [...], não são propriamente leis, mas qualidades que 
predispõem os homens para a paz e a obediência. Quando um Estado é 
estabelecido, então elas se tornam de fato leis, e não antes, pois passam 
então a ser ordens do Estado e, portanto, também leis civis. [...] Por 
conseguinte, a lei da natureza é parte do Direito Civil nos Estados do 
mundo. Também, de forma recíproca, o Direito Civil é parte dos ditames da 
natureza. Porque a justiça, isto é, o cumprimento de pactos, é dar a cada 
homem o que é seu, é um ditame da natureza. 
[...] Por conseguinte, as leis da natureza não precisam de qualquer 
publicação, nem proclamação, pois estão contidas nesta única sentença, 
aprovada por todo mundo: não faças a outrem o que não julgares razoável 
que um outro faça a ti mesmo. (HOBBES, 2002, p. 105-123 - grifo nosso). 

Em “Dois Tratados sobre o Governo”, John Locke retrata os juízos de 

igualdade, liberdade e dignidade: 

[...] O estado de natureza tem para governá-lo uma lei da natureza, que 
obriga a todos os homens que a consultam que, sendo todos iguais e 
independentes, nenhum deve causar dano a outro em sua vida, saúde, 
liberdade ou posse; pois sendo todos os homens artefato de um Criador 
onipotente e infinitamente sábio [...]. Cada um, assim como está obrigado a 
preservar-se e não desistir de sua condição por vontade própria, também 
pela mesma razão, quando sua preservação não está em jogo, deve tanto 
quanto puder preservar o resto da humanidade e não tirar nem prejudicar a 
vida, a menos que para fazer justiça a um infrator, nem prejudicar o que 
favorece a preservação da vida, da liberdade, da saúde, da integridade ou 
dos bens de outrem. (LOCKE, 2002, p.134-150 - grifo nosso). 

Charles Luis Montesquieu, em trecho de “O Espírito das Leis”, escreve sobre 

a libertade em um sentido hermenêutico: 
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[...] como nas democracias, o povo parece agir quase como lhe agrada, 
essa espécie de governo tem sido considerada a mais livre; e o poder do 
povo tem sido confundido com sua liberdade. 
É verdade que nas democracias, o povo parece agir como lhe agrada; mas 
liberdade política não consiste em liberdade ilimitada. Em governos, isto é, 
em sociedades dirigidas pelas leis, liberdade pode consistir apenas no 
poder fazer aquilo que devemos querer, e em não ser reprimidos de fazer o 
que não devemos querer. 
Devemos sempre ter em mente a diferença entre independência e 
liberdade. Liberdade é um direito de fazer tudo o que a lei permite; e, se um 
cidadão pudesse fazer aquilo que a lei proíbe, ele já não seria mais dotado 
de liberdade, porque todos os seus semelhantes teriam o mesmo poder. 
(MONTESQUIEU, 2002, p.166 - grifo nosso). 

David Hume, em “Tratado da Natureza Humana”, expressa sentido linguístico 

geral concernente à dignidade: 

 
[...] Observo que será do meu interesse deixar outra pessoa na posse de 
seus bens, desde que ela aja da mesma maneira em relação a mim. 
[...] podemos concluir que, se os homens fossem supridos de tudo em 
abundância, ou se todo mundo tivesse por todo mundo a mesma afeição e 
terna consideração que tem por si mesmo, a justiça e a injustiça seriam 
igualmente desconhecidas entre a espécie humana. 
[...] Uma vez estabelecido e reconhecido esse interesse, segue-se 
naturalmente e por si mesmo o senso de moralidade na observância dessas 
regras; embora seja certo que também é aumentado por um novo artifício, e 
que as instruções públicas dos políticos e a educação particular dos pais 
contribuem para nos dar um senso de honra e dever na regulação estrita de 
nossas ações com relação à propriedade de outros. (HUME, 2002, p.194-
210- grifo nosso). 

Jean-Jacques Rousseau, em “Contrato Social”, apresenta proposições 

linguísticas referentes à igualdade, liberdade, vontade e influência cristã:  

[...] homem nasce livre; e em toda parte está acorrentado [...]  
[...] Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo seu poder sob a 
direção suprema da vontade geral e, em nossa capacidade de associado, 
recebemos cada membro como uma parte indivisível do todo. 
 [...] A transição do estado de natureza para o estado civil produz uma 
mudança notável no homem, ao substituir em sua conduta o instinto pela 
justiça e dar a suas ações a moralidade de que careciam anteriormente. Só 
então, quando a voz do dever toma o lugar dos impulsos físicos, e o direito 
do apetite, é que o homem, que até aqui considerava apenas a si mesmo, 
descobre que é forçado a agir segundo princípios diferentes e consultar sua 
razão antes de dar voz a suas inclinações [...]. 
[...] De qualquer lado que abordemos nosso princípio, chegaremos à mesma 
conclusão: a de que o pacto social estabelece entre os cidadãos uma 
igualdade de tal tipo que todos se comprometem a observar as mesmas 
condições e todos devem, portanto, desfrutar dos mesmos direitos. 
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[...] Toda justiça vem de Deus, que é a única fonte [...] Sem dúvida, existe 
uma justiça universal que emana só da razão [...]. (ROUSSEAU, 2002, p. 
213-232 - grifo nosso). 

Immanuel Kant, na “Filosofia do Direito”, também conhecida como “A Doutrina 

do Direito” expressa o caráter de interdeterminação entre liberdade, igualdade e 

dignidade:  

[...] Existe somente um Direito Inato, o Direito Inato de Liberdade. 
LIBERDADE é a independência do Arbítrio compulsório de outrem; e na 
medida em que pode coexistir com a Liberdade de todos de acordo com 
uma Lei universal, ela é o único Direito inato, original que pertence a todo 
homem em virtude de sua humanidade. Existe, de fato, uma IGUALDADE 
inata que pertence a cada homem e que consiste em seu Direito de ser 
independente de ser obrigado por outros a alguma coisa além daquilo ao 
qual ele também pode obrigá-los de maneira recíproca. É, por conseguinte, 
a qualidade inata de cada homem em virtude da qual ele deve ser seu 
próprio senhor por Direito [...]. (KANT, 2002b, p. 243 - grifo nosso). 

Jeremy Bentham, no trecho de “Uma introdução aos Princípios da Moral e da 

Legislação”, trata do ethos histórico formado pela linguagem: 

[...] Ora, da infinita variedade de nações que existem na Terra, não há duas 
que concordem exatamente em suas leis; com certeza, não no conjunto, 
talvez nem mesmo num único artigo; e, se concordarem hoje, discordarão 
amanhã [...]. Entretanto, entre as palavras que são apropriadas ao tópico da 
lei, existem algumas que em todas as línguas correspondem à exatidão 
umas com as outras; o que é quase no que serem iguais. São desse tipo, 
por exemplo, aquelas que correspondem às palavras poder, direito, 
obrigação, liberdade e muitas outras. (BENTHAM, 2002, p. 273-285). 

Friedrich Carl Von Savigny também percebeu a influência do fundo linguístico 

da linguagem na composição das leis, evidenciada em sua obra “Da Vocação do 

Nosso Povo” para a Legislação e a Jurisprudência:  

[...] que nos une é a convicção comum do povo, a consciência de uma 
necessidade interior, excluindo toda a noção de uma origem acidental e 
arbitrária [...]. 
[...] Portanto, a síntese dessa teoria é que toda a lei é formada originalmente 
à maneira pela qual, numa linguagem usual, porém não correta de todo, se 
diz que foi formado o direito consetudinário [...]. 
[...] Porque, se considerarmos nossa verdadeira condição, nos encontramos 
no meio de uma imensa quantidade de teorias e ideias jurídicas que foram 
transmitidas e multiplicadas de geração a geração. No presente momento, 
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não possuímos nem dominamos essa questão, mas somos controlados e 
dominados por ela, queiramos ou não.  
[...] como já foi observado antes, os modos de pensar, com as especulações 
e questões que podem surgir, ainda serão influenciados pelo sistema 
preexistente [...]. (SAVIGNY, 2002, p. 289-298). 

Wilhelm Friedrich Hegel relaciona dignidade e liberdade em função do poder, 

da autonomia da vontade, em seu trabalho “Filosofia do Direito”:   

[...] escravo não conhece sua essência, sua infinitude, sua liberdade; [...] e 
carece desse conhecimento de si mesmo porque não pensa em si mesmo. 
Essa autoconsciência que apreende a si mesma, através do pensamento, 
como essencialmente humana, e, desse modo, se liberta do contingente e 
do falso, é o princípio do direito, da moralidade e de toda vida ética [...]. 
[...] Há mais ou menos um milênio e meio a liberdade de personalidade, por 
meio da difusão do cristianismo, começou a florescer e ganhar 
reconhecimento como um princípio universal de uma parte da raça humana, 
embora ainda uma pequena parte. 
[...] Para a vontade subjetiva, o bem e só o bem é essencial, e a vontade 
subjetiva só tem valor e dignidade na medida em que seu discernimento e 
intenção estejam de acordo com o bem [...]. 
O direito da vontade subjetiva é que tudo que tiver de reconhecer como 
válido seja visto por ela como um bem, e que uma ação, como sua meta 
entrando na objetividade externa, seja imputada a ela como certa ou errada, 
boa ou má, legal ou ilegal, de acordo com seu conhecimento do valor que a 
ação tem nessa objetividade. 
O bem é, em princípio, a essência da vontade em sua substancialidade e 
universalidade, isto é, da vontade em sua verdade, e, por conseguinte, 
existe única e exclusivamente no pensamento e por meio do pensamento. 
Por isso, asseverações como “o homem não pode conhecer a verdade, mas 
tem de contentar-se apenas com os fenômenos” ou “o pensamento 
prejudica a boa vontade” são dogmas que destituem o espírito não apenas 
de valor intelectual, mas também de todo valor ético e de dignidade [...]. 
(HEGEL, 2002, p. 303-333 - grifo nosso). 

“Aulas sobre Direito”, de John Austin, pontua a ideia de dignidade presente no 

ethos da linguagem: 

[...] Mas os juízos que são feitos no íntimo sobre a retidão ou depravação 
das ações, ou os sentimentos morais ou sensações que as ações excitam, 
são precisamente iguais em todos os homens. Como consequência, nossos 
sentimentos morais ou sensações não foram obtidos por nossas induções 
das tendências das ações que os excitam; tampouco esses sentimentos ou 
sensações foram obtidos por induções de outros, e depois gravados em 
nossa mente pelo exemplo e autoridade humana. Por conseguinte, nossos 
sentimentos morais são instintivos, ou são fatos fundamentais ou 
inescrutáveis. 
[...] com referência a ações de algumas categorias, os ditames da utilidade 
são os mesmos em todos os tempos e lugares, e também são tão óbvios 
que mal admitem erro ou dúvida. E daí decorreria naturalmente que é fato o 
que a observação nos mostra: a saber, uma semelhança geral, com infinita 
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variedade, no sistema de direito e da moralidade, que, em verdade, 
prevaleceu no mundo [...]. 
[...] Na maioria das sociedades políticas e independentes, a constituição do 
governo supremo se desenvolveu. [...]. Porque as opiniões correntes que de 
fato impõem essas máximas não são contemporâneas dessas sociedades 
políticas independente, mas surgiram, de forma inconsciente, desde que a 
sociedade se formou. (AUSTIN, 2002, p. 345-363- grifo nosso). 

Jonh Stuart Mill, em “Utilitarismo”, desenvolve o pensamento baseado no que 

está se chamando, no presente estudo, de pano de fundo de sentido geral da 

linguagem. 

[...].seria absurdo pretender que as pessoas vivessem como se nada em 
absoluto fosse conhecido no mundo antes que elas chegassem nele; como 
se a experiência ainda não houvesse feito nada para mostrar que um modo 
de existência, ou de conduta, é preferível a um outro. Ninguém nega que as 
pessoas deveriam ser ensinadas e educadas na juventude para conhecer e 
se beneficiar dos resultados comprovados da experiência humana. Mas é 
privilégio e condição própria de um ser humano, tendo atingido a 
maturidade de suas faculdades, usar e interpretar a experiência à sua 
própria maneira. Compete a ele descobrir que parte da experiência 
registrada pode ser aplicada, de forma adequada, às suas próprias 
circunstâncias e caráter [...]. (MILL, 2002, p. 366-397).  

“A Finalidade do Direito”, de Rudolf Von Ihering, de igual modo privilegia os 

signos linguísticos referentes à justiça, liberdade, sociedade e contrato, 

relacionando-os à dignidade:  

[...] Uma sociedade, societas, no sentido jurídico, é a união de certo número 
de pessoas que se associaram para a execução de um fim comum, e por 
isso cada uma delas, ao agir para o propósito da sociedade, age ao mesmo 
tempo para si mesma. Uma sociedade, nesse sentido jurídico, pressupõe 
um contrato, direcionado para sua construção e regulamento – o contrato 
social. Mas a verdadeira sociedade, ou seja, a cooperação para fins 
comuns, é encontrada repetidamente na vida sem essa forma. Toda a 
nossa vida, todo nosso intercurso, é nesse verdadeiro sentido não jurídico 
uma sociedade, isto é, um trabalho conjunto para fins comuns, no qual cada 
um, ao agir para outros, também age para si mesmo; e ao agir para si 
mesmo, também age para outros [...] 
[...] É, então, fruto do egoísmo o que tem sido tão glorificado por nós, ou 
seja, a exploração impiedosa da necessidade do outro! [...]. Não devemos 
reconhecer que a sociedade necessita de um princípio fixo, pelo qual seja 
guiada a fim de que se possa impor, de fora, ao egoísmo – que é insaciável 
por natureza -, a restrição que ele não carrega dentro de si? 
[...] A sociedade tem o direito de reprimir os excessos do motivo egoísta 
quando se tornam perigosos para o sucesso da sociedade. [...] A justiça 
está acima da liberdade. O indivíduo existe não apenas para si mesmo, mas 
também para o mundo – portanto, a liberdade, aquilo que é conveniente 
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para o indivíduo, deve estar subordinada à justiça, que é para o benefício de 
todos [...]. (IHERING, 2002, 403-406 – grifo nosso). 

O teólogo Joseph Ratzinger mostra que, não somente no Direito, mas 

também na Teologia, na Medicina, entre outros, a ideia de dignidade humana está 

presente: 

[...] antítese do Sermão da Montanha, Jesus não se situa diante de nós nem 
como rebelde nem como liberal, mas como o intérprete profético da Tora, 
que nada anula, mas cumpre, e cumpre precisamente na medida em que 
indica à razão que atua historicamente o seu lugar de responsabilidade. 
Assim também a cristandade deverá elaborar e formular sempre de novo 
ordenamentos sociais, uma “doutrina social cristã”. Ela corrigirá o já dado 
em desenvolvimento sempre novo. Ela encontra na estrutura interior da 
Tora, no seu contínuo desenvolvimento por meio da crítica profética e na 
mensagem de Jesus que acolhe ambos, quer a extensão para necessários 
desenvolvimentos históricos, quer o seguro fundamento que garante a 
dignidade humana a partir da dignidade de Deus. (RATZINGER, 2007, 
p.120 - grifo nosso). 

Ensina César Augusto de Castro Fiúza em seu “Curso de Direito Civil” que a 

existência de um fundo de sentido geral pertence à linguagem construída 

historicamente: “[...] as teorias que visam proteger o ser humano se devem, 

especialmente, ao cristianismo (dignidade do homem), ao jusnaturalismo (direitos 

inatos) e ao iluminismo (valorização do indivíduo perante o Estado).” (FIÚZA, 2008, 

p.169 - grifo nosso). 

No texto de Georg Gadamer, extraído de “Verdade e Método I”, percebe-se 

também consciência sobre o mencionado pano de fundo lingüístico de sentido geral 

na linguagem, quando se refere ao colocar-se no lugar do outro e ao alargar do 

horizonte: 

[...] parece ser uma exigência hermenêutica justificada o fato de termos de 
nos colocar no lugar do outro para poder compreendê-lo. 
[...] Se nos deslocamos, por exemplo, à situação de outro homem, então 
vamos compreendê-lo, isto é, tornamo-nos conscientes da alteridade e até 
da individualidade irredutível do outro precisamente por nos colocarmos à 
situação. 
Este ato de deslocar-se não se dá por empatia em uma individualidade com 
a outra, nem pela submissão do outro aos nossos próprios padrões. Antes, 
significa sempre uma ascensão a uma universalidade mais elevada que 
supera tanto nossa própria particularidade quanto a do outro. O conceito de 
horizonte tornar-se interessante aqui porque expressa essa visão superior e 
mais ampla que deve ter aquele que compreende. Ganhar um horizonte 
quer dizer sempre aprender a ver além do que está próximo e muito 
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próximo, não para se abstrair dele, mas precisamente para vê-lo melhor, em 
um todo mais amplo e com critérios mais justos. (GADAMER, 2007, p.400-
403). 

Finalmente, percebe Ronald Dworkin12, em “La Democracia Posible”, uma 

base comum de sentido hermenêutico na sociedade norte-americana, relacionando 

liberdade, igualdade e dignidade. A estrutura linguística que forma o Estados Unidos 

da América não é uma mônada; soma-se à condição de ex-colônia inglesa, o ethos 

linguístico histórico da humanidade, influenciado por proposições judaico-cristãs, 

gregas e romanas. No início, o islamismo não influenciou na formação dos Estados 

Unidos diretamente, mas indiretamente, por constituir um desdobramento do 

judaísmo. Hoje, contudo, é evidente a influência direta no ethos linguístico 

americano. Nunca se viu, na história da humanidade como agora, sinais tão 

marcantes de proposições comuns. Em tempos de globalização, a cultura dos povos 

retrata, de alguma forma, significações cujos referenciais são a igualdade, liberdade 

e dignidade. 

[...] podemos encontrar princípios compartilhados suficientemente 
importantes para possibilitar um debate político racional proveitoso. Esses 
dois princípios são muito abstratos, realmente filosóficos, sobre os valor e 
as responsabilidades centrais da vida humana.  
[...] O primeiro princípio – o que chamarei de princípio do valor intrínseco - o 
qual sustenta que toda vida humana tem especial valor objetivo. Tem valor 
como potencialidade; uma vez que uma vida humana se inicia e 
desenvolve. 

                                                           

12 [...] Estos dos principios son muy abstractos, de hecho, filosóficos, acerca del valor y las 
responsabilidades centrales de la vida humana. 
[...] El primer principio – al que llamaré el principio del valor intrínseco- sostiene que toda vida humana 
tiene un tipo especial de valor objetivo. Tiene valor como potencialidad; a la vez que una vida humana 
ha empezado, es importante como evoluciona. 
[...] El segundo principio –el principio de la responsabilidad personal- sostiene que cada persona tiene 
una responsabilidad especial en la consecución del logro de su propia vida, una responsabilidad que 
incluye el empleo de su juico para estimar qué clase de vida sería para ella una vida lograda.  
[...] Estos dos principios –que toda vida humana alberga un valor potencial intrínseco y que todo el 
mundo tiene la responsabilidad de realizar ese valor en su propia vida- definen juntos las bases y 
condiciones de la dignidad humana, y por esta razón me referiré a ellos como los principios o 
dimensiones de la dignidad. 
[...] Yo me niego a aceptar este hipotético conflicto entre igualdad y libertad. Creo, en cambio, que las 
comunidades políticas deben buscar una interpretación de cada una de estas virtudes que muestre 
que son compatibles, de hecho, una que presente a cada una de ellas como un aspecto de la otra. 
Ése es también mi objetivo por lo que se refiere a los principios de la dignidad humana. (DWORKIN, 
2008, p. 21-39). 
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[...] O segundo princípio - o princípio da responsabilidade pessoal - sustenta 
que cada pessoa tem responsabilidade especial na consecução do êxito de 
sua própria vida, uma responsabilidade que implica o emprego de seu juízo 
para estabelecer que tipo de vida seria, para ela, considerada como vida 
boa.  
[...] Esses dois princípios – que toda vida humana tem um valor potencial 
intrínseco e que todo o mundo tem a responsabilidade de realizar esse valor 
em sua própria vida –  
definem juntos as bases e condições para a dignidade humana, e por esse 
razão me refiro a eles como princípios ou dimensões da dignidade.  
[...] Eu me nego a aceitar esse hipotético conflito entre igualdade e 
liberdade. Estou convencido, não obstante, de que as comunidades 
políticas devem buscar uma interpretação de cada uma dessas virtudes que 
mostre que são compatíveis, de fato, uma que apresente cada uma delas 
como um aspecto da outra. Esse também é o meu objetivo quando se refere 
aos princípios de dignidade humana. (DWORKIN, 2008, p. 21-39 - grifo 
nosso). 

A investigação histórica da construção legal e filosófica sobre dignidade 

remete à constatação de que há, no ethos da linguagem, um pano de fundo 

semiótico de significação que confere um sentido geral, uma direção de 

significância, construído, ao longo da história, pelo homem, como fator estruturante 

da linguagem. 

O estudo dos textos legislativos e filosóficos na construção de proposições 

linguísticas demonstra isso. Há um pano de fundo propositivo de sentido geral no 

ethos linguístico histórico que consolida o sentido linguístico, pelo uso de signos cuja 

interpretação confere sentido de vontade e obrigação. Além disso, firmam 

linguisticamente a igualdade, liberdade e dignidade como juízos que se 

interdeterminam quanto à sua significação. A compreensão de justiça está 

diretamente relacionada à da igualdade, conforme já explicado anteriormente. 

Diante do exposto, há um dever de validação de sentido locucionário por 

parte da razão e se torna evidente que ela não é apenas comunicativa: a razão é 

prático-comunicativa . 

No Estado de Direito Democrático, o agente que promove sua efetivação é o 

povo ou cada cidadão. Isso se consolida pelo processo democrático discursivo, com 

um agir comunicativo forte, baseado na igualdade, liberdade e dignidade dos 

participantes da argumentação. Eles devem ser os próprios destinatários da 

juridicidade a ser produzida. Embora a Filosofia da Linguagem seja instrutora desse 

processo, a razão também apresenta uma dimensão prática, pois, por natureza, ela 
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se direciona, busca sentidos, anseia por significância, tornando o homem um ser de 

decisão. 

Os estudos de habermasianos apontam para a necessidade de consenso 

para que se efetive o processo democrático.  

Claro que, para haver consenso, é necessário um ato jurídico, ou seja, uma 

manifestação de vontade juridicamente válida por parte do sujeito. Para que haja o 

ato jurídico, é preciso que a pessoa se manifeste sobre isso, de modo que a vontade 

de consentir com outrem deixe de ser apenas um elemento integrante do animus 

para ser vontade exteriorizada produtora de efeitos. 

O pensamento habermasiano, entretanto, não destaca o fato de que 

ontologicamente o homem é ser de decisão, a figura do dasein nos estudos 

heideggerianos. Também não se vê inquietação sobre o fato de que o homem não 

seja apenas ser de linguagem nem há preocupação acerca das razões linguísticas 

pelas quais o homem é ser de decisão. Além disso, a Teoria do Discurso 

Habermasiana limita-se ao resultado ético universal do discurso jurídico à mera 

consecução de tolerância e acomodação de interesses de forma pactual, diante de 

perspectivas morais de vida boa diversas. Nessa esteira, não é suficiente para 

implentar a dignidade humana em larga escala no contexto mundial do Estado de 

Direito Democrático. 

Os estudos da Filosofia da Linguagem e da Filosofia da Exisência ensinam 

que o homem é ser de linguagem e tempo. É o ser que convive com o medo da 

morte e, por isso, precisa optar entre ter vida autêntica ou não. 

Por tudo isso, a razão não é apenas comunicativa, é prático-comunicativa. Ela 

faz com que o dasein seja ser de linguagem, tempo e decisão no sentido ontológico. 

O fator tempo faz parte da existência e da decisão do homem. Afirmar que ele 

é ser de decisão não seria um retorno à Filosofia da Consciência ou até mesmo à 

Filosofia do Objeto. Como dasein, o homem não é uma mônada, um intérprete e 

conhecedor hercúleo, capaz de discernir sozinho o caminho de uma vida autêntica. 

Não. Por natureza, o dasein é ser relacional. Sua linguagem interna é 

interseccionada com a linguagem dos outros homens. 

Aprender a ter vida autêntica não depende somente das categorias 

intelectivas de uma razão isolada: a experiência de uma vida autêntica é um 
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aprendizado discursivo que envolve a experiência de linguagem com os outros seres 

humanos, num contexto de decisão e tempo. Por isso, a razão é prático-

comunicativa. 

Diante do fato que o processamento racional do fenômento não ocorre 

segundo a Filosofia do Objeto ou conforme a Filosofia do Sujeito e não se restringe 

à racionalidade comunicativa, mas é prático-comunicativa, ou seja, tem perspectiva 

moral público-privada alinhavada na estrutura histórico-consensual da linguagem e 

como, em função disso, a construção dos direitos humanos é prático-comunicativa, 

sendo que esses direitos estão prescritos no Estado de Direito Democrático 

contemporâneo como fundamentais e da personalidade, o Direito Democrático 

hodierno é ramo da Moral e não complementar a esta . Isso possibilita a defesa 

correta que no Estado de Direito Democrático, o qual abriga projetos de vida 

diversos válidos, haja dever-ser, uma eticidade universal prático-jurídica obrigatória 

às pessoas pelo Direito, tendo em vista à promoção que as Constituições de Direito 

Democrático prescrevem à liberdade, igualdade e dignidade humana como 

referenciais linguísticos interdeterminantes de sentido. 

4.3.3 Compreensão do Conceito de Promoção da Dignida de Humana: novos 
ensaios 

A razão prática-comunicativa é discursiva, pois opera segundo a linguagem e, 

portanto, num ethos linguístico de sentido locucionário geral. 

A dignidade é interdependente com a igualdade e liberdade.  No discurso 

democrático constitucional, ela atua não como princípio, mas como referencial para 

decisão nos casos concretos. Nas constituições democráticas, o conceito de 

dignidade também se relaciona com a ideia de solidariedade. 

Taisa Maria Macena de Lima (2007), no seu texto “O Uso de Amostras 

Biológicas Humanas para Fins de Pesquisa e Identificação: uma breve reflexão”, 

atesta: 

[...] relacionamento baseado na solidariedade é mais que uma questão de 
moralidade social ou preceito religioso. No âmbito da normatividade jurídica, 
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pode-se falar do direito-dever de solidariedade social: todo ser humano é, 
ao mesmo tempo, credor e devedor dessa solidariedade social. 
O princípio constitucional da solidariedade identifica-se com o conjunto de 
instrumentos voltados para garantir a existência digna, comum a todos, em 
uma sociedade que se desenvolva como livre e justa, sem excluídos ou 
marginalizados. (LIMA, 2007, p.162 - grifo nosso). 

Qual é, então, a ideia de dignidade humana, e como compreendê-la? A seguir 

serão apresentadas três definições da doutrina brasileira sobre o conceito de 

dignidade humana. Sabe-se que a ciência tem como objeto o estudo de padrões 

referentes ao ramo do conhecimento do qual se ocupa. Importante é observar que, 

embora as três definições citadas não sejam idênticas, apresentam o mesmo padrão 

propositivo de significância linguística sobre dignidade. As três definições, portanto, 

são iguais e também corretas, pois estão centradas no mesmo signo linguístico 

decisório. 

Alexandre de Moraes, em seu livro “Direitos Fundamentais”, disserta:  

[...] a dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da 
própria vida. Traz consigo a pretensão do respeito por parte das demais 
pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico 
deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser 
feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais; mas sempre sem 
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas como 
seres humanos. O direito à vida privada, à intimidade, à honra, à imagem, 
dentre outros, aparece como consequência imediata da consagração da 
dignidade  humana como fundamento da República Federativa do Brasil. 
Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções 
transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. 
A ideia de dignidade humana encontra no novo texto constitucional de total 
aplicabilidade em relação ao planejamento familiar. Considerando a família 
célula da sociedade, seja derivada de casamento, seja de união estável 
entre homem e mulher, pois, fundado nos princípios da dignidade humana e 
da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal. Compete ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para 
o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas (CF, art. 226,§7º). O princípio fundamental 
consagrado pela Constituição Federal da dignidade da pessoa humana 
apresenta-se em dupla concepção. Primeiramente, prevê um direito 
individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos 
demais indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever 
fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes. Esse dever 
configura-se pela exigência do indivíduo de respeitar a dignidade de seu 
semelhante tal qual a Constituição Federal exige que lhe respeitem a 
própria. A concepção dessa noção de dever fundamental resume-se a três 
princípios do Direito Romano: honestere vivere (viver honestamente), 
alterum non laedere (não prejudique ninguém), suum cuique tribuere (dê a 
cada um o que lhe é devido). Ressalta-se, por fim, que a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução nº 
217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10-12-1948 e 
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assinada pelo Brasil na mesma data, reconhece a dignidade como inerente 
a todos os membros da família humana e como fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo. (MORAES, 2005; p.48-49 - grifo nosso). 

Ingo Wolfgang Sarlet (2005, p. 37), no seu texto “As dimensões da dignidade 

da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional 

necessária e possível”, também foca sua compreensão sobre dignidade na ideia do 

respeito: 

[...] tem-se por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade. Implica, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante 
e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 
mínimas para uma vida saudável. Além de propiciar e promover sua 
participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da 
vida em comunhão com os demais seres humanos. (SARLET, 2005; p.37- 
grifo nosso). 

Nelson Rosenvald, no seu livro “Dignidade Humana e Boa-fé no Código Civil” 

traz a seguinte compreensão: 

Percebemos que o significado de dignidade se relaciona ao respeito 
inerente a todo ser humano – por parte do Estado e das demais pessoas -, 
independentemente de qualquer noção de patrimonialidade. É 
simultaneamente valor e princípio, pois constitui elemento decisivo para 
atuação do intérprete e aplicadores da Constituição no Estado Democrático 
de Direito. O homem se encontra no vértice do ordenamento jurídico, pois o 
direito só se justifica em função do ser humano. (ROSENVALD, 2005; p. 8 -
grifo nosso). 

Pietro Perlingieri, no seu estudo “Perfis do Direito Civil: introdução ao Direito 

Civil Constitucional”, ensina que uma 

das interpretações mais avançadas é aquela que define a noção de igual 
dignidade social como o instrumento que ‘confere a cada um o direito ao 
‘respeito’ inerente à qualidade de homem, assim como a pretensão de ser 
colocado em condições idôneas a exercer as próprias aptidões pessoais, 
assumindo a posição a estas correspondentes’. (PERLINGIERI, 2007, p. 37) 
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A ideia-chave para se compreender a dignidade é o juízo de respeito. Ele é o 

padrão de significância, o signo que norteia as definições mencionadas.  

Conclui-se então que tutelar juridicamente a dignidade huma não implica 

apenas reparar danos, por meio de indenização; por condenação a dezfazer o que 

não deveria ter sido feito; por fazer o que deveria ser feito; ou ainda, por dar o que 

deveria ser entregue segundo as normas jurídicas do Estado. 

Ora, o Direito nasce para ser cumprido. Anomalia é o seu descumprimento. 

Daí a necessidade da sanção punitiva, não o contrário. 

Como ensina César Fiúza: 

[...] a razão de ser dos chamados direitos da personalidade não é apenas a 
de proteger o homem em suas relações existenciais e patrimoniais, seja 
contra atentados do Poder Público ou de outros homens, mas, 
principalmente, a de promovê-lo pessoal e socialmente, em sua dignidade e 
cidadania. Quando se fala em proteção, tem-se em vista situações 
patológicas, em que o homem sofre danos a sua personalidade. Melhor 
seria falar em tutela, abrangendo tanto as situações patológicas quanto 
todas as demais. Daí a denominada cláusula geral de tutela (não apenas de 
proteção) da personalidade. (FIÚZA, 2008; p. 179 - grifo nosso). 

A afirmação de que há uma cláusula geral de tutela ou promoção da 

dignidade humana é o mais correto juridicamente, tendo em vista que no Estado de 

Direito Democrático a postura que deve ser adotadas por todos é a atitude ativa e 

não passiva. 

A dignidade é o alicerce do próprio Direito Democrático. Sua compreensão 

demonstra que o locus hermenêutico não é o dos sentimentos. Sentimentos são 

fluidos, inconstantes, variáveis. Como fundamento do Estado de Direito 

Democrático, a dignidade humana deve ser uma atitude racional. Atos podem ser 

desligados de sentimento de aprovação. Mesmo que não goste de promover sua 

dignidade e a das demais pessoas, o sujeito deve, segundo o Direito Democrático, 

decidir agir de conformidade com esse dever. 

Logo, a dignidade implica prática adequada de atos jurídicos que resultem no 

respeito por si mesmo e pelos demais seres humanos, tomando postura jurídica 

ativa e não passiva. Pode-se inferir que, à luz do Estado de Direito Democrático, a 

promoção da dignidade resulta no próprio dever de sua efetivação, não de forma 

violenta, mas por meio da consciência civilizatória por parte das pessoas.
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5 TEORIAS SOBRE A VONTADE E O ESTADO DA ARTE QUANTO  AO 
CONCEITO DE AUTONOMIA PRIVADA NO DIREITO PRIVADO 

Estudada a liberdade na sua perspectiva da Filosofia do Objeto, Filosofia do 

Sujeito e Filosofia da Linguagem nas vertentes existencialistas e analíticas, como 

base compreender o sentido geral sobre a autonomia privada no Estado Direito 

Democrático, o próximo passo é o estudo do estado da arte acerca das teorias sobre 

a vontade, como também sobre o posicionamento do Direito Privado hodierno sobre 

a autonomia jurídica tendo em vista a esfera privada. Deve-se ressaltar que, neste 

capítulo, tomou-se a opção de, muitas vezes, referenciar autores conhecidos por 

meio de outros, estes estudiosos do tema da autonomia da vontade ou da 

autonomia privada, como Strenger, Kretz e outros. Essa escolha deve-se ao fato que 

a pesquisa realizada para elaborar o presente trabalho demonstrou ser rara, embora 

possa ser surpreendente, a bibliografia específica sobre o tema da natureza jurídica 

da autonomia da vontade ou sua vertente como autonomia privada, a qual constitui, 

hoje, um dos principais institutos do Direito Privado-Constitucional e do próprio dito 

Estado de Direito Democrático. Explicitar o estado atual da dogmática jurídica 

acerca da natureza jurídica da autonomia da vontade e autonomia privada é o 

objetivo do presente capítulo, para que se possa investigar após, a autonomia 

privada em face dos paradigmas do Estado Liberal, Estado Social e Estado 

Democrático de Direito. 

5. 1 Teorias Filosóficas sobre a Vontade 

Maria de Fátima Sá e Maíla Pontes (2007, p.42), no escrito “Autonomia 

Privada e Direito de Morrer”, ensinam que “Autonomia” é uma palavra cuja origem 

está na composição de autos, que significa próprio, individual, pessoal, e o verbo 

nomia, que denota conhecer, administrar [...]”. 

Irineu Strenger (2000), no livro “Da Autonomia da Vontade”, estuda esta, 

tendo em vista suas características gerais, funções essenciais, explicações 

sociológicas, psicológicas e na perspectiva filosófica, sendo que, neste caso, já 

sobre a autonomia da vontade. 
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Explica Irineu Strenger (2002) que, segundo Jasper, a vontade tem seu 

fundamento na liberdade que deixa aquela em suspenso e, desse modo, chega à 

decisão. Além disso, a vontade é ação plastificadora, é aptidão adquirida ao autuar.  

Andrieta Kretz (2005), no seu livro “Autonomia da Vontade e Eficácia 

Horizontal dos Direitos Fundamentais”, lembra que Jasper defende a fundamentação 

da vontade na liberdade, porque a representação daquela está contida nesta. 

Ferrara Mota ensina, por sua vez, que a vontade se desenvolve, tendo em 

vista sua relação com o intelecto e predomínio sobre o conjunto de fenômenos 

psíquicos, sendo que Platão afirma pertencer a vontade à ordem do intelecto e o 

desejo ao sensível, enquanto Aristóteles que a vontade é da ordem racional, embora 

seja motor, como também o desejo. Shopenhauer, numa ortodoxia voluntarista, 

alega que a vontade é a essência das coisas. Para ele, a vontade é impulso incluído 

na matéria bruta e o mundo é vontade cuja tendência é a individualização, tendo na 

vontade de viver o princípio informador. O referido princípio seria a causa da dor, em 

face da desproporção entre ser e o que esse almeja. A inteligência adviria depois, 

como faculdade secundária. Por consequência, a Ética baseia-se na negação da 

vontade de viver, de modo que a compaixão seria a virtude fundamental, que supera 

as ilusões da vontade individual, para reconhecer a alteridade. No que tange a 

Dilthey, este averigua a vontade, como transfiguração dos instintos, em face das 

exigências da objetividade do mundo que possibilita ao homem atos da razão, 

ressaltando que, em sua totalidade, a vontade possui conhecimento sobre a 

finalidade. (STRENGER, 2000). 

Concernente à função essencial da vontade, André Darbon, na “Filosofia da 

Vontade”, diz que as razões da atividade volitiva são o temperamento, as 

tendências, as inclinações e os sentimentos, o eu social e o eu autônomo. As 

variações dos gostos, pendores, humor, o que Montigne chamava de natural 

volubilidade, são as forças que tendem a dominar a conduta humana. Darbon diz 

que as ideias-força nem sempre sabem sua finalidade claramente, mas no conflito 

entre racionalidade e coração aquela sempre tenderá a prevalecer. Os sentimentos 

são transformados ao longo do viver e a reflexão a respeito da vida afetiva é 

condição para isso. Assume que a primeira educação do homem é a social, na 

família, no grupo social, na comunidade de fé e se torna autônomo, quando se apoia 
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numa razão comum, possibilidade para um espírito firme que decidiu refletir sua 

vida. A razão, portanto, conduz o homem a pensamentos superiores relativos à 

eticidade. Entende que é no mundo axiológico  que melhor se encontra o significado 

de vontade, por ser ela constitutiva do valor, em virtude de que a consciência muda 

da passividade ao agir em função dos dados com os quais se depara. O valor pode 

ser definido como uma emoção volível, pois o sentimento só confere valor às coisas 

por sua relação com o querer. Lavelle defende que o bem como moralidade está nas 

vontades entre si, de modo que apenas se realiza com o respeito ao outro, como se 

sempre houvesse essa missão a cumprir. (STRENGER, 2000). 

5.2 Explicações Sociológicas acerca da Vontade 

No que tange às explicações sociológicas sobre a vontade, para Durkeim, 

somente a vontade pode erigir uma realidade vivente. Para fazer do ideal algo além 

de simples possibilidade, é necessário que haja desejo e tenha força capaz de pôr 

em movimento as vontades. (STRENGER, 2000). 

Andrieta Kretz (2005) aponta a afirmação de Durkeim que, fora da sociedade, 

o homem perderia o caráter de se determinar e ser diferente dos animais. Por outras 

palavras, o homem só seria homem porque vive em sociedade. Retirando-se tudo do 

homem de origem social, só restaria o animal análogo aos outros animais. Além 

disso, a Sociologia explica a origem da sociedade, segundo duas teorias. A primeira, 

Organicista, assevera que a sociedade nasce de impulso inato ao homem de se 

associar, ou seja, de uma intuição. Já para a segunda, a Mecanicista, denominada 

também de contratualista, diz que a sociedade e o Estado são consequência de atos 

volitivos de escolha, de um contrato hipotético. São contratualistas com destaque 

Hobbes, Locke e Rousseau. Para a Teoria Mecanicista, a vontade tem papel de 

primazia. Hoje, tem mais força o viés que a sociedade é resultado de necessidade 

natural do homem, mas não excludente da participação da vontade e consciência 

humana. A diferença do homem para os demais seres vivos está na sua 

racionalidade natural. Por causa dela, o homem é titular de vontade que se 

manifesta conforme os estímulos com os quais ele se depara. É ser de conduta 
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imprevisível, por não ter resposta única para cada estímulo, como ocorre com os 

demais seres vivos. 

Nesse sentido, Michel Dubrun apregoa que a vontade geral rousseaunina, 

esculpida na força e dignidade da lei, é qualitativa e não quantitativamente diferente 

do homem natural. Obedecendo à vontade geral, a vontade individual obedece a ela 

própria. Segundo Strenger, a “[...] vontade geral seria uma necessidade lógica que 

se coloca acima do fundamento quantitativo da vontade de todos.” Assim, a vontade 

coletiva exterioriza-se tacitamente na vontade jurídica. Dante, sobre o assunto, 

lembra, com rigor silogístico, que a unidade é a raiz da concórdia. Ela é o movimento 

uniforme das vontades. Outrossim, Strenger explica que a doutrina sociológica sobre 

a vontade é dominada pela representação coletiva. O objeto do estudo sociológico 

seria a sociedade, fundada nas consciências individuais, por ser participantes da 

realidade transcendente, que é a consciência social. Expõe também que, muitas 

vezes, o conceito sociológico de vontade passa com sofreguidão pelas suas 

vicissitudes psicológicas como na tipologia de Tönnies, que é a solidariedade ser o 

objeto da Sociologia Pura. Para este autor, de um lado existe o querer natural, o 

orgânico, inerente ao ser e do outro, a vontade de escolha, denominada por ele 

como vontade factícia ou vontade refletida. A primeira estabelece as condições da 

comunidade e a segunda a da sociedade. (STRENGER, 2000, p. 34-35). 

5.3 Explicações Psicológicas sobre a Vontade 

A respeito das explicações psicológicas da vontade, Revers explana que tudo 

na vida só pode ser vivenciado mediante os sentimentos. A dinâmica da 

intencionalidade, no entanto, derroga a situação atual e se refere a outros estados 

futuros novos. A vontade seria síntese, por serem os atos de vontade sintéticos 

como dimensão típica da personalidade. Já assinalada por Aristóteles, a vinculação 

da vontade com a pessoa como unidade englobadora do ato total do homem, em 

face da alteridade e do mundo, explica a associação de ato volitivo e intelecção 

sensível. O homem, pois, é orientado por sua situação, vista como preparação entre 

ele e mundo, presente e futuro de sua existência. (STRENGER, 2000). 
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Toda realização do si-mesmo direciona-se ao não-si-mesmo do mundo, de 

modo que a ação transforma este no si-mesmo. Logo, o agir constitui-se como 

atualização da intencionalidade do sentir e esta percepção de si mesmo, a parir do 

encontro com o mundo afetado por este. A vontade, então, seria a atualização do si-

mesmo consciente de si, sendo que aquele se atualiza pela ação. A decisão 

voluntária determinante da ação é ordenação do si-mesmo e transformação 

projetada do mundo ao mesmo tempo. (STRENGER, 2000). 

Assim, o ato voluntário é ato de determinação e o ego é sujeito e objeto deste, 

pois o ato de vontade é ato intencional volitivo oriundo do Ego e, ao penetrar no eu-

mesmo, provoca naquele algum específico comportamento futuro. A resistência 

estimula o querer cuja tendência é passar à ação. O agir contra resistências forma a 

vivência voluntária. Por fim, a essência da vontade é instrumento de ação, 

concretizador de determinada inclinação do querer. Para Pfaender, quando indagado 

sobre o sentido do juízo quanto à sua volição, diz que é caso especial das 

proposições gerais: “S” quer “P”e “S” não quer “P”, como pressuposição de propósito 

prático, em vez de ser juízo teorético. (STRENGER, 2000). 

Portanto, o eu-mesmo propõe-se a determinado comportamento próprio como 

fazer ou não fazer algo. O comportamento próprio proposto se denomina projeto, 

direcionado a determinada conduta futura do próprio eu. Todo comportamento, 

então, desenvolver-se-ia, para conferir à conduta mental uma razão valiosa. Sempre 

há valoração do objeto da vontade, agregando-se à conduta, consciência de dever, 

isto é, que alguma ação, como comportamento, deve ser. O ato voluntário é ato 

intencional prático, intencional volitivo que parte do centro do Ego e, ao penetrar no 

eu-mesmo, suscita-lhe determinado comportamento, de forma que o eu é o sujeito e 

objeto do ato. Sempre que se erigir conhecimento diferenciado do si-mesmo e do 

mundo, tendo em vista o ser e o que deve ser, leva à autodeterminação de si-

mesmo, na decisão da escolha, em face da resistência provocadora do esforço de 

decisão e diferenciação pertencente à natureza do sujeito. O seu ser-real o estrutura 

como dever-ser, coisa que é sua história pessoal. Nessa perspectiva, a vontade é 

órgão regulador da pessoa, transformando seu agir em acontecimento histórico e, 

por outro lado, ser que é si-mesmo, ao se constituir como ser que deve ser conforme 

sua essência. (STRENGER, 2000). 



 150

5.4 Vontade e Autonomia da Vontade 

 Além das perspectivas filosóficas apresentadas neste trabalho, disserta Irineu 

Strenger (2000) que, consoante Ferrater Mota, a autonomia da vontade é a 

realidade de dirigir-se por leis próprias distintas de outras, porém não 

necessariamente incompatíveis com elas. O problema sobre a autonomia estaria 

focado no limite entre as leis. Segundo Hartmann, os reinos superiores do ser 

regem-se pelas mesmas leis dos inferiores: estes formados pelo inorgânico e 

orgânico e aqueles, por leis próprias e, por isso, autônomas. Uma lei moral seria 

autônoma quando encontra em si mesma o fundamento e a razão para sua 

legalidade. (STRENGER, 2000). 

Deve-se a Sócrates a caracterização da autonomia como independência do 

homem frente a sua natureza animal. Ao estabelecer as leis morais, o homem apoia-

se numa autarquia, autossuficiência, numa pureza de intenção não vinculada a 

influências exteriores. (STRENGER, 2000). 

Andrieta Kretz (2005) explica que Aristóteles relaciona a vontade com a ação 

humana. Pode ser involuntária e voluntária. A primeira baseia-se na ignorância ou 

na compulsão. Está no poder da pessoa praticar, entre possibilidades, ação. A 

vontade, em Aristóteles, associa-se à escolha A escolha é um ato racional não 

advinda do instinto, não prescinde do emprego da razão, consubstanciando-se em 

decisão entre o bem e o mal. Por outras palavras, é expressão da expressão da 

excelência moral. O desejo, que se traduz pela representação do agradável, do 

penoso ou da paixão, é manifestação do instinto. A vontade se desvincula do desejo, 

por ser esta mais relacionada à falsidade e verdade que à maldade e bondade. 

Escorando-se em Chauí, diz que, no pensamento aristotélico, vontade é expressão 

da liberdade, por ser esta possibilidade de escolha, de decisão entre alternativas 

possíveis, como também poder pleno e incondicional de autodeterminação da 

vontade.  

Os estoicos defendem que a autonomia resulta do homem perfeito. Homem 

perfeito é aquele que não se submete a leis positivas de outra cidade para agir 

segundo o bem, pois na reta razão encontra fonte para atuar assim. O sábio retrata 

autarquia, pois é aquele que não precisa de leis externas para viver bem. Como 

base em Tejada, pode-se asseverar que o conceito de autonomia pertencia a toda a 
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cultura grega antiga. Tucídides e Xenofontes salientam que na época homérica, 

autonomia era o requisito de comunidade política para expedir suas próprias leis. A 

autonomia definia-se pelo direito de editar as próprias leis. Para Aristóteles, o 

conceito de polis está fundamentado na significação de homem perfeito moral 

autônomo. Polis seria reunião desses homens para suprimento vital da vida boa. 

Seria um ser coletivo prefeito e, por isso, autônomo, capacitado para formular suas 

próprias leis. (STRENGER, 2000).  

Para Scheler, a autonomia, por um lado, é intuição pessoal sobre o bem e o 

mal em si, oposta à heteronomia do querer, sem intuição adequada, cega; por outro, 

é o querer autônomo da pessoa, visto como bom ou mau, oposto ao querer forçado 

em face de toda sugestão e contágio volitivo. O predicativo fundamental do agir 

moral seria a autonomia da pessoa. Destarte, a intuição autônoma e imediata do que 

é bom impõe o querer autônomo do que foi aprendido como bom, todavia, o próprio 

querer autônomo não é, em si, a intuição imediata mental do bom. O que seria 

impossível é agir autônomo completamente cego, pois seria contradição, 

confundindo impulso meramente instintivo com querer. (STRENGER, 2000). 

A vontade alicerça a Lei Fundamental da Razão Prática Pura cuja fórmula 

está no imperativo categórico, ensina Kant. Ele distingue a vontade da capacidade 

de escolha, do livre-arbítrio. A vontade, para o filósofo, seria manifestação da 

liberdade em seu sentido positivo, poder de autodeterminação de seu dever-ser. 

Capacidade de escolha, como livre-arbítrio, seria a liberdade em sentido negativo. 

(KRETZ, 2005). 

Para Hartmann, com sua teoria da liberdade, a vontade do sujeito determina a 

si mesmo referenciado por valores. A pessoa tem autonomia pela possibilidade de 

seguir ou não por eles. Dewey entende a possibilidade no sentido de potencialidade 

do espírito de fixar-se em algo de sair, em face de obstáculos e lutas como poder de 

agir com eficiência, tanto no momento teórico quanto no prático da pesquisa. A 

autonomia só pode ser conhecida quando o ser se conhece a si-mesmo. Por sua 

vez, Schiller entende que, para compreender os outros, o sujeito dever olhar para 

seu próprio coração, mas, para conhecer a si, deve-ser ver como se comportam os 

outros. Por fim, Miguel Reale diz que a liberdade é reconhecimento da dignidade 

moral da pessoal humana. Os valores morais cuja consecução é o fim próprio do 

homem só podem se realizar por meio da decisão livre e pessoal. (STRENGER, 

2000). 
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Segundo Francisco Amaral, civilista da atualidade,  

[...] para a psicologia, a vontade é uma faculdade espiritual do homem que 
traduz uma tendência, um impulso para algo, a realização de um valor 
intelectualmente concebido. Para a ética, representa uma atitude ou 
disposição moral para querer algo. Metafísica ou filosoficamente, é uma 
“entidade a que se atribui absoluta subsistência e se converte, por isso, em 
substrato de todos os fenômenos”. 
A vontade aparece, assim, como um motor, impulsionando e dirigindo o 
movimento em todo o reino das faculdades. Em razão do fim proposto, a 
vontade move-se por si mesma. 
Para o direito, a vontade tem especial importância porque é um dos 
elementos fundamentais do ato jurídico. Manifestando-se de acordo com os 
preceitos legais, a vontade produz determinados efeitos, criando, 
modificando ou extinguindo relações jurídicas. 
Vontade psicológica e vontade jurídica não coincidem, porém. Enquanto a 
psicologia conhece a vontade como “tipo especial de tendência psíquica, 
associada à representação consciente de um fim e meios eficientes para 
realizá-lo”, estudando-a no campo do ser, o direito aprecia-a no campo do 
dever ser, reconhecendo-a como fator de eficácia jurídica nos limites e na 
forma que ele mesmo estabelece. Para o direito, portanto, a vontade tem 
grande importância na gênese dos direitos subjetivos, sendo critério 
diferenciador dos fatos e atos jurídicos e critério doutrinário de justificação 
desses mesmos direitos. (AMARAL, 2008, p. 382). 

Quanto à origem da juridicidade da autonomia da vontade, Irineu Strenger 

(2000) ensina que, no Direito Romano, quanto ao estudo dos contratos, considerava 

que era composto de elementos naturais, essenciais e acidentais. Os naturais são 

os consubstanciais, os que determinam as características próprias de cada contrato 

em espécie, como a evicção, perda da coisa em face do titular de seu domínio, de 

sua propriedade, na compra e venda. Os essenciais são os que atribuem existência 

ao contrato como o consentimento. Os acidentais resultam da vontade que, 

acrescentadas aos dois primeiros, podem modificar o contrato, pela inserção de 

termo, condição e encargo, por exemplo. Embora não houvesse doutrina coerente e 

substancial sobre o negócio jurídico no Direito Romano, a vontade era elemento 

fundamental que dava corpo ao próprio negócio. Os clássicos discutiam a letra do 

contrato em face da representação de vontade interna do homem. Mesmo em tempo 

em que não desapareceram, por completo, os contratos solenes, diante da abertura 

da formalidade do negócio jurídico à formação de outros sem essa rigidez, abriram 

caminho para verificação do critério sobre sua livre interpretação. O texto de 

Papiniano determina atender, para fins de interpretação, a vontade dos contratantes 

mais que as palavras deles nos contratos, quando houver dúvida sobre o sentido 
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dos contratos. Paulo alertou que se não houvesse ambiguidade nas palavras do 

contrato, não se deveria admitir questão sobre a vontade dos contratantes. 

(STRENGER, 2000). 

Embora o Código de Manu já tratasse sobre vícios de vontade, é no Direito 

Romano que se encontra a fonte para as teorias voluntaristas do Direito. Sem olvidar 

o Direito Natural que, de maneira piramidal, propôs ordenação das ideias em geral e 

particulares, possibilitando o método dedutivo. Marcel Caleb diz que, antes de 

Bartolo, os canonistas preocuparam-se com o Direito das Obrigações para fim de 

imprimir no contrato a lei do local de sua realização, a Lex loci contractus.  Isso, 

consoante a jurisprudência francesa moderna, devia-se à autonomia da vontade. 

Assim, a teoria da autonomia da vontade teria sido apregoada no final do século XII 

e princípio do XIII. Nesse período, Faventinus submeteu o contrato no lugar de sua 

constituição. Caleb, contudo, estabelece, como exato, que na Summa Decretalium, 

existente nos anos de 1191 a 1198, Bernardus Pininienses adotou a Lex loci 

contractus. Segundo Neumeyer, a Summa Bambergensis (1210-1220) alude várias 

vezes à lei do lugar do contrato, com base no Digesto. Por isso, verifica-se, no 

Direito Romano, a influência fundadora sobre a autonomia da vontade em seu 

sentido jurídico. Pelos escritos de Inocêncio e Compostellanus, o Direito em vigor na 

época demonstra que o final do século XII, momento histórico inicial da escola dos 

glosadores, é marco fundamental das grandes teorias jurídicas. Elas foram capazes 

de justificar, pela primeira vez, o papel histórico da Vontade quanto ao Ordenamento 

Jurídico. O que motivou isso foi a atividade mercantil entre Milão, Gênova, Pisa, 

Florença, Modena e outras cidades da região norte da Itália. Houve dificuldade de 

comunicação diante do surgimento de várias leis conflituosas ensejadas por 

contratos oriundas da dificuldade de comunicação. Rochus Curtius, conforme Caleb, 

foi o primeiro autor que fez alusão ao poder das partes de escolher a lei competente 

para dirimir conflitos. (STRENGER, 2000). 

A teoria jurídica da autonomia da vontade tem como fundador Charles 

Dumolin que viveu no século XVI. No Consilium LIII, apresentou parecer sobre o 

caso époux de Gannay que se referia ao tema se os efeitos da comunhão erigida 

segundo o costume de Paris, envolvendo sujeitos casados sem contrato 

instrumentalizado por escrito, estendiam-se a bens situados em local de jurisdição 

cuja lei estabelecia regime diverso. Nisso constitui-se a famosa questio de Dumolin. 

Conforme Caleb, a solução de Dumolin direcionou-se no sentido de incorporar à 
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jurisdição requerida a regulamentação presuntiva, desejada, atribuindo ao contrato 

tácito os mesmos efeitos extraterritoriais do contrato escrito. Com base no 

consentimento tácito dos cônjuges, sua situação jurídica, estatuída por jurisdição 

cuja fonte normativa é o costume, valeria em outra fundada em Direito escrito. O 

costume no contrato vale como lei privada e desejada, não se podendo limitar à 

estrita territorialidade. Segundo Dumolin, a comunhão legal de casais seria 

consequência de convenção tácita entre os cônjuges, e o casamento é regido pela 

lei do local onde se forma. Ressalta que o regime matrimonial não emana dos 

costumes, mas da simples vontade dos cônjuges. Por conseguinte, se não houver 

determinação expressa da vontade deles sobre o costume ao qual pretendem se 

sujeitar, dever-se-á resolver o problema segundo a juridicidade que vigora no 

domicílio do casal. Qual seria a razão disso? Precisamente que a escolha do casal, 

quanto ao seu domicílio é a manifestação da vontade que aponta qual o Direito que 

as partes escolheram para regulamentar as obrigações concernentes a elas. Disso 

resulta a premissa que se tem poder de vontade para regular juridicamente efeitos 

obrigacionais e, no caso de omissão de vontade expressa, deve-se recorrer à 

manifestação tácita volitiva. Posteriormente, quando comenta a legislação escrita, 

diz que problemas entre fato e direito se devem resolver validando a intenção dos 

interessados. (STRENGER, 2000). 

As escolas estatutárias que, por quase três séculos, sucederam ao Dumolin 

pouco acrescentaram ao pensamento dele, com D`Argentré, Louis Froland, Louis 

Boullenois. Posteriormente, a doutrina do direito subjetivo defendeu que a liberdade 

consistia no direito inato de todo ser humano se desenvolver como ser racional. 

(STRENGER, 2000). 

Os juristas dos séculos XVIII, com base no individualismo e nas Declarações 

de Direitos, promoveram doutrinariamente a segurança jurídica ao intercâmbio de 

coisas e serviços com base na autonomia da vontade. Ela preconizava que a livre 

criação dos direitos subjetivos e força obrigatória dos contratos prepondera no 

Direito. Eles são a fronteira segundo a qual o poder político do Estado não deve 

transpor. (STRENGER, 2000). 

Posteriormente Savigny alicerça seu pensamento no poder da vontade, 

ressaltando que ela reina nos limites da vontade individual do sujeito, em face do 

consentimento de todos. Dessarte, há um espaço jurídico em que o sujeito reina 

independentemente da vontade dos demais. A relação de direito seria a esfera da 
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vontade livre. O Direito serve à Moral, mas não em função de seu 

mandamento.Garante, contudo, o livre desenvolvimento da força daquele, intrínseca 

a cada vontade. (STRENGER, 2000). 

Josephus Jitta, ao contrário, diz que as partes não são completamente livres, 

para regularem sua declaração de vontade, embora reconheça que não se pode 

perder o valor do Direito Privado. (STRENGER, 2000). 

Caleb difere Ordem Pública, lei imperativa e supletiva, reservando a esta o 

domínio da autonomia privada. Niboyet, divergindo dos autores aqui mencionados, 

nega a existência da autonomia da vontade, exemplificando que, tanto em relação 

ao regime que regula o casamento, como o das coisas, as pessoas somente têm 

poder de escolher a qual Ordenamento Jurídico querem se submeter. Entrementes, 

aludindo que a teoria da autonomia da vontade surgiu em função dos contratos, 

assume atitude diversa em relação aos contratos. Diz que, nos contratos, a escolha 

de competência não é questão de soberania, mas da vontade das partes. No 

contrato, as partes têm o direito de contratar e de fazer indicação a qual Direito 

aquele se submete. Entretanto, essa autonomia encontra limites na Ordem Pública. 

Posta de lado capacidade e forma, caso se queira saber sobre a validade do 

contrato, deve-se consultar a única fonte de Direito Privado: a vontade das partes. A 

vontade não pode fazer no Direito Interno, também lhe é vedado no Externo. 

Curiosamente, insiste na ideia de inexistência de autonomia da vontade, dizendo 

que, por culpa de Dumolin, ao qual reputa a consideração de excelente advogado, 

confundir uma pseudo-autonomia com simples liberdade de convencionar. Por fim, 

Battifol assinala que a lei que deve ser aplicada aos contratos é aquela adotada 

pelas partes, o que é apologia à autonomia da vontade. (STRENGER, 2000). 

Conforme Cesar Fiuza (2008, p.405), “Planiol, em 1899, proclamava que a 

vontade das partes forma obrigação nos contratos; a lei apenas sanciona essa 

vontade criadora”. 

Clóvis Beviláqua, limitando-se ao pensamento de Savigy, Bar e Windcheid, 

diz que a vontade é a fonte que cria as obrigações unilaterais e aquelas por 

convenção. Amilcar de Castro compara a liberdade de vontade das partes em 

obrigações pactuadas ao pássaro na gaiola, o qual se pode mover dentro de limites, 

mas em todas as direções se depara com barreiras intransponíveis. Nega a 

existência da autonomia da vontade, defendendo que só há liberdade concedida e 

limitada pelo Direito. Segundo ele, só a vontade não basta para criar o Direito, pois 
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este é consequência também de uma estrutura. Nesse sentido, o negócio só é 

jurídico porque o Direito lhe dá estrutura, em função de uma ambiência social. 

(STRENGER, 2000). 

5.5 Vontade e Autonomia Privada 

A autonomia da vontade e a autonomia privada têm o mesmo sentido para o 

Direito, mas com perspectivas diferentes. A autonomia da vontade é própria do 

Estado Liberal, enquanto a autonomia privada recebe significação também do 

Estado Social de Direito, como será estudado nos próximos capítulos. 

A autonomia privada é fonte de obrigações, a partir dos negócios jurídicos 

que criam. Os negócios jurídicos, por sua vez, são manifestações volitivas de 

pessoa segundo resulta do pensamento de Emílio Betti (2003). Nesse contexto, 

autonomia privada é fonte do Direito. Vale lembrar que fonte é aquilo do qual nasce 

algo. 

Emílio Betti , na sua “Teoria Geral do Negócio Jurídico”, ensina: 

[...] autonomia – como autoridade, e como potestas de autorregulamentação 
dos próprios interesses e relações, exercidas pelo próprio titular deles – 
pode ser reconhecida pela ordem jurídica estadual com duas funções 
distintas e diversas: a) Pode ser reconhecida como fonte de normas 
jurídicas, destinadas a fazer parte integrante da própria ordem jurídica, que 
a reconhece, precisamente, como fonte de direito subordinada e 
dependente; b) Pode ser, além disso, reconhecida como pressuposto e 
causa geradora de relações jurídicas já disciplinadas, em abstrato e geral, 
pelas normas dessa ordem jurídica. 
Também a autonomia privada configura um autorregulamento direto, 
individual, concreto de determinados interesses pessoais, efetivado pelos 
próprios particulares interessados. Entre o interesse regulado, o poder e a 
vontade reguladora (é este o ponto característico), há aqui uma coincidência 
imediata: porque são interesse, poder e vontade das próprias pessoas. Na 
autonomia criadora de normas jurídicas, o ordenamento estadual reconhece 
uma verdadeira e própria fonte de direito objetivo, dentro da órbita de 
competência que lhe é própria ab origine. Pelo contrário, na autonomia 
criadora de relações jurídicas, a ordem jurídica limita-se a reconhecer aos 
indivíduos o poder de criar fatispécies aptas a gera vínculos entre eles. A 
autonomia privada tem, portanto, caracteres próprios, claros e 
inconfundíveis com os de qualquer autonomia. (BETTI, 2003, p. 71 a 73). 

Sobre a autonomia da vontade, Georges Ripert, no livro “A regra moral nas 

obrigações civis”, declara:  
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[...] para afirmar todo o poder da vontade humana, criadora de obrigações, o 
Código Civil emprega no art. 1134 a expressão mais enérgica que se pode 
encontrar: “as convenções legalmente formadas têm valor das leis aqueles 
que a fizeram”. 
Para quem se lembra do culto da lei durante o período revolucionário, esta 
fórmula parece extraordinariamente forte. Para chegar a essa concepção da 
vontade soberana, criando ela própria e unicamente p ela sua força direitos 
e obrigações, foi preciso que na obra lenta dos séculos a filosofia 
espiritualizasse o direito para desembaraçar a vontade pura das formas 
materiais pelas quais se dava, que a religião cristã impusesse aos homens 
a fé na palavra escrupulosamente guardada, que a doutrina do direito 
natural ensinasse a superioridade do contrato fundando a própria sociedade 
sobre o contrato, que a teoria do individualismo liberal afirmasse a 
concordância dos interesses privados livremente debatidos sobre o bem 
público. Pode então reinar a doutrina da autonomia da vontade que é, ao 
mesmo tempo o reconhecimento e o exagero do poder absoluto do contrato. 
[...] Contra uma tal concepção, quantos motivos de protestos nos dá o 
estudo do direito e da jurisprudência! A vontade soberana fazendo leis! Mas 
quem confere ao homem esta autoridade que é o apanágio da soberania?. 
(RIPERT, 2002, p. 53). 

Emílio Betti (2003) – 1890 a 1968 - mostra a doutrina de Direito Privado que a 

pura vontade do sujeito, mesmo que autônoma, não tem poder para vincular 

pessoas juridicamente. A vontade autônoma sem recepção pelo Direito é apenas 

fenômeno sociológico. Para produzir efeitos jurídicos, sua manifestação, por meio de 

negócio jurídico, precisa ter conteúdo jurídico. Conteúdo jurídico é preceito que 

requer dever-ser jurídico, obrigatoriedade jurídica sustentada pela possibilidade de 

coerção. Por isso, a autonomia, quando cria o negócio jurídico, vincula aqueles que 

emitiram sua vontade obrigando-os sobre interesses que são particularizados na 

autonomia privada. O preceito jurídico traduz também uma manifestação de vontade 

já valorada na sociedade e a valida, fazendo com que seja legitimada pelo Direito. 

Portanto, o preceito da autonomia privada é um preceito jurídico como recepção do 

direito quanto à validade social da manifestação de vontade por meio de autonomia 

de sujeito particular, de maneira a torná-la juridicamente obrigatória ou legítima. 

O referido pensamento é chamado pela doutrina do Direito Privado, como 

Teoria Preceptiva de Emílio Betti. 

[...] elemento central é propriamente característico do negócio, é o conteúdo 
da declaração de comportamento [...]. [...] a declaração ou o comportamento 
só deve qualificar-se como negócio jurídico, quando tenha um conteúdo 
preceptivo relativo a uma matéria de autonomia privada, e a respeito desse 
conteúdo assuma função constitutiva insubstituível, no sentido de que o 
preceito só por essa forma pode atingir os efeitos jurídicos correspondentes. 
Na realidade, o que o indivíduo declara ou faz com o negócio, é sempre 
uma regulamentação dos próprios interesses nas relações com outros 
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sujeitos: regulamentação da qual ele compreende o valor socialmente 
vinculante, mesmo antes de sobrevir a sanção do direto  
[...] O preceito da autonomia privada, que constitui o conteúdo do negócio 
jurídico, tem uma série de caracteres, cuja falta pode determinar-lhe a 
inexistência ou a nulidade. Ele é um preceito: a) concreto, isto é, 
concernente a interesses determinados, sujeitos ao poder dos particulares e 
susceptíveis de passar de um para outro. É ainda um preceito: socialmente 
reconhecível (mas não jurídico), e, portanto de tal sorte, que considera 
aqueles interesses em relação com os outros consorciados (o vínculo 
jurídico não é o conteúdo, ma o efeito do negócio, e pressupõe já uma 
valoração de relevância por parte do direito). É, finalmente, um preceito: c) 
vinculativo para quem o estabelece e dotado de uma eficácia legitimante 
para os outros, mais ainda no terreno social, que no terreno jurídico: como 
tal, idôneo para se elevar a fato juridicamente relevante, em virtude de uma 
valoração e recepção por parte do direito. (BETTI, 2003, p.225-233). 

Luigi Ferri (2001), na obra “La Autonomía Privada”, ensina que, admitindo que 

o negócio jurídico seja fonte normativa com conteúdo de normas jurídicas, a 

autonomia privada é o poder de estabelecer normas jurídicas, de criar deveres, 

outorgada por lei aos particulares. Por outras palavras, é exercício de poder e de  

autoridade, de modo que a autonomia privada se identifica com esse poder ou 

autoridade. Por isso, os negócios jurídicos são atos de exercício do poder. Segundo 

Ferrri, Thon vê, no negócio jurídico, somente o uso de uma faculdade, mas aquele 

discorda disso. Para Ferri, além de faculdade, o negócio é exercício do poder. Santi 

Romano diz que a faculdade é uma situação na relação, enquanto poder é 

preliminar a ela, de modo que pelo poder podem-se criar novas relações. Relata que 

Branca entende a autonomia privada como liberdade-faculdade; Barassi define a 

autonomia individual como faculdade concedida ao indivíduo de regulação de seus 

assuntos próprios por meio de sua vontade; Messineo fala de liberdade contratual; 

Candian enumera, entre os direitos da personalidade, os direitos de testar e 

contratar. Faculdade, para ele, é sinônimo de licitude, ou seja, de direito subjetivo. 

Coincidindo o conceito de autoridade e poder, assevera que o conceito desse só é 

verificável em face da formação da obrigação. (FERRI, 2001). 

A autonomia privada não seria também exclusivamente liberdade. O poder 

diferencia-se do direito subjetivo porque este é estático, enquanto aquele, dinâmico. 

Destarte, dever e poder não seriam entidades correlatas ou correspectivas. O poder, 

quando se manifesta por agir normativo, cria os deveres, não os pressupõe. O 

direito subjetivo está na relação jurídica e o poder fora dela. O Direito apoia-se, a 

partir da presunção de liberdade, em última análise, no consentimento. Muitas 

vezes, o homem se comporta conforme o Direito com receio da coerção. Contudo, 
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na maior parte do tempo, age segundo a juridicidade por causa de seu foro íntimo. 

Um Direito que contasse só com o medo não conseguiria se firmar. Muitas vezes o 

que o Direito prescreve a Moral também o faz e, quanto a esta, Ferri, expressamente 

refere-se à moral cristã. Por isso, ele entende que não faz parte da noção de Direito 

a coação como elemento constitutivo, mas ressalta que esse está na liberdade. 

Taísa Maria Macena (2003), no seu texto “Princípios Fundantes do Direito 

Civil Atual”, adotando o pensamento de Diniz, diz que a autonomia da vontade difere 

da liberdade de estipulação negocial. A autonomia da vontade implica o fato de que 

o Direito reconhece que a capacidade jurídica da pessoa lhe transmite o poder de 

praticar ou não alguns atos. O princípio da liberdade de estipulação, embora se 

vincule à autonomia da vontade como princípio, é mais restrita. É permissão jurídica 

dada à pessoa para aceitar deveres e outorgar direitos.  

Ana Carolina Teixeira e Maria de Fátima Sá (2007, p. 77-78) ressaltam que o 

“[...] princípio da autonomia privada escora-se no direito fundamental à liberdade, 

englobando seus mais diversos aspectos, inclusive o de fazer escolhas no âmbito da 

própria vida”.  

Luiz Edson Fachin, no livro “Teoria Crítica do Direito Civil”, explana:  

[...] princípio da autonomia da vontade significa exatamente que os sujeitos, 
ao entabularem as suas relações jurídicas, o fazem através das ações 
humanas voluntárias, quer seja no negócio não patrimonial, quer no 
contrato, quer nos atos jurídicos em sentido estrito. Nomeadamente a 
autonomia da vontade é dedicada ao patamar dos negócios jurídicos, o que 
se entende por espaço de autorregulamentação dos interesses privados. A 
essa ordem interessa, afinal de contas, a dicotomia clara entre o direito 
privado e o direito público, levando a dizer que, no direito privado, haveria 
autonomia para que os sujeitos criassem suas próprias regras. (FACHIN, 
2003, p.71). 

Francisco Amaral ensina: 

A possibilidade de a pessoa agir de acordo com sua vontade, podendo fazer 
ou deixar de fazer algo, chama-se liberdade, que, sendo conceito plurívoco, 
extremamente complexo, compreende várias espécies, como a liberdade 
natural, a social ou política, a pessoal e a jurídica, que é a que nos 
interessa. 
A liberdade jurídica é a possibilidade de a pessoa atuar com eficácia 
jurídica. Do ponto de vista do sujeito, realiza-se no poder de criar, modificar 
ou extinguir relações jurídicas. Encarada objetivamente, é o poder de 
regulamentar juridicamente tais relações, dando-lhes conteúdo e efeitos 
determinados, com o reconhecimento e a proteção do direito. 
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A esfera de liberdade de que o agente dispõe no âmbito do direito privado 
chama-se autonomia, direito de reger-se por suas próprias leis. Autonomia 
da vontade é, assim, o princípio de direito privado pelo qual o agente tem a 
possibilidade de praticar um ato jurídico, determinando-lhe o conteúdo, a 
forma e os efeitos. [...] E quando nos referimos especificamente ao poder 
que o particular tem de estabelecer as regras jurídicas de seu próprio 
comportamento, dizemos, em vez de autonomia da vontade, autonomia 
privada. Autonomia da vontade, como manifestação de liberdade individual 
no campo do direito, e autonomia privada, como poder de criar, no limites 
da lei, normas jurídicas, vale dizer, o poder de alguém de dar a si próprio 
um ordenamento jurídico e, objetivamente, o caráter próprio desse 
ordenamento, constituído pelo agente, diversa, mas complementarmente ao 
ordenamento estatal. 
Autonomia privada constitui-se, portanto, em uma esfera de atuação do 
sujeito no âmbito do direito privado, mais propriamente um espaço que lhe é 
concedido para exercer a sua atividade jurídica. Os particulares tornam-se, 
desse modo, e nessas condições, legisladores sobre seus próprios 
interesses. (AMARAL, 2008, p. 382-383). 

César Fiuza compreende a autonomia privada como princípio e discorre sobre 

a matéria quando analisa a Teoria dos Contratos. No que tange aos contratos, ele 

declara em que consiste a autonomia privada: 

 
[...] autonomia privada consiste na liberdade de as pessoas regularem, 
através de contratos, seus interesses, respeitados os limites legais. A 
autonomia privada é a esfera de liberdade em que às pessoas é dado 
estabelecer normas jurídicas para regrar seu próprio comportamento. Os 
contratos são um fenômeno de autonomia privada, em que as partes se 
impõem normas de conduta. Difere do princípio da autonomia da vontade, 
em que o contrato viria de dentro para fora. Seria fenômeno exclusivamente 
volitivo. Na autonomia privada, o contrato não vem, exclusivamente, de 
dentro; não é fenômeno meramente volitivo. As pessoas não contratam 
apenas porque desejam. A vontade é condicionada por fatores externos, por 
necessidades, que dizem respeito aos motivos contratuais. 
[...] Em primeiro lugar, a simples vontade não gera nada. A vontade é o 
motor que nos impulsiona para a realização de uma necessidade, seja real 
ou fictícia (influenciada por marketing, por exemplo). Assim, quando um 
indivíduo celebra contrato, não o faz simplesmente porque deseja, mas 
porque tem uma necessidade, ainda que seja produto de sua fantasia, 
influenciada por propaganda. Não compro um livro porque quero 
puramente, mas porque necessito dele, mesmo que para me divertir. 
Por isso, pode-se afirmar que a fonte de uma obrigação contratual não será 
a vontade, mas um fato derivado da necessidade, movida pela vontade. É 
evidente que o ser humano possui livre arbítrio, até mesmo para distinguir o 
que é necessidade real do que é fictício. Não se diga o contrário. Mas nossa 
vontade é condicionada por necessidades as mais diversas. Em relação a 
isso não há dúvida, tampouco. Admitir o contrário seria desdenhar todo o 
trabalho de cientista como Freud, Lacan e tantos outros. (FIUZA, 2008, 408 
- grifo nosso). 

Pietro Perlingieri, no seu livro “Perfis do Direito Civil”, assim se refere à 

autonomia privada: 
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[...] autonomia privada não se identifica com a iniciativa econômica nem 
com a autonomia contratual em sentido estrito: o contrato como negócio 
patrimonial, não exaure a área de relevância da liberdade dos particulares 
(mas é melhor a esse ponto dizer: a liberdade da pessoa). Ao contrário, não 
somente ela se exprime também em matérias onde diretamente são 
envolvidas situações subjetivas existenciais, mas, sobretudo, a abordagem 
do ordenamento não pode ser abstrata quanto à autonomia (o poder de 
colocar regras) investe profundamente no valor da pessoa. [...] A autonomia 
privada não é um valor em si e, sobretudo, não representa um princípio 
subtraído ao controle de sua correspondência e funcionalização ao sistema 
das normas constitucionais. Também o poder de autonomia, nas suas 
heterogêneas manifestações, é submetido aos juízos de licitude e de valor, 
através dos quais se determina a compatibilidade entre ato e atividade de 
um lado, e o ordenamento globalmente considerado, do outro. 
[...] Não se pode mais discorrer sobre limites de um dogma ou mesmo sobre 
exceções: a Constituição operou uma reviravolta qualitativa e quantitativa 
na ordem normativa. (PERLINGIERI, 2002, p. 275-281). 

Como se pode inferir do pensamento de Fiuza e Tepedino, a doutrina do 

chamado Direito Civil-Constitucional interpreta o Direito Privado à Luz das normas 

constitucionais. O Direito Civil-Constitucional tem como alguns de seus 

representantes, César Fiuza, Gustavo Tepedino, Edson Fachin, Maria de Fátima 

Freire de Sá, Pietro Perlingiere – jurista italiano, Ricardo Luis Lorenzetti, da 

Argentina, e Thaísa Maria Macena de Lima. Enquanto a autonomia da vontade se 

adapta ao paradigma do Estado Liberal de Direito, a autonomia privada se adapta ao 

Democrático. A legislação infraconstitucional deixa de ser o centro da 

regulamentação jurídica da autonomia privada e suas obrigações. As Constituições 

democráticas tornam-se o eixo jurídico como fonte normativa para reger as situações 

juridicamente privadas. (FIUZA, 2006; 2008; TEPEDINO, 2001) 

Com a constitucionalização do Direito Privado, a autonomia privada sofreu, no 

sentido figurativo, injeção prescritiva que a vinculou aos direitos fundamentais.Estes 

são conhecidos como direitos da personalidade. O Ordenamento Jurídico Privado 

infraconstitucional somente tem validade se se conformar à Constituição 

democrática. O corpo legislativo privado continua tendo essencial relevância nas 

situações jurídicas privativas. Contudo, em uma proposição linguística metafórica, o 

Direito Privado seria a Terra, cheia de vida. Mas sem a luz do Sol que a ilumina de 

maneira constitucional, tornar-se-ia morta. (FIUZA, 2006; 2008; TEPEDINO, 2001). 

Embora haja autores privatistas que ainda empregam a proposição linguística 

autonomia da vontade, é o signo da linguagem denominado autonomia privada que 

está sendo utilizado como carta de apresentação do Direito Civil-constitucional, 

quando se pensa na emissão volitiva válida obrigacional. Outrossim, pessoa de 
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Direito Público e pessoa de Direito privado, natural ou jurídica, têm, na atualidade, 

ponto de confluência, pois se as normas jurídicas infraconstitucionais recebem 

influência da Constituição, esta, por sua vez, incorpora em si, na atualidade, 

institutos típicos e históricos do Direito Privado e o regula, como com os três 

institutos jurídicos fundamentais do Direito Privado: a família, a propriedade e a 

própria autonomia privada. (FIUZA, 2006; 2008; TEPEDINO, 2001). 

Andrieta Kretz (2005) compreende o princípio da autonomia da vontade como 

expressão do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Por isso, 

essa autora assume que a dignidade humana não é apenas norma principiológica, 

mas verdadeiro direito fundamental. 

Portanto, pelo exposto, pôde-se compreender que os institutos da autonomia 

da vontade e da autonomia privada foram formados a partir de orientação do sentido 

da liberdade, em vários aspectos concernentes à autonomia jurídica na esfera 

privada tomada como objeto de estudo, como as perspectivas filosóficas, 

sociológicas, psicológicas e doutrinárias do Direito Civil. 

Por fim, deve-se dizer que a Doutrina atual do Direito Privado só pode ser 

interpretada corretamente à luz da Constituição. Como se pode concluir, toda 

consideração hermenêutica sobre a autonomia jurídica na esfera privada só será 

válida se estiver em consonância com a Lex Fundamentallis do Direito. 

Nos capítulos seguintes, a autonomia jurídica na esfera privada será 

investigada tendo em vista os paradigmas de Estado e a Hermenêutica Jurídica, 

para se formar o alicerce de compreensão a fim de se interpretar qual é a 

perspectiva da autonomia privada em face do Direito Democrático. 
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6 A AUTONOMIA PRIVADA E O ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁ TICO 

O presente capítulo tem dois objetivos principais.  

O primeiro consiste em estudar a formação histórica do Estado de Direito 

Democrático como também os Paradigmas do Estado Liberal de Direito e Estado 

Social de Direito. Para isso foi feita uma pesquisa sobre o conceito de paradigma. 

O segundo visa à análise hermenêutica sobre o instituto da autonomia privada 

no contexto desses paradigmas para, no capítulo seguinte, avaliar sua 

adequabilidade ao contexto paradigma do Estado de Direito Democrático.  

6.1 Da Grécia Antiga  

A organização política na Grécia antiga confunde-se com a relação que havia 

entre lei e justiça. O governante deveria ser virtuoso, fazer leis que retratassem 

virtude e, assim, como ensinava Aristóteles (2001), haveria justiça total se a lei fosse 

cumprida.  

Pela lei, os homens atenienses adultos deveriam reunir-se em assembleia 

para decidir os destinos de Atenas, onde havia espaço para a retórica. 

Por isso, o estudo sobre justiça também é importante para compreender a 

consolidação histórica, pelo uso, das proposições linguísticas referentes à 

democracia e governo. 

De fato, o juízo de justiça, como já explicado neste trabalho, relaciona-se ao 

de igualdade, conceito caro à compreensão de democracia. 

O pano de fundo linguístico do ethos da linguagem aponta para a construção 

histórica de que governo deve relacionar-se com justiça quando visa ao bem dos 

cidadãos, ideia concebida na Grécia antiga e desenvolvida ao longo dos tempos.  

A Constituição brasileira de 1988 diz que é objetivo da República construir 

uma sociedade livre, justa e solidária, apontando para a interdeterminação existente 

entre liberdade, igualdade- justiça e solidariedade (dignidade, no sentido já exposto). 

Adentrando no estudo sobre justiça na Grécia Antiga, José Luiz Magalhães 

(2000, p. 23-52), na sua obra “Direito Constitucional Tomo I”, com base em 

Bodenheimer, ensina que o sofista Trasíamaco foi o precursor da interpretação 
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marxista do Direito. Afirmava que as leis eram criadas pelos grupos que detinham o 

poder, visando à consecução de seus próprios interesses. Para esse autor da Grécia 

Antiga, justiça é o que convém ao mais forte.  

Pitágoras, no século V a.C, antecipou os positivistas, afirmando que a lei era 

obrigatória e válida, sem considerar seu conteúdo moral. (BITTAR; ALMEIDA; 2006, 

p. 64-89). 

Magalhães José Luiz (2000) relata também que foi no pensamento grego 

antigo que surgiu a concepção compreendida como Direito Natural, segundo a qual 

haveria princípios gerais e oponíveis a todos os homens, independentes de 

legislação.  

Hesíodo, poeta dos séculos VIII e VII a.C, na obra A Ilíada, apresentou a 

deusa da justiça Themis, tendo em vista a normas agendi, e Diké, com referência à 

facultas agendi. Dike tinha a missão de concretizar o justo por meio dos juízes e 

combatia Eris, em relação à pendência que subvertia a ordem, e Hybris, no que 

tange à incontinência, que transformava o justo em injusto, quando ultrapassadas as 

fronteiras do Direito. Heráclito, por sua vez, defendia que as leis humanas eram 

subordinadas à lei universal. No seu entendimento, a justiça, em face da constante 

tensão social, é pendência nunca definida, mas sempre renovada. Assim, Diké 

assumiria também a face de Eris, como discórdia ou litígio. A partir do pensamento 

de Trasíamago foi que Aristóteles recebeu as primeiras especulações sobre justiça-

tensão. (MAGALHÃES, 2000). 

Eduardo Carlos Bittar e Guilherme Almeida, em seu “Curso de Filosofia do 

Direito”, ensinam que, segundo Sócrates (469-399 a.C), para se conhecer a justiça, 

o homem deveria investir no autoconhecimento. Acreditava que a justiça é universal, 

mesmo diante do fato de que cada cidade-estado, polis, tivesse sua própria lei. 

Sócrates diferenciava o justo das normas legislativas feitas pelos homens, embora 

defendesse o cumprimento da lei, sob pena de se causar a desordem social. Essa 

lição ele a proferiu com a própria vida, ao aceitar a sentença injusta de Atenas que o 

condenou à morte por meio da ingestão de cicuta. Teve oportunidade de fugir com a 

ajuda de seus discípulos, mas preferiu não negar sua trajetória de vida. (BITTAR; 

ALMEIDA; 2006, p. 64-89). 

Cabe ressaltar que foi no século V a.C que a democracia consolidou-se na 

Grécia. A cidadania em Atenas, no entanto,não abrangia mulheres e escravos. As 

decisões eram tomadas por meio de assembleia de homens atenienses adultos, 
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motivo pelo qual se costuma dizer que na Grécia Antiga não houve democracia, 

porém uma oligarquia democrática. (BITTAR, ALMEIDA; 2006, p. 64-89). 

Sócrates não deixou nada escrito. Acusado de corromper a juventude, como 

já se disse neste estudo, recebeu sentença de morte. Seus ditos e feitos, na 

verdade, almejavam corrigir a conduta dos atenienses, afastada do ideal de virtude, 

eudemonia. Em muitas oportunidades, fez com que atenienses que gozavam de 

prestígio social se vissem em situações desconcertantes. Sócrates os fazia perceber 

que não compreendiam assuntos nos quais acreditavam ser especialistas. Por isso, 

as ações públicas de Sócrates os incomodavam. Como consequência, suscitou a 

acusação de corromper a juventude, seus discípulos, que o acompanhavam. 

(BITTAR; ALMEIDA, 2002).  

Sendo profundamente ligado à divindade, Sócrates tinha como principal 

objetivo de vida entender o que o Oráculo de Delfos, por meio da sacerdotisa Pítia, 

havia-lhe dito: que era o homem mais sábio do mundo. Concluiu que isso era 

verdade, pois todos acreditavam que sabiam algo que de fato não entendiam. Ele, 

no entanto, tinha certeza de que nada sabia, por isso seria o mais sábio. Sua 

postura ética marcou a história de tal maneira que até hoje sua experiência de vida é 

fonte de inspiração, estudo e exemplo ético a ser seguido. (BITTAR; ALMEIDA, 

2006). 

Platão, discípulo de Sócrates, aprendeu com seu preceptor que a justiça, 

como todas as demais ideias, é intrínseca ao homem. Como mencionado em 

capítulo anterior, para Platão, os objetos que estão no mundo físico são 

representações imperfeitas de ideias, formas perfeitas existentes no mundo das 

ideias. Nesse lugar haveria, por exemplo, a ideia perfeita de homem, de cavalo, de 

caneta etc. Por ser um mundo estático, suas ideias também seriam perenes; ao 

contrário da Terra, um mundo dinâmico onde as ideias seriam reflexos imperfeitos 

das ideias eternas. (BITTAR; ALMEIDA, 2006, p. 64-89). 

Como ilustração, quando se pensa na ideia de homem, sabe-se que ela é 

apresentada de diversas formas na Terra. Há homens que têm a pele escura, 

outros, mais clara; alguns são loiros de olhos azuis, outros, de cabelos castanhos e 

olhos idem. Contudo, todos são homens, porque lhes é comum a ideia de 

humanidade.  

Para Platão, consoante Eduardo Carlos Bittar e Guilherme Almeida (2002, p. 

64-89), o homem nasce com o conhecimento do que vira no mundo das ideias. 
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Porém, em estado dormente, esquece-se desse saber a partir do nascimento. 

Entretanto, esse conhecimento poderia ser resgatado por meio da dialética. Este 

processo levaria o ser humano a lembrar-se das ideias perfeitas por meio da 

experiência somada ao emprego da doxa, opinião.  

O Mito de Er, contado por Platão, demonstra sua concepção de que justiça é 

ideia universal. Er era um guerreiro que morreu em batalha, mas teve o corpo 

preservado. Sua alma foi levada ao Hades onde viu uma vasta planície repleta de 

almas sendo julgadas por juízes pelos mesmos critérios de justiça, segundo as boas 

e más obras de cada um quando estavam vivos. As almas que tivessem sentença 

favorável entravam em buracos à direita que conduziam ao céu, enquanto o inferno 

era destinado aos que obtivessem decisão que lhes fosse contrária. Os que estavam 

à entrada do céu se diziam contentes e os que estavam às portas do inferno 

mostravam-se sofredores, repletos de tormentos.  Quando retornavam à planície, 

direcionavam-se a um monte onde, conforme suas boas ou más obras praticadas 

anteriormente na Terra, poderiam escolher como seria sua próxima vida. Feito isso, 

rumavam ao rio Amelete e dele bebiam, para esquecer o que lhes acontecera no 

Hades. Dormiam e reencarnavam. A Er deu-se o direito de voltar a seu corpo sem 

beber da água desse rio, para que pudesse contar o que lhe sucedeu. A justiça 

revela-se universal nesse Mito porque os juízes julgavam a todos conforme os 

méritos e deméritos que tiveram no período em que viviam, ou seja, no mundo dos 

mortos, as pessoas eram julgadas segundo os mesmos critérios de justiça. (BITTAR; 

ALMEIDA, 2002, p. 64-89). 

Portanto, o conceito de justiça para Platão, conforme Eduardo Carlos Bittar e 

Guilherme Almeida (2002), é universal por ser ideia. O mesmo pode-se afirmar sobre 

liberdade, vida, igualdade, saúde, propriedade, nome, integridade e dignidade. 

José Luiz Magalhães (2000, p. 26) lembra que assim “[...] como Aristóteles, 

Platão está convencido de que o Direito e as Leis, nomos e nomoi, são essenciais 

para a estruturação da polis”. 

Este trabalho já abordou a justiça segundo o pensamento de Aristóteles.  Em 

sua concepção, a justiça é a maior de todas as virtudes e se encontra entre injustiça 

por falta e justiça por excesso. A justiça total implica cumprimento da lei – lembrando 

que a lei deve ser feita por cidadãos virtuosos e traduzir virtude, como citado 

anteriormente. A justiça distributiva refere-se à proporção geométrica e a corretiva, à 
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aritmética. Por fim, a equidade seria a correção da lei, por ser abstrata, na situação 

particular ajustando-se às características peculiares desta. (ARISTÓTELES, 2001). 

Cabe ressaltar que o apogeu da chamada democracia, em Atenas, ocorreu no 

século V a.C, época de Sócrates e Platão. (BITTAR; ALMEIDA, 2006). 

Contudo, Marcelo Galuppo (2002) afirma que na Grécia, naquele período, não 

havia democracia no sentido contemporâneo. Como somente os homens livres, 

capazes para a guerra, eram sujeitos de direitos e deveres, inexistia igualdade de 

direitos políticos, pois muitos não eram considerados cidadãos. Por isso, mulheres, 

crianças, estrangeiros e escravos não se enquadravam nessa categoria. 

Carlos Alberto Bittar (1994) recorda que mulheres, crianças, estrangeiros e 

escravos não eram sujeitos de direitos e deveres, ou seja, não eram considerados 

pessoas.  

Por outras palavras, havia igualdade somente entre os homens adultos 

atenienses aptos para a guerra. 

Em Atenas vigorava uma forma de oligarquia democrática em que a igualdade 

somente fluía no meio daqueles que eram considerados cidadão atenienses, ou 

seja, os referidos homens. 

6.2 Roma Antiga 

É importante relembrar que o pensamento grego, como o estoico, o 

epicurista, dentre outros, como também o judaico e o cristão, influenciou Roma, pois 

gregos, cristãos e judeus foram povos dominados por ela. Além de ter expandido 

suas próprias ideias, Roma ajudou a expandir também a ideias cristãs, gregas e 

judaicas. 

No “Direito Civil: curso completo”, César Fiuza (2008) leciona que o Direito 

Romano da Idade Antiga inicia-se no período denominado Realeza, de 753 a.C a 

510 a.C. Após surgiu a República, a qual termina em 27 a.C. Em seguida, ocorreu o 

Alto Império com termo final em 284 d.C. Finalmente, o Baixo Império encerra a 

Idade Antiga em 565 d.C. Girard foi o responsável por estabelecer essa 

classificação. 
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Pelo relato de César Fiúza (2008) sobre a história do Direito Romano pode-se 

concluir que nunca houve democracia na Roma Antiga, tendo em vista o princípio da 

igualdade. 

No período da Realeza, quem tinha o poder soberano eram os reis. Logo, a 

relação entre eles e os demais romanos era desigual. Na República, embora 

houvesse igualdade entre os patrícios, a princípio havia desigualdade entre os 

plebeus e os patrícios. Com o tempo, adquiriram direitos e tiveram acesso às 

magistraturas. Contudo, com a expansão de Roma, povos incorporaram-se a ela, 

mas não eram considerados cidadãos como os romanos. 

César Fiuza (2008) e Raoul Caenegem (1999) dizem que aos cidadãos 

romanos era destinado o ius civile, enquanto aos estrangeiros, o ius honorarium. 

No Alto e Baixo império houve também essa desigualdade entre cidadãos 

romanos e estrangeiros domiciliados dentro das fronteiras romanas. 

Os textos cristãos narram conhecido episódio no qual Paulo de Tarso, depois 

de ter sido açoitado injustamente, a mando de autoridades romanas, manda avisar-

lhes que era cidadão romano, fato que gerou temor nos oficiais do Império daquela 

localidade, os quais se desculparam e pediram-lhe que saísse da cidade. Em outra 

passagem, quando é julgado por oficiais romanos em Israel, por causa de uma 

reclamação dos sacerdotes do Sinédrio judaico, Paulo apela para César, usando o 

direito que tinha de apelar ao magistrado superior do Império. Em função disso, 

transportaram-no para a cidade de Roma, onde morreu. 

Os estoicos, séculos IV e III a.C, tiveram Zenão como fundador. José Luiz 

Magalhães (2000) explica que os estoicos acreditavam que a comunidade humana é 

universal. O Direito Natural corresponde à lei da razão, existente em cada ser 

humano e, por isso, apresenta característica de universalidade. A razão seria reflexo 

da razão divina no ser humano e o Direito e a justiça se baseariam nela. Teria a 

característica de ser ordenadora do Cosmos onde se insere o ser humano. Em 140 

a.C, Panécio levou esse pensamento a Roma e posteriormente se reestruturou por 

intermédio de Cícero. Ele se interessava pelo Direito e não pela lei, pois o Direito 

seria fundado na natureza e não no arbítrio. (MAGALHÃES, 2000, p. 23-52). 

Immanuel Kant, em “Crítica da Razão Prática”, faz a seguinte explanação 

acerca dos estoicos e de Epicuro. 
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Entre as escolas gregas antigas havia propriamente só duas que, na 
determinação do sumo bem, em verdade seguiam o mesmo método. Na 
medida em que não deixavam virtude e felicidade valer como dois 
elementos diversos do sumo bem; como conseguinte, procuravam a 
unidade do princípio segundo a regra da identidade; mas por sua vez se 
separavam no fato de que, dentre ambos, escolhiam diversamente o 
conceito fundamental. O epicurista dizia: ser autoconsciente de sua máxima 
que conduz à felicidade, eis a virtude; e o estoico: ser autoconsciente de 
sua virtude, eis a felicidade. Para o primeiro a prudência equivalia à 
moralidade; para os segundo, que escolhia uma denominação superior para 
a virtude, unicamente a moralidade era verdadeira sabedoria. [...] O estoico 
afirmava que a virtude é o sumo bem total, e a felicidade apenas a 
consciência da sua posse como pertencente ao estado do sujeito. O 
epicurista afirmava que a felicidade é o sumo bem total e a virtude somente 
a forma da máxima de concorrer a ela, a saber, no uso racional dos meios 
para a mesma. (KANT, 2002a, p. 181). 

Não obstante a riqueza do pensamento Antigo sobre a justiça e o Direito 

Natural, o trabalho escravo estava na base da sociedade. (MAGALHÃES, 2000).  

Tal fato chama a atenção, mais uma vez, para a desigualdade que havia 

naquele período histórico.  

Henrique Cláudio de Lima Vaz, em seus “Escritos de Filosofia IV”: explica o 

que é virtude para os estoicos: 

[...] a virtude é uma quando é único bem, mas múltipla conforme as várias 
maneiras do virtuoso realizar o bem.  
Na base do organismo da virtude estão quatro virtudes cardeais ou 
primárias – sabedoria, fortaleza, temperança e justiça - recebidas por Platão 
do ensinamento socrático. [...], por exemplo, a justiça é a ciência da reta 
distribuição dos bens individuais. O intelectualismo moral estóico manifesta-
se aqui com todas as suas exigências e duas delas irão marcar 
profundamente a tradição ética ocidental. A primeira é o paradoxo da virtude 
como o absoluto que não permite gradações, estando presente em cada  
ato virtuoso na totalidade de sua essência e excluindo qualquer estado 
intermediário entre a virtude e o vício. [...] A segunda é a universalização da 
virtude, acessível a todo ser humano racional, independentemente de sexo, 
raça, cultura, condição social. (VAZ, 1999, p. 156-157). 

Epicuro, nos séculos IV e III a.C, acreditava que a justiça se traduzia nos 

efeitos da sabedoria advinda da ataraxia, estado de virtude resultante do equilíbrio 

das sensações. O filósofo já estava ciente de que seria incompreendido e taxado de 

defensor do hedonismo por muitos no futuro, pois seu pensamento tinha como 

objeto sensação e prazer. Compreendia, entretanto, que a experiência deveria ser 

norteada pela adesão a certas dores para que surgissem prazeres mais duradouros 

depois. Equilibrando as sensações, o homem seria sábio, capaz de propiciar a 
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ataraxia aos demais, tratando-os com amizade, o que acarretaria a diminuição da 

preocupação sobre o emprego da justiça. (BITTAR; ALMEIDA, 2002). 

6.3 Idade Média  

O pensamento medieval era continuação do paradigma da antiguidade greco-

romana. (MAGALHÃES, 2000). 

Em 565 d.C ocorre o fim da Idade Antiga com o falecimento do Imperador 

Justiniano, e o advento da Idade Média, como lembra Cesar Fiuza (2008). 

A corrupção romana, as cargas tributárias excessivas e o fato de que a maior 

parte do exército era formada por povos conquistados fez com que o Império 

Ocidental caísse. As invasões bárbaras, mormente a dos Hunos, foram a causa da 

transferência do governo para Constantinopla. 

Após a destruição de Roma pelos bárbaros, os poucos romanos que restaram 

no Ocidente se encastelaram, abrigando os que temiam os novos ocupantes das 

terras do antigo Império Ocidental. Assim, os romanos se tornaram os nobres 

suseranos do Feudalismo e os demais, seus servos. Sabe-se que o nascimento 

determinava o nível social ao qual o ser humano pertenceria. Se ao nobre nascesse 

um filho, seria nobre, segundo a hierarquia do pai.  De igual modo, caso procedesse 

de servo, o futuro dele, como também de sua descendência, já estaria determinado. 

Os suseranos tinham um rei, mas destituído de poder. Os nobres é que eram os 

legisladores, executores e juízes de suas próprias leis e entre eles, um era vassalo 

do outro. Na condição de vassalos, recebiam proteção dos suseranos, para que, em 

tempos de guerra lutassem comandados por estes. 

Raoul Caenegem (1999) relata que havia vilas com costumes e legislações 

próprias, mas a unicidade normativa jurídica romana havia se quebrado. Cada 

feudo, quando muito, tornou-se uma mônada política governada pelos nobres. 

O papel do feudalismo era oferecer proteção contra os invasores, capacitando 

os servos para a guerra. Esta ocorria por dois motivos: para  defendê-los dos 

estrangeiros ou para  alargar o domínio terrritorial  dos suseranos. Os clérigos eram 

os representantes da divindade, ligando o homem a Deus, dando direção espiritual. 
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Também ofereciam segurança aos nobres, servos e ao restante da população, 

composta de mercadores, artífices e estrangeiros. 

Durante o feudalismo não houve democracia, já que a situação jurídica da 

época era flagrantemente desigual, entre suseranos, clérigos, servos e estrangeiros. 

Embora o comércio nunca tenha se extinguido, na Idade Média não foi 

preponderante, pois a principal fonte de riqueza era a posse do feudo. 

Santo Agostinho (1999) acresce preceitos bíblicos sobre o amor ao 

pensamento filosófico, como se pode inferir das “Confissões”, ensinando ao homem 

que ele pode escolher entre o bem e o mal, pois detém o livre-arbítrio. 

Sobre Direito Natural absoluto e relativo, José Luiz Quadros de Magalhães 

ensina:  

Os padres da Igreja vão desenvolver dos estoicos a distinção entre Direito 
Natural absoluto e relativo. Para eles, o Direito Natural absoluto era o Direito 
ideal que imperava antes que a natureza humana se tivesse viciado com o 
pecado original. Com esse Direito Natural absoluto, todos os homens eram 
iguais e possuíam todas as coisas em comum, não havia governo dos 
homens sobre homens nem domínio dos amos sobre escravos. Todos os 
homens viviam em comunidades livres sob o império do amor cristão. O 
Direito Natural relativo era, ao contrário, um sistema de princípios jurídicos 
adaptados à natureza humana após o pecado original [...]. [...] Esperava-se 
que a hierarquia da Igreja vivesse daquela forma; entretanto, os fiéis 
poderiam se limitar a cumprir o Direito Natural relativo. Com essa solução 
aristocrática, a Igreja conseguiu manter os ideais cristãos longe da 
realidade. A doutrina de Santo Agostinho (354-430 d.C) tem um importante 
papel nos postulados do Direito Natural absoluto. Ele considerava o 
governo, o direito de propriedade como guardiões da Lei Eterna de Deus, 
que poderia intervir nessas instituições quando julgasse oportuno. Para 
Santo Agostinho, se as leis terrenas, lex temporalis, contêm disposições 
claramente contrárias à lei de Deus, elas não têm vigência e não devem ser 
obedecidas. (MAGALHÃES, 2000, p.31-32- grifo nosso). 

Agostinho diferenciava a Lei Divina e Humana. Uma lei seria justa se 

estivesse de conformidade com a Lei de Deus. Pretendia que a Terra fosse justa, de 

modo que o governo de Deus se estabelecesse no mundo. (BITTAR; ALMEIDA, 

2006). 

No que tange ao pensamento jurídico, a patrística de Aurélio Agostinho, 

séculos IV e V d.C, tinha como foco a Lei Divina e Lei Humana, daí percebendo-se 

intersecção entre seu entendimento e o dos estoicos. (BITTAR; ALMEIDA, 2002). 

Os estoicos percebiam que havia ordem na natureza e criam que os 

princípios que a regem são decorrentes das leis presentes na razão universal de 
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Deus. Portanto, a lei natural decorreria da lei da divindade, de sua razão universal. A 

razão humana, também decorrente da razão universal, só seria justa se estivesse 

em harmonia com esta. Platão influenciou o pensamento estoico e agostiniano. Ele 

via a origem dos objetos no mundo das ideias, os estoicos na razão universal divina 

e Agostinho em Deus.  

Eduardo Carlos Bittar e Guilherme Almeida dizem que, para Agostinho, 

[...] a lei divina, não escrita, portanto, imprime-se no espírito humano, e sua 
atuação sobre a lei humana dá-se de forma a que a influencie, inspirando-a, 
governando-a em seus princípios. Os homens produzem leis à medida que 
produzem comandos que se inspiram em influências provenientes da lei 
divina. A lei divina, lei eterna por definição, ‘é a lei em virtude da qual é justo 
que as coisas sejam perfeitamente ordenadas’. 
O que faz com que as leis humanas sejam imperfeitas, corruptas, 
incorretas, e até mesmo injustas, não deriva da fonte de inspiração divina, 
mas da própria pobreza de espírito humana. Nada além do pecado original, 
que corrompeu a natureza humana, está por trás deste écran existencial, 
prenhe de lamentos e de sofrimentos. O homem existe e sua natureza é 
corrupta; é nesse sentido que se pode dizer que o homem se desgarrou de 
sua origem. (BITTAR; ALMEIDA, 2002, p. 182-83). 

O lema de Santo Agostinho, segundo a tradição de sua congregação, era 

“ama e faze o que quiseres”.  

Para Tomás de Aquino, 1225-1274, a justiça, como virtude, ordena os atos 

humanos em relação aos outros homens e se remete à igualdade, que supõe 

relação com o outro. As demais virtudes aperfeiçoam o homem somente no 

referente a si próprio.  

Segundo José Luiz Magalhães, 

[...] papel da Igreja, em sua relação com o governo, levará São Tomás de 
Aquino, assim como grande parte dos pensadores medievais, a dar ao 
Direito Natural uma importância decisiva, pois só com uma norma de caráter 
mais geral, situada acima do Direito Positivo, poderia haver alguma 
esperança de realização da justiça cristã. A doutrina do representante 
máximo da filosofia cristã é um primeiro passo para a autonomização do 
Direito Natural como Ciência, pois se a lei natural exprime o conteúdo dos 
homens, esta adquire, no tocante à criatura racional, características 
específicas. (MAGALHÃES, 2000, p.31-32).  

No pensamento tomista, a Lei Eterna seria a ordenadora de tudo, porque teria 

como base a razão de Deus; a Lei Divina consistiria na Lei Eterna revelada por meio 
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da Bíblia; a Lei Natural seria aquela comum aos homens e animais; a Lei das 

Gentes consistiria na Lei Natural presente no homem; e, por fim, a Lei Humana 

revela-se na convencional, relativa, embora devesse estar de conformidade com a 

Lei Eterna. A desobediência à lei positiva só se justificaria se afrontasse a Lei Divina. 

O papel do juiz, por sua vez, seria restabelecer a igualdade rompida, com base em 

leis promulgadas pelo legislador, segundo a reta razão, tendo o bem como alvo. 

(BITTAR; ALMEIDA, 2002, p. 196-215). 

Conclui-se que o pensamento de Tomás de Aquino mistura a letra bíblica com 

o pensamento aristotélico acerca da justiça. Com fundo estoico e agostiniano, 

Tomás de Aquino entende que o Direito Natural decorre da Lei Eterna, da Razão 

divina ordenadora. Reconhece a dicotomia entre Direito Natural e Positivo e a 

necessidade de haver harmonia entre eles. Ao juiz, reserva o papel de empregar a 

equidade aristotélica. 

6.4 Idade Moderna e o Estado Absolutista: desdobram entos filosóficos e 
políticos rumo ao Estado Liberal de Direito 

A Idade Moderna, como recorda Cesar Fiuza (2008), começa com a queda de 

Constantinopla em 1453 d.C. 

O Cristianismo católico, que até 1054 era somente romano, depois, tornou-se 

também ortodoxo, em face do Império Romano do Oriente e da crescente influência 

do patriarca de Constantinopla. 

A Igreja Católica foi a única instituição de alcance universal da Idade Antiga 

que sobreviveu no período do Feudalismo e chegou à Modernidade. No século XVI, 

o Cristianismo se encontra segmentado em três concepções: a Católica Romana, a 

Católica Ortodoxa e a Reformista. 

Desenvolveram-se as ciências; as artes tornaram-se renascentistas; a 

filosofia jurídica, fundamentada na racionalidade, percorria o caminho da 

objetividade rumo à Filosofia do Sujeito. 

Na Idade Antiga, a igualdade poderia ser geométrica ou aritmética, segundo 

Marcelo Galuppo (2002), em “Igualdade e Diferença: Estado Democrático de Direito 

a partir do pensamento de Habermas”. Contudo, na passagem da Idade Média para 
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a Idade Moderna, começou-se a admitir somente o pensamento aritmético. Houve 

três causas para isso, segundo o autor: a Reforma, a Revolução Científica e a 

emergência do Capitalismo. 

Em sua obra denominada “À Nobreza Cristã da Nação Alemã acerca da 

Reforma da Condição Cristã”, o monge agostiniano Martinho Lutero revelou que a 

que a diferença hierárquica existente entre clero e seculares, composto de príncipes, 

senhores, servos e camponeses, era falaciosa, artificial, porque não correspondia à 

visão da Bíblia, pois nela Jesus Cristo é o único intermediário entre Deus e o 

homem. (GALUPPO, 2002). 

Os sacerdotes não seriam intermediários entre Deus e o homem; portanto, 

todos os homens seriam iguais, e pelo bastismo, seriam ordenados sacerdotes. 

Lutero chama a atenção para o fato de que, no século XVI, se um clérigo era morto, 

todo o país se agitava, mas isso não acontecia se o morto fosse um camponês. O 

monge não criticava o abuso de poder da Igreja, mas a intromissão dela nos 

assuntos políticos. 

Por outras palavras, além de entender que haveria igualdade aritmética, 1=1, 

entre os homens, Lutero defendia a separação política entre Igreja e Estado. 

Outrossim, a ideia de liberdade religiosa implicava a possibilidade de existir vários 

projetos de vida diferentes. (GALUPPO, 2002). 

Essa possibilidade é uma das ideias centrais da Pós-modernidade e 

inestimável à democracia da Idade Contemporânea. 

A Revolução Científica, por sua vez, deslocou o pensamento da categoria de 

qualidade para quantidade. A qualidade está ligada ao entendimento geométrico do 

mundo, e a quantidade, ao aritmético. A física de Galileu fez com que o foco de 

atenção saísse do “o quê”, da “substância” e se transferisse para o “como” da 

“função”. (GALUPPO, 2002). 

A ideia de substância relaciona-se à essência dos objetos, à qualificação dos 

seres, por isso é geométrica. Já a ideia de função remete ao juízo de movimento, ou 

melhor, quantidade de movimento, de cunho aritmético. 

Os homens, por consequência, passaram a reavaliar o modo como se 

relacionavam entre si, antes pautado na qualidade dos seres – tendo por causa, por 

exemplo, o nascimento. Agora, passavam a fazer isso em razão da ideia de 

quantidade. 
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Copérnico, na sua obra De Revolutionibus Orbium Coelestium defende que, 

ao contrário do que apregoava o pensamento aristotélico, o universo não é estático, 

mas dinâmico, de modo que o movimento é natural e não violento. Essas ideias 

revolucionárias, aos poucos, passaram da Física para a Filosofia e Política 

influenciando-as, preparando o caminho para as Revoluções do século XVIII. 

(GALUPPO, 2002). 

Por fim, a Capitalismo necessitava que houvesse igualdade formal aritmética 

entre os homens e também igualdade formal sobre a maneira de se medir valores. 

Para que que o Capitalismo pudesse se consolidar, todos precisavam ser 

considerados proprietários do próprio corpo e equiparados por uma medida única de 

tempo de trabalho, para que produtos, serviços e mercadorias divergentes 

pudessem ser trocados. Além disso, todos precisavam ser considerados igualmente 

livres para o trabalho. No Feudalismo, a determinação de classe era feita levando-se 

em conta o grupo ao qual homem pertencia. A acumulação de força de trabalho nas 

mãos do capitalista é que faz a diferença entre ele o proletário. Assim, ao contrário 

do pensamento aristotélico, essa diferença não seria essencial, natural ao homem, 

mas um acidente externo. (GALUPPO, 2002). 

O valor dos produtos passa a ser expresso em números aritméticos e cada 

mercadoria valeria não o proporcional, fator geométrico, mas o equivalente, fator 

aritmético, à quantidade de trabalho acumulada na coisa objeto de comércio. O 

trabalho do agricultor, por exemplo, deixa de ser proporcional ao trabalho do 

sapateiro. O capitalismos faz equivalência, mensurável em dinheiro, entre número 

de horas trabalhadas do agricultor – expressão aritmética – com o número de horas 

trabalhadas do sapateiro. O dinheiro existia desde a Antiguidade, mas com o 

Capitalismo torna-se o único mecanismo de troca e mensuração. Isso resulta numa 

relação aritmética, não geométrica, entre mercadoria e dinheiro. Tudo isso exigia, 

como diz Marcelo Galuppo, “[...] correspondente igualização aritmética de todos os 

indivíduos de uma sociedade. (GALUPPO, 2002, p. 70-71). 

Enquanto no Feudalismo o projeto de vida do senhor e do servo era viver em 

comunidade segundo a suas tradições, no Capitalismo o burguês queria viver sua 

vida livremente, independente desses costumes. (GALUPPO, 2002). 

O pensamento medieval, que se apoiava em suas tradições centenárias, era 

muito rígido acerca de transformações interpretativas, daí por que foi tão difícil 
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assimilar as mudanças da Idade Moderna, o que gerou insegurança e 

incompreensão na população. 

Antes, sabia-se como seguir a Deus, qual era o papel profissional e familiar a 

ser desempenhado. Para a maioria, o horizonte geográfico se restringia ao próprio 

feudo ou terras vizinhas.Conhecia-se também qual seria o papel dos filhos no futuro, 

mesmo que não nascidos – se filhos de servos,  servos; se nascidos de nobres, 

nobres. Havia a certeza de que a proteção contra os invasores viria de um suserano, 

cuja família  era forte, consolidada. 

Todavia, como visto, tudo isso mudou em poucos séculos. Paulatinamente, o 

serviço dos nobres foi perdendo a importância que tivera no passado. Por 

conseguinte, os clérigos sustentados por eles começaram a sofrer dificuldades. 

Naquela época, o acesso a algum livro era muito difícil e extremamente caro. 

Somente nobres ou aqueles que ingressavam na estrutura católica conseguiam 

estudar. A grande maioria da população era analfabeta. 

Em função disso, os feudos se esfacelaram e os nobres se uniram com maior 

vigor político, tentando sustentar o reinado que lhes havia sido legado pelos pais. 

Surgiu o Estado Absolutista, cenário do acordo moderno entre nobreza, clero e 

burguesia.  

Os suseranos, possuidores de um poder apenas fictício, receberam o apoio 

político de muitos vassalos, tornando-se soberanos efetivos. 

Os burgueses, reunidos em comunidades cujo grupamento era denominado 

burgo, fortaleceram-se. Passaram a criar leis próprias e a estabelecer administração 

e sistema de julgamento com autonomia. Os burgueses primitivos se dividiam em 

aprendizes de artesão, artesãos e Mestres-Artesãos.  A estes era permitido cobrar 

taxas dos demais. (BITTAR; ALMEIDA, 2006; CAENEGEM, 1999). 

Mas o que era preciso fazer para se tornar Mestre-Artesão? Casar com a filha 

do Mestre ou ser seu filho. (CAENEGEM, 1999). 

Percebe-se aí a essência do Capitalismo e seu perfil inicial.  Na Idade Média, 

as proposições linguísticas do ethos atinentes à valorização da pessoa pelo 

nascimento apresentam-se intensamente influenciadoras de sentido. Houve 

mudança quanto ao fundamento da riqueza, que se deslocou da propriedade feudal 

e passou  para o comércio e sua consequente acumulação pecuniária. 

Até hoje, esse sentido linguístico propositivo influencia a sociedade, ou seria 

incorreto dizer que, na atualidade, quem nasce em famílias abastadas 
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economicamente tem mais condições de crescimento intelectual, profissional e 

acesso a bens do que aqueles que não advieram de estrutura semelhante? 

O fortalecimento econômico burguês da Idade Moderna, no que tange, 

principalmente, à alta burguesia que ia se formando, passou a desejar maior 

autonomia fora dos burgos. Por outras palavras, ao mesmo tempo em que cresciam 

em poder econômico, aspiravam à soberania política. 

Por outro lado, as prestações de serviço dos senhores feudais perdiam a 

sedução em face dos burgos que se fortaleciam. Estava-se formando nova estrutura 

de segurança. Servos fugidos, libertos e estrangeiros reuniam-se nos burgos. 

Houve, então, um novo arranjo: um acordo entre nobreza, clero e burguesia 

emergente.Os reis passaram reinar sobre a nobreza pelo Estado Absolutista. 

Promoveriam condições jurídicas e de infraestrutura para expansão do comércio, na 

área continental da Europa e além mar, em troca da possibilidade de cobrar 

impostos dos burgueses. 

Os clérigos, isentos de impostos, continuariam sendo sustentados pelos 

nobres e cumprindo seus afazeres junto ao catolicismo. Sabe-se que vendas de 

indulgências e estátuas eram grande fonte de renda, mormente em principados 

germânicos, sendo uma das causas de futuros protestos, como o de Lutero. 

A solução jurídica encontrada pelos modernos para unificar legislativamente a 

Europa, fragmentada por causa da autonomia dos feudos, foi a redescoberta do 

Corpus Iuris Civilis como fonte jurídica para reger comunidades eticamente 

diferentes.  

Raoul Caenegem (1999), em sua obra “Uma Introdução Histórica ao Direito 

Privado”, pontua que o Direito Romano chegou até aos tempos hodiernos pelo 

estudo do Corpus Iuris Civilis, um conjunto de normas criado sob a autoridade de 

Justiniano no século VI a.C. Ignorado em grande parte até por volta de 1100, o 

interesse por se estudar essas normas ressurgiu quando pesquisadores principiaram 

a tecer comentários em forma de glosa, à luz da razão humana. (CAENEGEM, 1999, 

p.68-79). 

Posteriormente, os comentaristas, denominados antigamente pós-glosadores, 

continuaram a elucidar o Corpus Iuris, sem, contudo, esquecer de analisar o Direito 

vigente, como os costumes e ordenações. (CAENEGEM, 1999). 

Na modernidade, pode-se dizer que não somente as artes passaram por um 

renascimento. À época do Renascimento, a escola humanista do Direito Romano 
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passou a utilizar os métodos históricos e filológicos para interpretar o Direito legado 

por Justiniano. Fez muitas críticas aos seus predecessores, acusando-os de 

acrescentar barbarismos aos escritos latinos e gregos, a partir do século XII. 

(CAENEGEM, 1999). 

Quando Corpus Iuris foi redescoberto, as investigações sobre o Direito 

Romano aliaram-se ao Direito Canônico vigente, constituindo o ius commune – 

Direito Comum. (CAENEGEM, 1999). 

A essência romana do Direito Comum, chamado também de Direito Erudito 

europeu, foi fundamental para a futura sistematização francesa do Direito das 

Obrigações, incluíndo aí a teoria da responsabilidade civil; não se olvidando de que 

dos trabalhos dos canonistas se extraíram elementos importantes para a 

compreensão da culpa civil e do Direito de Família. (CAENEGEM, 1999). 

José Luiz Quadros de Magalhães assevera que no século XVII, mormente a 

partir de Hugo Grotius, a humanidade assistiu ao Direito Natural Racional ou 

Jusracionalismo. O fato mais importante consistiu no “[...] início das garantias 

formais dos Direitos Humanos, entendidos, na época, como sinônimos de Direitos 

Individuais Fundamentais”. (MAGALHÃES, 2000, p. 40).  

A Modernidade tem a marca do racionalismo filosófico, signos linguísticos do 

Direito Natural Racional que se opunham à escola clássica do Direito Natural da 

Antiguidade greco-romana. 

A partir do século XVII, essas escolas se transformaram no Iluminismo ou 

Época das Luzes, como ficou conhecido esse sistema de pensamento. 

O Iluminismo tornou-se o responsável por levar às reflexões que 

fundamentaram a própria revolução de 1789: os ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade. (FIUZA, 2008). 

Citando Bodenheimer, José Luiz Magalhães (2000) expõe que, após o 

Renascimento e a Reforma, o Direito Natural, com Hobbes, Spinoza, Pufendorf e 

Wolff assentou-se meramente na prudência e automoderação do governante. 

Entretanto, após a Revolução Puritana de 1649, assumiu aspecto tendente ao 

capitalismo livre na economia, ao liberalismo na política e na filosofia, com base nas 

ideias de Locke e Montesquieu. Por fim, voltou-se para a soberania popular, com 

destaque para Rousseau, que influenciou Kant. (MAGALHÃES, 2000, p. 40-45). 

A influência do Direito Natural, portanto, fundamentou a crença na liberdade e 

na sua influência na economia. Como ensina Francisco Amaral (2000, p. 346), o 
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lema laissez-faire, laissez-passer, laissez-contracter, frente ao antigo modelo feudal, 

culminou no Código de Napoleão de 1804. Esse código foi o precursor do 

Bürgerliches Gesetzbuch, o BGB, Código Civil alemão de 1900, e também dos 

demais, inclusive dos brasileiros de 1916 e 2002. (CAENEGEM, 1999, p. 221). 

O Direito Natural Racional diferencia-se do Direito Natural Clássico de forma 

paradigmática. Este concebe o ontos, o ser, como base de sua verificação filosófica 

acerca dos objetos; aquele é gnosiológico, centrado no sujeito como ponto de 

partida para a compreensão racional do fenômeno, de tudo que o espírito humano 

entende como realidade.  

Por outros termos, enquanto o Direito Natural Clássico funda-se na Filosofia 

do Objeto, o Direito Natural Racional é caminho de consolidação da Filosofia da 

Consciência, do Sujeito. 

O Direito passa a ser compreendido pelo prisma da subjetividade e lançado, 

portanto, como decorrência, num mergulho antropocêntrico, pela influência do 

crescente enfoque na razão humana, iniciado na Modernidade. 

Coube a Jean Bodin (1529-1596) o desenvolvimento do conceito e da ideia de 

soberania, como cita Arthur Kaufmann (2002, p.92) no capítulo “A problemática da 

filosofia do direito ao longo da história”, do livro “Introdução à filosofia do Direito e à 

Teoria do Direito contemporâneas.” 

Isso antecipou o absolutismo que pregava estar o príncipe acima de todos, 

investido de poder absoluto e permanente. Abaixo dele estavam os súditos, com 

direito à liberdade religiosa e à segurança, permanecendo sob as ordens reais, 

mesmo que essas leis violassem o Direito Natural. O resquício do direito de 

resistência estaria previsto na hipótese em que o soberano violasse o Direito Divino. 

Hugo Grotius (1583-1645) é visto como o fundador do Direito Natural na 

Modernidade. O projeto de fazer com que a vida fosse calma e ordenada, calcada 

na razão e não no instinto, com fundamento no amor ao próximo, é a base do 

pensamento desse filósofo. Para ele, a norma principal do Direito Natural constitui-

se em pacta sunt servanda. Não se pode atentar contra a propriedade alheia, os 

danos devem ser reparados, não se deve recorrer à força contra os outros nem 

sofrer castigo como retribuição a crime cometido. (KAUFMANN, 2002). 

Conforme Eduardo Carlos Bittar e Guilherme Almeida (2006, p. 228-229), 

Grotius nasceu em Delft, cidade holandesa marcada pelo comércio, berço dessa 

civilização. Delf fugiu à regra do feudalismo holandês, pois se constituía como 
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cidade, modelo que não se coaduna com o contexto do Feudalismo. Seus habitantes 

eram mercadores e comerciantes. Eles criaram cenário administrativo e jurisdicional 

não vinculado aos senhores feudais. 

Eduardo Carlos Bittar e Guilherme Almeida (2006) afirmavam que as cidades 

holandesas se transformaram em communitas, estrutura corporativa autônoma. Elas 

podiam se relacionar com outras cidades comercialmente por meio de alianças. O 

desenvolvimento dessa autonomia resultou no conceito de soberania na atualidade, 

tendo o cenário autônomo de Delft influenciado Grotius, de modo a deslocar o 

substrato do Direito de Deus para o homem. 

Por outros termos, das communitas surgiram burgos. Nesse sentido, o 

contratualismo, que é racional e dedutivo, constituiu a base jurídica para as relações 

entre entes privados, públicos ou entre indivíduos e governos, no pensamento de 

Grotius. (KAUFMANN, 2002, p. 85-86). 

Locke e o suíço iluminista Rousseau, filósofos contratualistas, influenciaram 

grandemente o pensamento moderno sobre o estudo da liberdade, igualdade, 

propriedade e Estado. 

John Locke viveu de 1632 a 1704. Não acreditava em direito inato, gravado 

na alma. Por outro lado, via leis impressas na natureza, passíveis de entendimento 

pela razão. Ao contrario de Hobbes, Locke vislumbrava a natureza como estado de 

paz, que poderia ser violada pela ausência de proteção. Daí a necessidade de 

terceiro, magistrado imparcial, competente, para preservar o estado de natureza. 

Segundo Locke, ao Estado Civil caberia o dever de tutela dos direitos naturais. 

Inovou quanto à concepção sobre origem da propriedade, por meio de terceira via, 

diferente da ocupação e do contrato. O direito de propriedade sobre determinado 

bem derivaria do esforço que o indivíduo faz para dele se apropriar, transformar, 

enfim, valorizar, por seu próprio trabalho. (BITTAR; ALMEIDA, 2006, p. 232-233). 

Hobbes (1588-1679), por sua vez, acreditava que o Direito seria produto do 

medo e a melhor constituição seria aquela que garantisse o cumprimento do Direito 

Natural. O Estado, comparado ao monstro marinho bíblico, teria poder ilimitado, para 

conter as forças destrutivas dos indivíduos. Para Hobbes, o Estado não seria fim em 

si mesmo e sua legitimidade dependeria do sucesso em garantir segurança jurídica 

a seus cidadãos. (BITTAR; ALMEIDA, 2006 p. 232-233). 
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Arthur Kaufmann (2002, p.86-96) ressalta outros autores, os quais figuraram 

também naquele momento histórico em que predominou o Direito Natural Racional 

como Espinoza (1632-1677), Pufendorf (1632-1694), Thomasius (1655-1728).  

Baruch Espinoza, filósofo da substância, afastou da Filosofia as 

considerações sobre o fim e focou a causa, refinando ao extremo o método 

matemático causal das ciências naturais e conjugou as doutrinas de Grotius e 

Hobbes. Espinoza não concebia o homem como ser puramente sociável ou 

intensamente egoísta. (KAUFMANN, 2002). 

Como jurista racionalista, entendia o Direito e o Estado como parte da 

natureza empírica em que coincidem Direito e poder, pois só o poder constituiria 

Direito. Afirmou, por exemplo, que nadar seria o direito natural dos peixes, mas 

comer os peixes menores seria o direito natural dos maiores. Nesse sentido, não 

haveria dever-ser, mas apenas ser. Cada um teria a propriedade que conseguisse 

manter; cada um estaria vinculado à promessa que conseguisse exigir. 

(KAUFMANN, 2002). 

Entretanto, Epinoza compreendia que é mais útil ao homem viver de 

conformidade às leis da razão, possível somente por meio do Estado. Isso se 

viabilizaria pela renúncia de todos ao direito natural de resolver o contrato, logo que 

tivessem poder para isso. O Estado, único capaz de garantir o bem comum, seria 

mal menor comparado à anarquia. Não seria o cidadão, mas sim o Estado o titular 

da supremacia do Direito, cabendo só a ele decidir sobre o que seria bom e mau. Na 

natureza, segundo Espinoza, aquele que segue a razão seria o mais poderoso. O 

mesmo ocorreria com o Estado, que deveria fazer leis razoáveis e não arbitrárias - 

pensamento que se afasta do positivismo. (KAUFMANN, 2002). 

Samuel Pufendorf destacou-se por corrigir o raciocínio matemático-causal 

exclusivista de Hobbes e foi o regente da primeira cátedra alemã para o Direito 

Natural e para o Direito Internacional em Heidelberg. Diferenciou o ente físico, a 

natureza, do ente moral, ou seja, a entia physica da entia moralia. Caberia à Física 

descrever e explicar os fenômenos e à Moral fazer sua valoração como justos ou 

injustos, bons ou maus. Seu pensamento é destacado pelo dever-ser. Para ele, os 

deveres para com Deus diriam respeito apenas à Religião, os deveres do indivíduo 

para consigo mesmo à Moral e os referentes à sociedade, ao Direito. Destaca três 

deveres jurídicos: não prejudicar a outrem, tratar o outro como igual em direitos e 
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cada um deveria assistir, com apoio, o outro tanto quanto possível. (KAUFMANN, 

2002). 

Christian Thomasius levou à frente a separação entre Direito, Moral e 

Religião. Preocupou-se em delimitar Direito, Ética e Política de forma rigorosa. O 

Direito seria relacionado à ideia de iustum, de não causar dano a outrem, pela regra 

de ouro no sentido negativo: não faças aos outros o que não queres que façam a ti; 

a Ética,  relacionada ao honestum, respeitando-se os deveres para consigo mesmo; 

a Política, ao decoro, decência, tendo como critério a regra de ouro no significado 

positivo: faça aos outros o que quer que lhe façam. (KAUFMANN, 2002). 

Leibniz, em sua obra-prima “Ensaios sobre Teodicea”, discute sobre a origem 

do mal e resolve a questão de forma teológica: o mal existiria para que houvesse 

bem maior. Compreendia que, pelo fato de o homem ser finito e não onisciente, 

somente poderia compreender aspectos da justiça. Sua compreensão plena seria 

possível apenas a Deus. (ANDRADE JÚNIOR, 2002). 

Muitos autores do Direito Natural Racional eram cristãos convictos, não 

obstante, fundaram o Direito Natural na razão e não mais em Deus, procedendo 

conforme a escolástica. Deduziam as regras do Direito de princípios a priori, sem se 

levar em conta a experiência.  

Arthur Kaufmann observa que o Direito Romano, celebrado pela racionalidade 

naquela época de recepção, imprimia caráter empírico ao Direito Natural, que 

pretendia ser universalista quanto à validade. (KAUFMANN, 2002, p. 92-93). 

Em 1712 nasceu Jean-Jacques Rousseau em Genebra e faleceu em 1778. 

Sua obra tem traços próprios do romantismo. Para ele, é o homem e não Deus 

quem funda a sociedade de forma racional. Acreditava que a bondade é inerente ao 

homem, que, segundo ele, nasceu livre, vivendo em estado bucólico, campesino, 

mas em sua época, no século XVIII, estava preso por todos os lados. (BITTAR; 

ALMEIDA, 2006, p. 237-256). 

O conceito central para se compreender a formação do Estado na obra de 

Jean-Jacques Rousseau é a “vontade geral”. Tratando desse assunto em seu livro 

“Contrato Social”, ele diz: 

[...] existe uma grande diferença entre a vontade de todos e a vontade geral; 
a última considera apenas o interesse comum, ao passo que a primeira leva 
em conta o interesse privado e não é mais que uma soma das vontades 
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particulares; mas tire-se dessas mesmas vontades os mais e os menos que 
se anulam, e a vontade geral permanecerá como a soma das diferenças. 
[...] Se o Estado é uma pessoa moral cuja vida está na união de seus 
membros, e se o mais importante de seus cuidados é o cuidado que visa a 
sua própria preservação, deve ter uma força universal e coercitiva, a fim de 
mover e dispor cada parte da maneira que seja mais vantajosa para o todo. 
Assim como a natureza dá a cada homem poder absoluto sobre todos os 
seus membros, o pacto social também dá ao corpo político poder absoluto 
sobre todos os seus membros; e é esse poder que, sob a direção da 
vontade geral, tem, como eu disse, o nome soberania [...]. 
[...] O que faz a vontade geral é menos o número de vontades do que o 
interesse comum que os une; pois, dentro desse sistema, cada qual se 
submete necessariamente às condições que impõe aos outros; e esse 
acordo admirável entre interesse e justiça dá às deliberações comuns um 
caráter equitativo que desaparece de imediato quando se discute qualquer 
questão particular, na ausência de um interesse comum para unir e 
identificar a decisão do juiz com a da parte. 
De qualquer lado que abordemos nosso princípio, chegaremos à mesma 
conclusão: a de que o pacto social estabelece entre cidadãos uma 
igualdade de tal tipo que todos se comprometem a observar as mesmas 
condições e todos devem, portanto, desfrutar dos mesmos direitos. 
O que, então, estritamente falando, é um ato de soberania? Não é uma 
convenção entre um superior e um inferior, mas sim uma convenção entre o 
corpo e cada um de seus membros. É legítima porque baseada no contrato 
social; equitativa porque comum a todos; útil porque não pode ter outro 
objetivo senão o bem geral; e estável porque garantida pela força pública e 
o poder supremo. (ROUSSEAU, 2002, p.219). 

Rousseau, explicam Eduardo Carlos Bittar e Guilherme Almeida (2006, p. 

237-256), entendia que as vontades individuais tendem à realização de suas 

preferências e podem resultar em ações capazes de violar o estado de natureza. Por 

isso, o homem teria criado a sociedade – e em decorrência disso, o Estado. Este 

teria sido criado pelo contrato social, o qual estabelece uma vontade geral, a fim de 

manter a liberdade originária e propiciar o bem comum, por meio da igualdade.  

A vontade geral ultrapassa em significado a mera somatória das vontades 

individuais que a compõem, pois representa o interesse comum. Sua formação leva 

em conta todas as ideias do sistema, inclusive as discordantes. Mas sua 

manifestação volitiva é orientada pelo posicionamento da maioria. Seria sempre reta. 

Todavia, seu emprego poderia ser vil. Nesse contrato, se, por um lado, os indivíduos 

se sujeitassem às leis gerais como aderentes ao pacto, por outro, haveria a 

exigência de que as ações do soberano se limitassem ao interesse comum dos 

cidadãos. A passagem do estado de natureza ao cívico nasceria, portanto, da 

necessidade de se transformar poder físico em moral. O Estado seria o garantidor 

do pacto e, por conseguinte, da liberdade de todos. Mas quanto maior fosse o 
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Estado, menor seria a liberdade, e quanto maior a liberdade, menor o Estado. 

Qualquer lesão ao indivíduo participante desse acordo seria vista como violação à 

finalidade do contrato e por isso, agressão contra o todo. Daí a justificativa do direito 

de punir. (BITTAR; ALMEIDA, 2006, p. 237-256). 

Há, entrementes, paradoxo na teoria de Rousseau. O contrato mantém a 

liberdade do homem, mas o aprisiona na vida civil, marcada por iniquidades, como a 

sociedade do século XVIII. O trabalho com a terra, sua divisão, utilização e posse 

pelos indivíduos em detrimentos de outros seria a origem da propriedade, causa 

fundadora da sociedade. Nesse sentido e efetivamente, a propriedade se 

assemelharia à desigualdade, sendo a fonte dos males sociais. A saída para o 

problema seria o retorno ao estado de natureza, o qual, por sua vez, poderia ser 

violado a qualquer momento pelas consequências dos atos desagregados. (BITTAR; 

ALMEIDA, 2006, p. 237-256). 

Os direitos oriundos do estado de natureza, logicamente, seriam anteriores 

aos direitos civis. Quando o conteúdo destes se distanciasse dos primeiros, haveria 

iniquidade. A liberdade civil seria a verdadeira liberdade. No estado de natureza 

existiriam forças físicas diferentes e a vingança privada; na sociedade civil a vontade 

individual dialogaria com a geral, havendo direitos e deveres. Portanto, a liberdade 

surgiria do conceito de legalidade.  E a legalidade em consonância com os direitos 

naturais inatos ao homem se traduziria em justiça. O Poder Legislativo seria o 

coração do Estado e o Poder Executivo seu cérebro, que não sobreviveria sem o 

primeiro. A relevância do primeiro é importante para a história das Democracias 

representativas modernas, embora Rousseau cresse que a maioria nunca estaria 

apta a direcionar efetivamente os rumos políticos da sociedade. (BITTAR; ALMEIDA, 

2006, p. 237-256). 

Diante do exposto, torna-se claro que, no pensamento de Jean-Jacques 

Rousseau (2002), o processo de formação do Estado é resultado do emprego da 

autonomia privada, da vontade, que repercutiu na esfera pública. 

Quanto ao escocês de Edimburgo, David Hume (1711-1776), em sua filosofia, 

semelhante a Epicuro, entende que a justiça perderia a sua necessidade de 

incidência, em face do desenvolvimento da amizade. A virtude estaria na satisfação 

obtida a partir dos sentidos.  
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Para Epicuro, o equilíbrio das sensações levaria o homem à ataraxia. 

Entendia que a justiça variava conforme o meio social - pensamento comum aos 

pré-socráticos, como também aos positivistas contemporâneos. Não aderente ao 

Direito Natural Racional, que defende preceitos oponíveis à universalidade, em 

qualquer época e lugar, Hume, a partir da práxis, demonstrava ser adepto do 

racionalismo contratualista, sendo este a matéria do consenso mutável. (BITTAR; 

ALMEIDA, 2006). 

Hume não comungava do racionalismo do Direito Natural ou mesmo da 

Metafísica. Ao contrario, era empirista. Sua principal obra é o “Tratado sobre a 

Natureza Humana”. A sensibilidade, os sentidos são a fonte da Ética, dizia Hume. A 

justiça teria por base a utilidade social, em face da escassez de bens e da 

necessidade de sobrevivência da sociedade, de modo a definir a propriedade, ou 

seja, o que é de um é do outro. (BITTAR; ALMEIDA, 2006, p. 254-269). 

Caso o espírito humano se engrandecesse ou houvesse abundância de bens 

para todos, as virtudes despontariam, mas a ocorrência da justiça perderia seu 

significado. Ao contrário, existindo carência extrema de bens, devido a alguma 

guerra, por exemplo, ou à necessidade de se apoderar de propriedade alheia após 

naufrágio, estaria suspensa também. O mesmo ocorreria contra infrator, numa 

sociedade politicamente construída. (BITTAR; ALMEIDA, 2006, p. 254-269). 

As situações de carência e abundância demonstram, para David Hume 

(2002), a utilidade da justiça. Os critérios, para se aferir esse valor, não seriam 

subjetivos, mas frutos de convenção social, cujo conteúdo varia com o tempo. A 

convenção traria estabilidade e teria, por regra, a não invasão ao outro. A lei, a seu 

turno, seria formada segundo preceitos éticos de cada sociedade, que incluem 

governantes e magistrados. Ambos teriam caráter utilitarista com alvo na 

preservação da paz e ordem, já que o homem, sem limites, trabalha contra esses 

dois valores. Interessante notar que, para esse filósofo, as virtudes, além de 

necessárias, são naturais ao homem, desdobramento de sua intelectualidade, de 

suas potencialidades. 

Quando a razão natural não aponta nenhuma regra para que a controvérsia 

seja resolvida, dever-se-ia procurar o preceito na lei positiva. Sendo essa também 
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lacunosa, recorrer-se-ia aos precedentes. A experiência indicaria o que é bom e 

mau. 

6.5 A Idade Contemporânea  

A Idade Contemporânea começa em 1789, com a Revolução Francesa, 

estabelecendo-se o Estado Liberal de Direito. (FIUZA, 2008). 

A Revolução Francesa foi responsável por influenciar, no século XIX, as 

revoluções burguesas, começando por Portugal. Dom João VI pressionou a 

burguesia quando para lá retornou, com atos arbitrários de cobrança de impostos. 

Dali se espalhou para a Espanha e outros países a essência daquilo que já estava 

instaurado no Continente, a partir Revolução Francesa.  

O golpe de misericórdia jurídico contra a Idade Média ocorreu em 1804 com o 

advento do Código de Napoleão e a consequente defesa da segurança jurídica 

pelos burgueses. 

Como reação à arbitrariedade e insegurança jurídica da jurisprudência 

calcada no Direito Natural Racional, surgiu o “positivismo jurídico científico”, assim 

denominado por Franz Wieaker. A referida insegurança era marcante no que diz 

respeito ao Direito Penal e, como acontecia em face da Constitutio Criminalis 

Carolina de 1532, quando o juiz não encontrava na lei possibilidade de fazer 

subsunção diante do fato concreto, decidia conforme seu juízo extraordinário e 

aplicava a poena extraordinária. Outrossim, no tempo do Direito Natural Racional, 

não havia o caso julgado, mas mera absolvição de instância, de modo que a lide 

poderia ser julgada novamente em qualquer tempo. “O século XIX, por outro lado, 

trouxe a vitória da ideia de lei [...]”. A validade da lei passa a ser apurada não mais 

pelo seu conteúdo, mas pela correção quanto ao processo legislativo. (KAUFMANN, 

2002, p. 114-139). 

A necessidade de positivar o direito objetivo foi o foco da doutrina penal de 

Feuerbach, autor do manual de Direito Penal de maior prestígio no século XIX. É de 

sua autoria o primeiro código de Direito Penal moderno, o da Baviera de 1813, com 

base na fórmula nulla poena sine lege. O De l’esprit dês lois – Espírito das Leis - de 

Montesquieu (1683-1755) também foi importante para a consolidação do 
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Positivismo, pois o juiz deveria estar adstrito “às rígidas, nuas letras da lei; a sua 

atividade não deveria ser outra que não a de comparar o caso concreto com essas 

letras e, sem ter em conta o sentido e o espírito da lei [...]”. Por outros termos, a 

jurisprudência não poderia ser mais que la bouche que pronunce les paroles dela loi 

– a boca que pronuncia as palavras da lei. (KAUFMANN, 2002, p.16). 

Augusto Comte (1798-1857), muitas vezes é conhecido como o fundador do 

Positivismo. Mas isso só é verdade no sentido de que foi ele quem deu o nome à 

corrente de pensamento. O Positivismo significa “[...] limitação da ciência ao que é 

experimentável, dado positivamente”. Comte deu credibilidade ao Positivismo, a 

partir do seu pensamento sobre evolução da Teologia para a ciência positiva, 

passando pela Metafísica. Contudo, foi às ciências naturais baseadas na 

Matemática que firmaram o Positivismo; este, por sua vez, influenciou o Direito, pelo 

emprego da indução. O Direito passa, então, a extrair seus conceitos em face das 

relações sociais concretas, preterindo a dedução advinda das normas do Direito 

Natural. (KAUFMANN, 2002, p. 118). 

6.5.1 O Conceito de Paradigma 

A Idade Contemporânea inicia-se com a instauração do paradigma do Estado 

Liberal de Direito. Para compreendê-lo, contudo, é preciso, antes, conhecer o 

significado de paradigma. 

Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira diz: 

[...] toda interpretação, assim como toda atividade humana, dá-se num 
contexto histórico, pressupõe paradigmas. E para usar uma expressão de 
Habermas, um pano de fundo de mundos da vida compartilhados, que 
simplesmente não podem ser, em sua totalidade, colocados entre 
parênteses, através de uma atividade de distanciamento e de abstração, 
porque o ser humano não pode abstrair-se de si mesmo, não pode fugir à 
sua condição de ser de linguagem; ‘paradigmas’, ‘mundos da vida’ 
compartilhados são condições para a linguagem. (OLIVEIRA, 1998, p.132). 

O estudo sobre a compreensão do juízo de paradigma tomou forte impulso 

após o advento da célebre obra denominada “A Estrutura das Revoluções 

Científicas” de Thomas Kuhn. 
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O autor pontua: 

[...] um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham 
e, inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que 
partilham um paradigma. 
[...] No seu uso estabelecido, um paradigma é um modelo ou padrão aceito. 
(KUHN, 2009, p.43-221).  

A expressão paradigma está diretamente relacionada ao conceito de ciência 

normal, a qual “[...] significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais 

realizações científicas passadas. (KUHN, 2009, p. 29). 

Um paradigma não é qualquer modelo ou padrão, como informa o autor. 

Pode-se dizer que paradigma é o padrão estruturador do modo de 

compreender toda ou uma vertente da cultura, da realidade construída pelo homem, 

do fenômeno. Por outros termos, paradigma é o eixo mestre de compreensão de 

sentido geral do ethos formado pela linguagem ou de parte dele tendo em vista o 

fenômeno como um todo ou parte dele. O paradigma contém as diretrizes 

linguísticas de sentido centrais para se compreender um objeto corretamente e essa 

correção tem como base de referência o próprio paradigma. 

Vista do espaço, por exemplo, o paradigma do planeta terra é ser uma esfera 

azul e não vermelha, como é o caso de Marte. 

O paradigma que implica a estrutura compreensiva de significado de carro é 

veículo que contém espaço interno para seu piloto a fim de que ele o guie assentado 

no interior da máquina. O veículo se move sobre quatro rodas no solo e é o meio de 

locomoção não natural mais empregado na atualidade. O dia em que o significado 

de carro deixar de ter essas características para ser um cinto metálico com 

dispositivo antigravitacional, como meio não natural mais comum de locomoção, de 

modo que permitisse ao ser humano voar com ele em segurança e controlar o voo, 

haveria uma real mudança de paradigma.  

O mesmo ocorreria se a Terra perdesse seus oceanos e se sua atmosfera, 

vista do espaço, mudasse para uma cor diferente da azul. 

Como dito, um paradigma fornece as diretrizes linguísticas que expressam o 

sentido geral de fundo para compreender determinado fenômeno. Não é um ou 

qualquer modelo ou padrão, mas sim o padrão estrutural para se interpretar objetos 

de forma correta tendo em vista um contexto referencial, ou seja, paradigmático. 
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Compreendida a noção de paradigma, pode-se estudar, a partir daqui, o 

significado de paradigma do Estado Liberal de Direito. 

6.5.2 O Paradigma do Estado Liberal de Direito 

Apresentada a significação de paradigma, a próxima etapa é o estudo sobre o 

sentido de Estado de Liberal de Direito. 

Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, em seu livro “Responsabilidade do Estado 

pela Função Jurisdicional”, ensina que o Estado de Direito é oposição ao Estado 

Iluminista, também chamado de Polícia ou Providência. Tinha a ideia de soberania 

concentrada no monarca como base conceitual. Essa soberania se estendia 

inclusive ao âmbito religioso. O monarca era comissionado a realizar o bem de todos 

os seus súditos. No Estado Iluminista, assumia-se a expressão polícia, para se 

designar a Administração. (DIAS, 2004, p.93-107). 

A mudança do Estado Absolutista, Iluminista, que validava juridicamente o 

arbítrio do monarca para o Estado de Direito ou Liberal de Direito foi paradigmática. 

O Estado de Direito teria, como fundamento, o império da racionalidade da lei, 

como expressão da vontade geral, havendo divisão de funções políticas entre seus 

órgãos administrativos, executivos e judiciários. Este seria independente quanto ao 

poder individual de seus juízes proferirem julgamentos, a fim de suscitar segurança 

nos cidadãos quanto aos julgamentos proferidos. (DIAS, 2004, p.93-107). 

O Estado, então, deixaria de ser visto como criação divina para assumir a 

ideia de comunidade a serviço dos indivíduos. Os membros do Governo poderiam 

ser responsabilizados por seus atos. Caberia ao Estado de Direito, assegurar a 

liberdade das pessoas quanto a seus direitos de propriedade, de locomoção, de 

consciência individual, de constituir obrigações jurídicas e, inclusive, de exercitar sua 

de fé. O povo seria representado pelos órgãos de função executiva. Como 

consequência, no século XX, Karl Larenz declara que o Estado de Direito era um 

princípio. (DIAS, 2004, p.93-107).  

O Estado de Direito é um Estado Constitucional, o que remete à exclamação 

de Simone Goyard-Fabre que, em menos de duzentos anos, considerou-se a 

Constituição como escritura necessária do Poder. Kelsen alerta que a proposição 
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“Estado” já é a ideia de Direito; por isso, seria pleonasmo empregar o termo “Estado 

de Direito”, embora continuasse a utilizá-lo em seus estudos por ser tradicional. A 

terminologia Estado de Direito, Rechtsstaat, é construção da doutrina alemã, como 

decorrência dos estudos de Ciência Política e da Teoria do Estado de Robert Von 

Mohl, na sua obra “A ciência policial segundo os princípios do Estado de Direito”, 

publicada entre 1832 e 1834. Essa terminologia decorre da justaposição dos signos 

Rech, Direito, e Staat, Estado, para se opor à ideia de Estado de Polícia. No francês, 

espanhol, italiano e inglês aparece, respectivamente, como État de Droit, Estado de 

Derecho, Stato Del Diritto e Law State. (DIAS, 2004, p.93-107). 

José Emílio Ommati (2004), no seu livro “A Igualdade no Paradigma do 

Estado Democrático de Direito” diz que se pode dividir a história do Direito em dois 

períodos: o pré-moderno e o pós-moderno. O primeiro faz amálgama entre Direito, 

Moral, religião, tradição e costumes transcendentalmente justificados cuja essência 

não se poderia distinguir. O segundo paradigma enquadra o Estado de Direito que 

surge das revoluções liberais americana e francesa. 

Por fim, conclui-se que o Estado Liberal de Direito, ou seja, o Estado de 

Direito surgiu com o Liberalismo burguês.  

Nesse sentido, o paradigma do Estado de Direito foi a esteira linguística do 

mundo da vida burguesa no princípio da Idade Contemporânea, contendo as 

diretrizes de direção, de sentidos de signos linguísticos, para funcionamento desse 

mundo da vida, o qual consistia na concretização dos anseios burgueses de 

assumirem o poder político, de modo que se deslocasse a titularidade da soberania 

do monarca absolutista nas mãos daqueles.  

6.5.3 A Hermenêutica Jurídica da Autonomia Privada no Contexto do Estado 
Liberal de Direito 

Para se compreender a hermenêutica da autonomia privada no Estado Liberal 

de Direito, é preciso ter em mente que a compreensão sobre seu significado está 

diretamente relacionada ao processo de sua formação e fortalecimento conceitual, 

pela prática do uso desse signo como autonomia da vontade, poder da vontade, em 
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face dos demais fatos históricos que ocorreram desde o final da Idade Média até o 

período da Idade Contemporânea correspondente ao Estado Liberal de Direito.  

A autonomia privada, tomada como autonomia da vontade, teve sua 

concepção na Idade Média, por meio do Direito Comercial praticado à época – o Ius 

Mercatorum.  Mas seu significado se assentou somente nos séculos XVII e XIII, 

como reação ao despotismo político governamental. Para isso, foram considerados 

os princípios da legalidade, liberdade e igualdade que culminaram nas revoluções 

liberais burguesas. É o que ensina Cimon Hendrigo Burmann de Souza em sua tese 

de doutoramento “A Autonomia Privada no Âmbito das Relações Contratuais: do 

Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito.” (SOUZA, 2008, p.18). 

Embora a Idade Moderna tenha seu início em 1453 d.C, desde 1100 d.C, já 

se percebe a formação das comunidades burguesas, oriundas dos burgos. Assim, 

trezentos anos antes do final da Idade Média surgiu a autonomia privada em sua 

forma embrionária. Contudo, como ressaltou Souza (2008), a solidificação de seu 

significado ocorreu somente na Modernidade, em função do processo histórico de 

ascensão política da burguesia. (CAENEGEM, 1999).  

Como parte da estrutura desse processo, erigiu-se o conceito de indivíduo, de 

modo que o ethos passa a ser compreendido como Ética do indivíduo e não mais 

como Ética da coletividade. Todo e qualquer projeto de vida não parte da premissa 

que o homem é, em essência, uma peça do corpo coletivo, este entendido como 

uma superestrutura subjetiva. Ao contrário, o homem passa a ser interpretado como 

ser autônomo que existe para realizar seus fins subjetivos próprios. 

Para a burguesia, nova classe social que despontava desde o início da Idade 

Moderna, o princípio da autonomia privada era de suma importância.  Se não 

houvesse, no Direito, um dispositivo legal que contivesse alguma norma jurídica, 

somente por um ato de vontade de pessoa seria possível o surgimento de vínculo 

obrigacional válido para constituir direitos e deveres entre credores e devedores 

ligados por esse liame jurídico. Lucarelli afirma que, nos Códigos oitocentistas, a 

propriedade e a autonomia privada foram os emblemas de liberação do indivíduo 

dos privilégios feudais, das discriminações pessoais e proveitos dominicais, 

instrumentos políticos e econômicos de dominação da nobreza e do clero no 

Feudalismo. (SOUZA, 2008, p. 18). 

Por outras palavras, na ausência de lei, era a vontade das partes a causa 

geradora de obrigações jurídicas naquela época. Isso era primordial para a 
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burguesia que necessitava dessa liberdade legal para contratar licitamente e assim 

perseguir seu ideal de acumulação de riquezas. Consequentemente expandia o 

patrimônio e imprimia dinâmica à economia com a circulação de dinheiro. 

A autonomia privada, na significação de autonomia da vontade foi o 

instrumento para que se rompesse o paradigma do Feudalismo, o qual praticamente 

tornava impossível a mudança de classe social. 

Além disso, a autonomia privada, focada na vontade da pessoa como título, 

causa jurídica de criação de obrigações jurídicas e reflexo da liberdade presente no 

Direito Privado, constituiu-se como meio de deslocamento da fonte de 

enriquecimento. No Feudalismo, o poder econômico advinha da posse do da terra. 

Na Modernidade, esse poder vem do acúmulo de dinheiro, obtido pela circulação de 

riquezas com objetivo de lucro. 

A autonomia da vontade, ao gerar contratos alicerçados em obrigações 

jurídicas de dar, fazer e não fazer, expandiu a transmissibilidade do direito de 

propriedade e dos bens. 

No Feudalismo e no princípio do Estado Absolutista, as coisas, bens 

economicamente apreciáveis e incorporáveis ao patrimônio, pertenciam apenas aos 

senhores feudais e à Igreja Católica. A sucessão inter vivos ou causa mortis 

restringia-se ao meio da nobreza e clerical. Os bens que os servos detinham eram 

de propriedade dos nobres.  

A traditio, tradição, transferência do direito de propriedade do feudo, só 

ocorria, entre vivos, pelo casamento entre nobres ou por doações entre eles. 

Procedia-se à sucessão de propriedade em tempos de guerra por meio da 

conquista de terras; e em tempos de paz, pela morte do senhor feudal. A Igreja 

Católica, além dos bens que historicamente tinha, recebia sustento financeiro e 

proteção por parte dos senhores feudais. 

Na Modernidade e na Idade Contemporânea, por meio da autonomia privada 

fundada na licitude do poder de vontade da pessoa, todo ser humano tornou-se 

capaz de adquirir direito de propriedade e, por consequência, coisas. Podem, 

licitamente, criar obrigações jurídicas na esfera privada.  

Desse modo, qualquer pessoa poderia decidir figurar no polo ativo ou passivo 

de obrigações jurídicas.  
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Com a abertura de mercado, aumentou a possibilidade jurídica de negociação 

de bens móveis e imóveis, coisas, objetos de prestações obrigacionais positivas de 

dar ou fazer, ou negativas, de não fazer.  

Com o tempo, o imóvel feudal tornou-se objeto de negociação jurídica de 

contrato de compra e venda juntamente com os bens móveis que nele estavam e 

eram de propriedade dos nobres. Como o Feudalismo estava em declínio, o senhor 

feudal viu-se obrigado a procurar maneiras de manter seu poderio econômico, em 

face da valorização do acúmulo de dinheiro em detrimento da terra como fonte de 

riqueza.  

Tudo isso retrata que, além da legalidade e liberdade, a autonomia privada, 

como poder de vontade, também foi expressão de igualdade formal presente no 

Direito Moderno e Contemporâneo. 

Concordando com Cimon Souza (2008, p.19), a autonomia privada também 

teve repercussão na esfera pública, como se pode ver no pensamento de Rousseau, 

já mencionado no presente trabalho, o qual defende que a vontade geral, por meio 

de um pacto, teria criado a própria sociedade. 

A partir de 1100 d.C, o recrudescimento da autonomia da vontade burguesa 

fez com que ela estivesse em condições de negociar com a nobreza o famoso 

acordo histórico, possibilitando o surgimento do Estado Absolutista. 

A burguesia financiaria nobres e clero pela cobrança de impostos, permitindo-

lhes manter seu estilo de vida, uma vez que o imóvel feudal como fonte precípua de 

riqueza estava em declínio, importando agora a acumulação do dinheiro.  

Como contrapartida, a nobreza produziria as condições legais e políticas para 

expansão de mercado, beneficiando o comércio. Afinal, como novo aspecto da 

liberdade no Direito Privado, a autonomia da vontade permitiu, como já mencionado, 

a multiplicação das possibilidades jurídicas obrigacionais em prol do comércio. 

Agora a burguesia visava ao lucro, pois ao se enriquecer, retirava das mãos dos 

senhores feudais o poderio econômico. 

A autonomia privada – entendida como autonomia da vontade - também 

influenciou no poder econômico da burguesia. Cresceu a tal ponto que a fonte 

econômica primordial do Estado deixou de ser a nobreza e passou a estar na 

burguesia.  

Não fazia mais sentido pagar tributos aos nobres, pois eles nada mais 

poderiam oferecer aos burgueses. Apenas estavam ocupando o lugar de influência 
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política que já deveria pertencer à burguesia. Na prática, o centro de influência real 

já não mais se concentrava nos nobres.  

Por conseguinte, a autonomia privada dos burgueses provocou as 

Revoluções dessa classe, fundando o Estado Liberal de Direito. Seus alicerces, 

propriedade e autonomia privadas, são sustentadas doutrinariamente pelo 

pensamento jurídico. Este advém do Direito Natural Racional: os ideais de liberdade, 

igualdade e fraternidade. 

Esses ideais lançavam o entendimento de que todos eram livres, portanto 

teriam autonomia da vontade. Todos eram iguais e, por isso, cada cidadão deveria 

ter a mesma oportunidade formal de exercer a liberdade como autonomia. Todos 

deveriam ser fraternos e, logo, não haveria motivo justificável para que os nobres 

suprimissem a plena autonomia burguesa de forma arbitrária. A garantia para que 

isso se cumprisse deveria ser a lei, cuja função era proteger a liberdade e a 

igualdade burguesa.  

Qual foi o resultado disso? O advento do Código de Napoleão de 1804 e o 

BGB alemão de 1900 e como decorrência, as codificações posteriores. 

Tudo isso deixa bem claro que a proposição linguística referente à autonomia 

privada não teve raiz na linguagem a partir do uso consolidado historicamente como 

conceito promotor de dignidade.  

Ao contrário, seu uso linguístico teve, como ideia de fundo, a contínua 

realimentação de poder econômico e político nas mãos de pequena fração do povo. 

O capitalista, historicamente, é a alta burguesia, responsável pelas revoluções 

burguesas. 

A autonomia privada, instituto de Direito que contém o poder de vontade, a 

legalidade, liberdade e igualdade, foi responsável, na prática, pelo rompimento do 

pensamento essencialmente coletivista. Este se enfraqueceu ao longo da história, 

culminando na Modernidade e Idade Contemporânea sendo substituído pelo 

pensamento individualista.  

A partir do exposto, pode-se concluir que a autonomia jurídica no meio 

privado, fundada na vontade, constitui o novo paradigma, marco jurídico do Estado 

Liberal de Direito, em oposição à soberania dos nobres e do clero no Estado 

Absolutista e Feudalismo.  
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Essa autonomia foi o instituto jurídico que derrubou o Feudalismo e o Estado 

Absolutista. Ela permitiu que o poder concentrado nas mãos da nobreza e do clero 

passasse para os burgueses. 

Esse novo paradigma deu ao homem a possibilidade de experimentar 

projetos de vida diferentes dos demais homens: a autonomia privada como poder de 

sua vontade. 

Tratando do Estado Liberal, Joaquim José Gomes Canotilho, na sua obra 

“Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, explica: 

[...] O Estado Liberal limita-se à defesa da ordem econômcia e seguranças 
(Estado de polícia, Estado gendarme, Estado guarda-noturno), remetendo-
se os domínios econômicos e sociais para os mecanismos da liberdade 
individual e da liberdade de concorrência. Neste contexto, os direitos 
fundamentais liberais decorreriam não tanto de uma declaração 
revolucionária de direitos, mas do respeito de uma esfera de liberdade 
individual. (CANOTILHO, 2003, p.93). 

O Estado Liberal estatuiu rigidez exegética sobre a interpretação das leis. Isso 

transmitia segurança jurídica aos burgueses. Na memória deles estavam gravadas 

as ações da nobreza moderna absolutista, que repetia as tradições feudais da Idade 

Média. 

No paradigma do Estado Liberal do Direito, a liberdade assumiu o sentido de 

interferência mínima do Estado na vida das pessoas, ensina José Emílio Ommati 

(2004). O Estado não poderia invadir ou cercear a autonomia da vontade da pessoa. 

A igualdade era formal, perante a lei, não importando se havia discrepâncias nas 

condições existenciais do projeto para se desenvolver adequadamente como seres 

humanos.  

Todos eram considerados proprietários, pelo menos, do próprio corpo, 

pondendo vendê-lo como instrumetno de trabalho em troca de recebimento de frutos 

civis, nesse caso, salário. (OMMATI, 2004). 

A Constituição, portanto, era conjunto de leis positivadas no sentido formal. A 

interpretação das normas juridicas era proibida, devendo o juiz ser a boca da lei, 

configurando-se o tempo da Escola da Exegese. Essa proibição deveu-se ao fato de 

que os franceses interpretavam a separação de Poderes de forma muito restritiva e 

também por causa da desconfiança dos revolucionários diante dos juízes do Antigo 

Regime. Logo, viu-se a fragilidade de se proibir a interpretação da lei, sendo o caso 
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levado então ao legislador para que fizesse interpretação autêntica. (OMMATI, 

2004). 

A Escola da Exegese, que marca o início hermenêutico do Estado Liberal de 

Direito, defendia a ideia de que as leis dos Códigos jurídicos de cada país formavam 

sistemas fechados que deveriam ser interpretados conforme o pensamento 

dedutivo. 

Os estudos de Ricardo Salgado (2006), em seu livro “Hermenêutica Filosófica 

e Aplicação do Direito”, expõem pontos importantes da história da Hermenêutica 

Jurídica até a Escola da Exegese. 

Para Platão, a hermenêutica seria um simples modo de descrever, de 

anunciar algo. Aristóteles já entendia que ela implicava estudo da relação entre 

língua e pensamento do autor para descobrir a verdade que ele queria revelar.  A 

hermenêutica seria, então, busca de regras para se chegar ao pensamento do autor. 

Para Ricardo Salgado, o pensamento hermenêutico aristotélico assemelha-se à 

Escola da Exegese pelo fato de ter papel meramente explicativo. (SALGADO, 2006). 

No Direito Romano, surgiu a interpretatio, aplicação das normas jurídicas 

baseada em cânones: o cânone da autonomia do objeto em que a procura pelo 

sentido da lei seria autônomo, desligado do pensamento do autor da norma; o 

cânone da totalidade e coerência em que o sentido da lei deveria ser apurado, não 

tomando fragmentos dela, mas sim pelo confronto com outros textos da lei – o que, 

para Ricardo Salgado, antecipa o círculo hermenêutico; o cânone da atualidade e 

adequação do objeto em que o sentido da lei deveria ser atualizado no momento de 

sua aplicação, tendo em vista fatores históricos e culturais, visando à justiça da lei. 

(SALGADO, 2006). 

Além disso, os romanos criaram os chamados métodos de interpretação: 

analógico, para explicitar o que está oculto na norma jurídica; gramatical, para 

entender a conexão entre as partes da lei; o método lógico conjugado com o 

histórico, para interpretar a lei conjugando-a com o sentido das leis anteriores; o 

método teleológico para pesquisar a razão da lei por meio de sua finalidade; o 

método lógico restritivo e extensivo, para a delimitação dos conceitos em face da 

razão da lei. (SALGADO, 2006). 

É oriunda do Direito Romano a expressão in claris cessat interpretatio, 

relacionada ao jurisconsulto Paulo, segundo o qual não se deveria questionar a 
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vontade em fase de inexistências de ambiguidade nas palavras e textos. 

(SALGADO, 2006). 

Segundo César Fiuza (2008), a tentativa de se fechar hermeneuticamente o 

Direito já ocorrera na história anteriormente à Escola da Exegese: “No século VI da 

Era Cristã, Justiniano já proibira qualquer atividade doutrinária que visasse 

interpretar suas compilações, mais tarde conhecidas por Corpus Iuris Civilis.” 

(FIUZA, 2008, p.102). 

Por fim, resta dizer que o Direito Romano empregava a equidade como 

diretriz para interpretação, de modo que o teste do Direito estava na solução justa 

das lides. (SALGADO, 2006). 

Cícero entendia eloquência como unidade da sabedoria com a explicação 

desse saber. (SALGADO, 2006). 

Agostinho adotou a fé como ponto de partida para interpretação, ou seja, o 

sentido do texto bíblico seria dado à medida que se tivesse fé. Interpretar os textos 

bíblicos segundo Agostinho era transmitir seu sentido com o objetivo de gerar fé em 

quem os recebia, conforme a eloquência concebida por Cícero. (SALGADO, 2006). 

Segundo Ricardo Salgado, havia pouca intelectualidade jurídica na Alta Idade 

Média, pois o Direito era essencialmente oral e um tanto confuso. Só os 

descendentes dos romanos se submetiam ao Direito Imperial, pois cada tribo se 

submetia a seu próprio costume. (SALGADO, 2006). 

A partir de 1100, o Corpus Iuris Civilis voltou a ser estudado e aplicado, 

visando à unicidade legislativa, de modo a facilitar o comércio que se reaquecia com 

o surgimento da burguesia. 

Devido à criação da escola de Bologna, surgiram os glosadores para ensinar 

o Direito Romano, estudando seus fragmentos textuais que chegaram até aquela 

época como o Corpus Iuris. (SALGADO, 2006). 

Em “Introdução à História do Direito Privado e da Codificação”, Giordano 

Bruno Soares Roberto esclarece que “[...] somado a outros elementos menos 

importantes, como o direito canônico, o direito romano estudado nas universidades 

formou verdadeiro ius commune para todo o ocidente.” (ROBERTO, 2008, p.12). 

A recepção ao Direito Romano erudito, o Corpus Iuris Civilis, no extenso 

território europeu, não foi rápido ou profundo nem uniforme. Conviveu com o Ius 

Proprium, formado basicamente por costumes germânicos de conteúdo variado que 

vigorava em diversos lugares da Europa. (ROBERTO, 2008). 
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O Direito Romano erudito chegou ao sul da França e à Itália no século XIII 

sem muitas dificuldades. É que o Direito Romano vulgar, costumeiro, já estava ali 

arraigado. O estudo do Corpus Iuris feito por suas universidades se desenvolveu 

mais rápido. Já na Alemanha chegou com mais intensidade, mas só em 1500. 

O Direito Romano também influenciou a Inglaterra, mas de forma secundária, 

pois ali o Direito se baseou em costumes germânicos. (ROBERTO, 2008). 

Uma das razões de escolha do Corpus Iuris foi o fato de que os romanos 

antigos tinham experiência jurídica bem-sucedida na liderança de povos diferentes: 

gregos, hebreus, norte-africanos, povos ibéricos e outros, como se pode concluir dos 

ensinamentos de Raoul Caenegem (1999). 

Outro motivo foi a adequação do Corpus Iuris com a escolástica tradicional, a 

qual privilegiava a razão em detrimento da vontade. (SALGADO, 2006). 

É importante mencionar ainda que o sucesso do Corpus Iuris naquele período 

se deveu também ao fato de que a Igreja Católica Romana baseava a educação de 

seus juristas nesse corpo de leis. Além disso, os imperadores estavam desejosos de 

se libertar dos entraves do Feudalismo e o Direito Romano erudito era a 

oportunidade para isso. (ROBERTO, 2008). 

A Escola dos glosadores foi criada no século XII e primeira metade do século 

XIII (ROBERTO, 2008), sendo Irnério o primeiro glosador. Outro nome de destaque 

é Acúrsio, responsável pela Glosa Ordinária. Os glosadores visavam à restauração 

do império da razão, nos moldes da dedução, por influência escolástica. Eles 

privilegiavam a historicidade e a criatividade para solucionar problemas práticos, 

elegendo o Corpus Iuris Civilis como autoridade dogmática indiscutível. Como era 

um conjunto avolumado, complexo e de preceitos assistemáticos, os glosadores 

empregaram glosas para interpretá-lo. (SALGADO, 2006). 

As glosas eram textos de exegese literal sobre o Corpus Iuris, com definições 

sintéticas de princípios jurídicos: exemplos de casos concretos nos quais as normas 

jurídicas se aplicavam; exposições teóricas interpretativas complexas; dissesions 

dominorum, ou seja, entendimento de jurisconsultos notórios em questões jurídicas 

relevantes; questones, que especificavam razões a favor e contra em determinada 

problemática jurídica e sobre a própria interpretação conclusiva, a solutio; 

distinctiones, que verificava os aspectos nos quais o tema jurídico poderia ser 

decomposto; e, por fim, summa, gênero literário, como a summa de Azo, em que 

autores renomados abordavam temas importantes. (SALGADO, 2006). 
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No início da Escola dos glosadores, as glosas eram inseridas entre as linhas 

dos manuscritos que formavam o Corpus Iuris. Depois, tornaram-se glosas 

marginais, formando títulos completos. Resta dizer que os glosadores tinham a 

preocupação de adequar o Corpus Iuris Civilis aos casos concretos. (SALGADO, 

2006). 

Em seguida, surgiu a Escola dos comentadores, nos séculos XIV e XV 

(ROBERTO, 2008). Eles também eram chamados de pós-glosadores, como ensina 

Raoul Caenegem (1999). 

O principal comentador foi Bartolo de Sassoferato. Os pós-glosadores 

procuraram superar a hermenêutica exegética dos glosadores, para assumir posição 

interpretativa baseada na visão aristotélica, segundo raciocínio lógico-sistemático. 

Isso ocorreu por meio da Escola de Orleans, mormente, pela figura de Jacques de 

Revigne. O objetivo era examinar os textos romanos e retirar deles princípios gerais 

visando aplicá-los aos casos concretos. Enquanto os glosadores estavam focados 

na exegética, positividade dos textos, com a voluntas, os comentadores estavam 

preocupados com sua ratio. (SALGADO, 2006). 

O Renascimento trouxe novo entusiasmo pela cultura antiga. O Humanismo, 

do século XVI, foi o último a acreditar na primazia do Corpus Iuris, tendo recebido 

abordagem diversa dos glosadores e comentadores. (ROBERTO, 2008). 

O Humanismo, por meio de autores como Vico, baseou-se na História e 

Filosofia para atualizar os clássicos. Pela filologia da História, assumiu posturas 

interpretativas da cultura do passado. Era uma reação ao racionalismo escolástico, 

que abriu caminho para as Ciências do Espírito, a Ciência da História, tendo surgido 

primeiramente no plano da poesia e retórica. (SALGADO, 2006). 

Como lembra Cesar Fiuza (2008), no século XVII ocorreu o Iluminismo. Este 

acentuou a razão como única capaz de encontrar a verdade a partir do pensamento 

cartesiano, pontua Ricardo Salgado (2006). 

Enquanto o Humanismo foi reação à metafísica escolástica e recuperação da 

cultura clássica, o Romantismo reagiu ao Iluminismo, enfatizando o sentimento em 

desfavor da razão que se tornara arrogante por se ver como absoluta. O 

Romantismo preocupa-se com a linguagem e com o passado. Pela linguagem, 

Hamann, por exemplo, tentou reconciliar razão e sentimento de fé. Humboldt afirmou 

a existência de um a priori linguístico transcendental: a língua não seria meio para 

representar, mas para descobrir a verdade desconhecida. Por outros termos, seria a 
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preocupação com a inserção do passado no presente, segundo Schlegel, ou do 

indivíduo na humanidade, conforme Humboldt. A linguagem surge como elemento 

essencial para a compreensão do homem, preparando o caminho para Heidegger e 

Gadamer. (SALGADO, 2006).  

Esse cenário consistiu nos antecedentes histórico-hermenêuticos que 

resultaram no contexto da Escola da Exegese como reação hermenêutica aos 

abusos de arbítrio por parte da nobreza feudal e absolutista, de modo a possibilitar 

juridicamente a ascensão da burguesia ao controle do poder político no Estado. 

Na Escola da Exegese do início do Estado Liberal de Direito, havia a 

presunção ilusória de que as leis teriam em si as soluções jurídicas para todas as 

lides, pretensões conflituosas presentes nas situações jurídicas concretas. 

Como já foi mencionado, era vedado ao juiz interpretar as leis. Seu papel era 

apenas aplicar os dispositivos legais nos casos concretos, pois toda interpretação 

deveria cessar, já que os textos da lei eram claros – interpretatio cessat em claris.  

Por outros termos, os dispositivos seriam tão claros que, de forma absoluta, 

não deixariam nenhuma dúvida ao aplicador da lei, dispensando qualquer 

interpretação. 

O foco da Escola da Exegese sobre a interpretação das leis era o fechamento 

hermenêutico do Direito como Sistema. Os métodos que deveriam ser empregados 

pelo intérprete eram o sistemático e gramatical, segundo o raciocínio dedutivo. 

Como, então, era interpretada a autonomia privada no Estado Liberal de 

Direito? 

A vontade seria a fonte de obrigações jurídicas criadas por atos jurídicos 

perpetrados pelas pessoas. Seria a causa da existência jurídica da autonomia da 

vontade.  

A autonomia privada ou da vontade seria interpretada como liberdade da 

pessoa. Qualquer ser humano seria formalmente igual aos demais para exercer seu 

poder de vontade e criar direitos e deveres por meio de obrigações jurídicas, 

capazes de implementar seus projetos pessoais. 

A interpretação das obrigações erigidas pelas partes seria conforme o 

Sistema Jurídico hermeneuticamente fechado. Haveria subsunção dos fatos 

concretos às normas jurídicas verificadas pelo aplicador do Direito,  mormente o juiz, 

segundo os moldes da Escola da Exegese.  
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Pode-se asseverar que a hermenêutica jurídica da aplicação do poder de 

vontade, na roupagem de autonomia privada do ser humano no Estado Liberal de 

Direito, assumia a forma de lei da oferta e da procura associada à liberdade 

contratual como laissez-faire, laissez-passer, laissez-contracter – deixe fazer, deixe 

passar, deixe contratar, segundo ensina Francisco Amaral (2008, p. 389).  

Tudo isso acontecia num contexto em que as consequências das 

manifestações de poder da vontade eram juridicamente devidas quando 

suscitassem deveres. Poderiam ser exigidas juridicamente pelos outros sujeitos 

envolvidos no ato jurídico. 

Como diz Cimon Souza (2008, p.27), uma das premissas do Estado Liberal 

de Direito era a certeza do Direito, a segurança jurídica. No que tange à autonomia 

privada, os pactos são obrigatórios – pacta sunt servanda.  

Portanto, a fonte do Direito não era mais a vontade do senhor feudal ou dos 

clérigos, mas sim a lei e a vontade. 

Os parâmetros hermenêuticos para se interpretar a aplicação da autonomia 

privada, no contexto do Estado Liberal de Direito, foram os da Filosofia da 

Consciência, do Sujeito. 

Nessa esteira, a razão subjetiva individual, apenas em si e para si, seria 

capaz de entender racionalmente qual a interpretação correta dos preceitos de 

obrigações jurídicas entre as pessoas. 

Cabe ressaltar que Immanuel Kant interpretou a autonomia como privada, ao 

contrário de Rousseau, que a viu no aspecto público. Quando entendeu que a 

pessoa tem autonomia para perseguir seu projeto pessoal de vida, Kant focou o 

âmbito privado. Compreendeu também que não importava se a pessoa gostaria ou 

não de cumprir o dever, bastaria que praticasse o ato devido. (HABERMAS, 2003a). 

O Direito existia para compatibilizar a autonomia da vontade de pessoas 

diferentes, com projetos de vida também não idênticos. O descumprimento do dever 

acarretaria a quebra dessa possibilidade de convívio harmônico dos arbítrios. Diante 

disso, Kant teoriza a legitimidade da coerção, pois se o descumprimento do dever 

era a negação da liberdade, a coerção seria a negação da negação da liberdade e, 

por isso, confirmação da própria liberdade. (GOMES, 2007). 
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A hermenêutica da autonomia privada conforme o pensamento de Hegel 

aponta para o sentido de que o Estado de Direito é resultado lógico-dialético da 

Ideia, da racionalidade do sujeito, a partir do conceito de autonomia privada. Nesse 

sentido, o Estado de Direito consiste na ideia de liberdade como um fruto do 

processo dialético desenvolvido pela razão, em função da razão autônoma que se 

objetiva como Espírito Objetivo, formando Direito-Estado, Moral e Ética. Por outras 

palavras, a criação do Estado de Direito, cujo objetivo é permitir o convívio livre de 

arbítrios diversos, seria a manifestação racional da liberdade em defesa de si 

mesma como reação à desigualdade como limitação da vontade que ocorrera na 

Idade Antiga e Média. 

A autonomia privada, como expressão da vontade livre, tendo em vista a 

lógica hegeliana como dialética autônoma da ideia, retrata a autonomia privada 

como consolidação do Espírito Subjetivo em si e para si e a objetivação deste no 

Direito, de modo a pensar o Estado como liberdade, ideia, racionalidade, segundo 

uma leitura válida através das lentes do pensamento paradigmático do Estado 

Liberal. 

Infere-se do pensamento de Hegel, nesse sentido, que a autonomia da 

vontade como expressão da liberdade racional, da ideia no processo dialético, não 

só é racionalidade objetivada quanto à existência de possibilidade de se fazer 

obrigações jurídicas, por meio de negócios jurídicos, como perspectiva público-

privada, mas também racionalidade pública jurídica máxima como existência do 

Estado de Direito, expressão da razão na forma de Ideia, liberdade. 

Em “Princípios da Filosofia do Direito”, Wilhelm Friedrich Hegel escreveu: 

29 – [...] o fato de uma existência em geral ser a existência da vontade livre 
constitui o Direito. O Direito é, pois, a liberdade em geral como ideia. 
257 – O Estado é a realidade em ato da ideia moral objetiva, o espírito 
como vontade substancial revelada, clara para si mesma, que se conhece e 
se pensa e realiza o que sabe e o porquê sabe. 
258 – O Estado, como realidade em ato de vontade substancial, realidade 
que esta adquire na consciência particular de si universalizada, é o racional 
em si e para si: esta unidade substancial é um fim próprio absoluto, imóvel, 
nele a liberdade obtém o seu valor supremo, e assim este último fim possui 
um direito soberano perante os indivíduos que em serem membros do 
Estado têm o seu mais elevado dever. (HEGEL, 2003, p.31-217). 
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O paradigma do Estado Liberal de Direito se baseia no poder de vontade, 

laissez-faire, laissez-passer, laissez-contracter, expressão subjetiva privada da razão 

e tem repercussões públicas. No paradigma do Estado Liberal de Direito, cada 

sujeito obrigacional deveria ser capaz de saber qual o significado absoluto da norma 

jurídica contida na obrigação. 

Pelo exposto, é correto afirmar que a autonomia da vontade foi o paradigma 

jurídico do Estado Liberal de Direito, garantindo a universalização do direito de 

propriedade, por meio da igualdade e da liberdade formal jurídica. 

6.5.4 O Paradigma do Estado Social de Direito 

O paradigma do Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State, ocorreu no 

início do século XX, durante a Primeira Revolução Industrial. Nesse período, a 

política governamental do Estado Liberal de Direito promovia o laissez-faire, laissez-

passer, laissez-contracter referente à autonomia da vontade. 

Ao tempo do Estado Liberal, não havia direitos trabalhistas; crianças e 

mulheres grávidas tinham jornada de trabalho de até dezoito horas diárias. Os 

acidentes de trabalho eram frequentes. Havia multidões de empregados e, 

consequentemente, subempregados, que trabalhavam em condições desumanas. O 

abismo econômico e de qualidade de vida entre a alta e a baixa burguesia era 

enorme. Era grande a concentração de renda nas mãos da menor parcela da 

população: os burgueses.  

A tensão entre capitalistas e proletariado era crescente. No meio acadêmico 

surgiram várias discussões sobre o assunto cujo expoente foi Marx. 

Kal Hinrich Marx nasceu em Trevis, capital da Renânia, em 1818. Viveu até 

1883. Fez o curso de Direito em Bonn por pouco tempo, pois seu interesse maior era 

Filosofia e História. Ao lado de Friedrich Engels (1820-1895), Marx foi a maior figura 

do socialismo científico, com estudo autêntico sobre o materialismo histórico para o 

qual o ser humano é uma força produtiva. O Materialismo, no pensamento de Marx, 

significa que o homem é e pensa o que as condições e relações materiais de 

produção determinam. Por sua vez, a historicidade do materialismo decorreria do 

fato que a sociedade e a política seriam consequências da experiência humana no 
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tempo a partir de suas ações. Não seriam resultado do Direito Natural. Como 

comunista, almejava a ascensão política do proletariado e a consequente queda da 

hegemonia burguesa. Suas principais obras foram Crítica da Filosofia do Direito de 

Hegel, Teses sobre Feurbach, A Ideologia Alemã, O Manifesto Comunista e O 

Capital. (BITTAR; ALMEIDA, 2006, p. 306-327; KALFMANN, 2002, p. 111-121). 

Dois pensadores marcaram a formação intelectual de Marx: Hegel, que o 

influenciou quanto à dialética e poder humano sobre a natureza, e Feuerbach, pelo 

pensamento concreto, não ideal. Nesse sentido, Marx diz que as relações materiais 

dos homens constituem a base de todas as suas demais relações. Para ele, a 

missão do filósofo seria modificar o mundo e não interpretá-lo de formas diferentes. 

O materialismo histórico seria dialético, expresso pelas contradições nas lutas de 

classe. (BITTAR; ALMEIDA, 2006, p. 306-327; KALFMANN, 2002, p. 111-121). 

Os comunistas declaradamente apoiavam a derrubada da ordem social 

vigente por meios violentos e a necessidade da união do proletariado de todos os 

países.  

A burguesia deveria ser destituída do poder político e de tudo que permitisse 

a existência de diferenças de classes. Nesse interregno, haveria um governo do 

proletariado, enquanto a nova sociedade sem Estado não surgisse. O Direito, depois 

de instalado esse novo governo, também conhecido como ditadura do proletariado, 

manteria sua existência somente até a instauração do Comunismo. (BITTAR; 

ALMEIDA, 2006, p. 306-327; KALFMANN, 2002, p. 111-121). 

No contexto do Comunismo, o Direito seria desnecessário, em face da 

concretização da igualdade material e comunhão de todos. A propriedade deveria 

ser abolida por ser mal empregada pelos burgueses. O poder político estava nas 

mãos dos burgueses, razão pela qual a maioria não era titular da propriedade.  

O comunismo apregoa, portanto, o fim da burocracia, do Estado, da 

propriedade privada. (BITTAR, ALMEIDA, 2006, p. 306-327; KALFMANN, 2002, p. 

111-121). 

[...] a história de todas as sociedades passadas e presentes é a história da 
luta de classe. A sequência dessas lutas de classes decorre segundo a 
dialética hegeliana, se bem que esta dialética tenha sido ‹invertida››: o 
original é o material, são as condições de vida das pessoas, não o ideal. Da 
lua de classes entre a sociedade feudal e a burguesia saiu vencedora esta 
última. No entanto, ela agora explora o proletariado, pelo que surgiu uma 
nova luta de classes. Mas desta resultará, segundo Marx, a ‹‹ditadura do 
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proletariado› como síntese e fim de todas as lutas de classe. E com o fim 
das lutas de classes, com despontar da ‹‹sociedade sem classes››, também 
o direito e o Estado se tornam supérfluos, de maneira que ‹‹se extinguirão›› 
por si mesmos. Também neste aspecto estamos perante uma reversão do 
idealismo hegeliano. Neste, o Estado é a realidade mais perfeita, a 
comunidade dos homens não tem face a ele praticamente nenhum valor. No 
materialismo dialético, pelo contrário, a comunidade, ou melhor, a 
sociedade comunista toma o lugar do Estado. Nela, o ‘proletariado 
miserável’ (Lumpenproletariat) já não é tratado como uma mercadoria, que 
tem de ser vendido parceladamente; já nem sequer se é exclusivamente 
trabalhador, médico, jurista, poeta [...], podendo cada qual formar-se em 
qualquer ramo. Porque no comunismo, a sociedade regula a produção 
geral, fazendo dessa forma com que eu possa “fazer hoje isto, amanhã 
aquilo, caçar de manhã, pescar depois do almoço, criar gado ao fim da 
tarde, criticar depois da refeição, conforme a minha disposição 
momentânea, sem nunca me tornar caçador, pescador, pastor ou crítico.” 
(KAUFMANN, 2002, p. 108-109). 

Em resumo, Marx compreendia que a função do Direito era ser superestrutura 

ideológica, mantenedora da classe dominante com poder político-econômico ao 

longo dos tempos. (BITTAR; ALMEIDA, 2006, p. 306-327; KALFMANN, 2002, p. 

111-121). 

No pensamento marxista, portanto, deveria ocorrer o fim da autonomia 

privada, da vontade, por meio da violência do proletariado, de forma revolucionária.  

O Comunismo representaria igualdade material e liberdade. Entretanto, ao 

deslocar o foco do indivíduo para a coletividade, assumiria o papel de superestrutura 

titular de direito. Não seria o fim de projetos de vida diferentes, mas só teriam 

sentido se fossem para obter a harmonia do todo. A liberdade corresponderia, então, 

à concretização da igualdade material de todos com o intuito de identidade de 

condições materiais entre os homens. No entanto, o preço seria a redução da 

importância do indivíduo em prol do Comunismo.  

Na prática, o Comunismo marxista nunca existiu. De fato, na antiga União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, houve um Socialismo marcado por distorções 

econômicas. A consequência foi implementação de determinada autonomia da 

vontade para os membros do Partido Comunista em detrimentos do restante da 

população. Enquanto isso, a economia não tinha condições de se sustentar por si 

mesma.   

Os membros do Partido Comunista tinham melhores condições econômicas 

que o restante da população. O Socialismo deveria ser uma fase intermediária entre 
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o Estado Liberal de Direito e sua passagem ao Comunismo marxista, mas isso 

nunca aconteceu. 

A Revolução Socialista de 1917 visava à igualdade material entre os homens, 

segundo as ideias de Marx. Diante da “ameaça socialista” e também da crise da 

Bolsa de Nova York em 1929, o Mundo Ocidental viu-se levado adotar o paradigma 

do Estado Social de Direito. Era uma reação aos abusos do Liberalismo Econômico 

que oprimia a classe operária. Enquanto o proletariado começava a nutrir crescentes 

esperanças socialistas, a alta burguesia se enfraquecia economicamente. 

Por outros termos: para salvar o Capitalismo foram necessárias a 

implementação dos Direitos Trabalhistas e outras intervenções do Estado na 

economia. 

Enquanto no Estado Liberal imperava a autonomia da vontade, no Estado 

Social aconteceu o contrário: ela foi limitada.  

O Estado Social de Direito foi autorizado a intervir na autonomia da vontade 

da pessoa, regulamentando negócios jurídicos, para evitar abuso por parte dos 

sujeitos de direito.  

Outrossim, assumiu o dever positivo de reduzir as desigualdades materiais no 

contexto capitalista.  

A par dos direitos à liberdade e propriedade, estatuíram-se os chamados 

direitos de segunda geração: direito à educação, à saúde, ao trabalho e à 

previdência social.  

As primeiras Constituições que adotaram direitos sociais foram a mexicana de 

1917 e a alemã de 1919. 

No Brasil, a primeira Constituição na perspectiva do Estado Social de Direito 

foi promulgada em 1934, considerada muito avançada, mas vigorou  pouco tempo, 

por causa da Carta de 1937. A redemocratização ocorreu em 1946, mas logo se 

suprimiu pela Revolução de 1964. 

Conforme José Emílio Ommati (2004), a inserção de direitos de segunda 

geração obrigava o Estado a promover saúde, educação, direitos previdenciários, 

trabalhistas e assistenciais para todos. Por isso, o Estado Social reformulou os 

direitos de primeira geração, para que fossem vistos no seu aspecto material.  
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Nessa esteira, a licitude da autonomia da vontade frente ao direito de 

propriedade ocorreria somente se a emissão volitiva acontecesse conforme a função 

social da propriedade. (OMMATI, 2004). 

Em suma, enquanto o Estado de Direito era Estado mínimo, o Estado Social 

de Direito era interventor na esfera privada. 

 

6.5.5 A Hermenêutica Jurídica da Autonomia Privada no Contexto do Estado 
Social de Direito: perspectiva acerca da fonte e fi nalidade do Direito 

A hermenêutica sobre a vontade como objeto gerador de Direito muda no 

Estado de Bem-Estar Social, como se pode inferir dos estudos de Cimon Souza 

(2008). Ela deixa de ser subjetiva e passa ser objetiva. Retira o poder criador de 

obrigações do elemento intrínseco à razão da pessoa, no Estado Social de Direito.  

A questão da validade das obrigações jurídicas passa do aspecto subjetivo da 

pessoa para o aspecto objetivo, a exteriorização da vontade ou ato jurídico, com o 

objetivo de desvincular os efeitos do ato jurídico da vontade manifesta do indivíduo. 

Isso vem dos juristas alemães e italianos nazifascista, os quais combatiam o 

posicionamento individualista liberal. O argumento deles era que, se a vontade fosse 

a fonte das obrigações, todos os efeitos pretendidos pelas partes seriam os 

desejados, o que é infundado. (SOUZA, 2008). 

Os atos jurídicos no sentido lato, os quais abrangem negócio jurídico e ato 

jurídico stricto sensu, podem ser invalidados por características que trazem consigo 

desde o momento de sua formação. Outras vezes, por exemplo, no caso de um ato 

jurídico no sentido estrito,  

Quando a pessoa transfere seu domicílio para outro município 

definitivamente, este será considerado seu domicílio civil pela lei brasileira vigente, 

mesmo que ela não queira. Isso pode gerar obrigações também indesejadas, como 

o dever de pagar IPTU à fazenda pública daquele município. Gerará competência 

vinculando outras pessoas, conforme a legislação processual em vigor no caso de 

procedimentos jurisdicionais de direito do consumidor. Se for casado, o cônjuge tem 

a obrigação de viver com ela naquele novo domicílio civil. 

No Estado Social de Direito, as obrigações, como manifestação da autonomia 

jurídica privada das pessoas, deixam de ser formadas pela vontade dos sujeitos 
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para atender às necessidades econômico-sociais da coletividade. Nisso consiste o 

aspecto preceptivo da vontade, que resulta na chamada “Teoria Preceptiva de Betti.” 

(SOUZA, 2008). 

Conforme Emílio Betti, em sua “Teoria do Negócio Jurídico”, 

[...] elemento central é propriamente característico do negócio, é o conteúdo 
da declaração de comportamento [...]. [...] a declaração ou o comportamento 
só deve qualificar-se como negócio jurídico, quando tenha um conteúdo 
preceptivo relativo a uma matéria de autonomia privada, e a respeito desse 
conteúdo assuma função constitutiva insubstituível, no sentido de que o 
preceito só por essa forma pode atingir os efeitos jurídicos correspondentes. 
Na realidade, o que o indivíduo declara ou faz com o negócio, é sempre 
uma regulamentação dos próprios interesses nas relações com outros 
sujeitos: regulamentação da qual ele compreende o valor socialmente 
vinculante, mesmo antes de sobrevir a sanção do direito. 
[...] Desta maneira, o preceito de autonomia privada, expresso em forma de 
declaração ou de comportamento, produz imediatamente os efeitos jurídicos 
correspondentes à sua função econômico-social. (BETTI, 2003, p.225-233). 

É o Ordenamento Jurídico público que confere validade ao preceito de 

autonomia privada, como se pode concluir dos escritos de Emílio Betti (2003). 

Compreender a validação da autonomia privada como decorrência do 

Ordenamento Jurídico público é característica do Estado Social de Direito. 

O Estado Social de Direito passa a intervir na autonomia jurídica do sujeito 

limitando-a por meio da supremacia do interesse público sobre o privado  

O dever-ser, o elemento preceptivo contido na autonomia da vontade, só seria 

válido se o Estado Social o recepcionasse. 

A razão de tudo isso, como dito, estaria no fato de que o Estado de Bem-

Estar Social preconiza o interesse público em detrimento do interesse particular. 

Diante da mudança de compreensão sobre a fonte e o significado da 

autonomia da vontade, a doutrina jurídica deixou de considerar a expressão 

autonomia da vontade como sinônimo de autonomia privada. Ela seria então, a 

autonomia jurídica da pessoa interpretada nos moldes do paradigma do Estado 

Social de Direito. 

Hans Kelsen e Carl Schmitt foram autores cujos pensamentos estavam 

afinados com o paradigma do Estado Social de Direito. (OMMATI, 2004). 

A interpretação do trecho abaixo, retirado da Teoria Pura do Direito, 

demonstra a relação existente entre a conformação de sentido linguístico do 

pensamento de Kelsen e o paradigma do Estado Social de Direito: 
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[...] O negócio jurídico típico é o contrato. Num contrato as partes 
contratantes acordam que devem conduzir-se de determinada maneira, uma 
em face da outra. Este dever é o sentido subjetivo do ato jurídico-negocial. 
Mas também é o seu sentido objetivo. Quer dizer: este ato é um fato 
produtor de Direito se e na medida em que a ordem jurídica confere a tal 
fato esta qualidade [...]. 
[...] O Estado [...] define-se como uma ordem jurídica relativamente 
centralizada, limitada no seu domínio espacial e temporal de vigência, 
soberana ou imediata relativamente ao Direito internacional e que é, 
globalmente ou de um modo geral, eficaz. (KELSEN, 1996, p. 284-321- grifo 
nosso). 

Kelsen não via diferença ontológica entre Direito Público e Privado. Entendia 

que todo Direito era Público, já que todo Direito seria consequência de criação do 

Parlamento e, por isso, resultado de manifestação de vontade do Estado. A própria 

formação do negócio jurídico – que se daria por intermédio da autonomia privada, 

seria resultado da individualização de uma norma geral,  da manifestação volitiva do 

Estado Social de Direito. (OMMATI, 2004). 

Se no Estado Liberal de Direito o privado era a esfera do egoísmo e o público, 

a do Estado percebida como contrato, no Estado Social de Direito, o público cresce 

enormemente e o privado torna-se mera convenção. Para o Normativismo Jurídico 

de Hans Kelsen, portanto, o Direito Privado será mero reflexo do Ordenamento 

Jurídico Público. Seu pensamento fez adeptos em todo o mundo e serviu às 

ditaduras da América Latina. (FIUZA, 2008; OMMATI, 2004). 

Carl Schmitt, em “Teologia Política”, cita Kelsen ao tratar sobre o Estado: “na 

análise jurídica não há pessoas reais nem fictícias, mas apenas pontos de 

imputabilidade.” (SCHMITT, 2006, p.19).  

O conceito de democracia foca-se nos princípios da identidade, 

homogeneidade, igualdade substancial e política, afirma Carl Schmitt. A democracia 

só seria possível se houvesse identidade e o povo fosse “capaz de atuação política 

em sua realidade imediata”. Ao contrário do princípio da representação, a unidade 

política só seria possível mediante representação do povo por outras pessoas.  

Para haver democracia, o povo deve ser homogêneo. Deve distinguir-se dos 

povos de outros Estados; mas pela igualdade material e política unificadora do povo 

não deve existir diferença entre governantes e governados. Nessa esteira, a 

democracia não se sustenta no conceito de humanidade, mas sim de povo. Por 

aclamação eles podem eleger seus chefes que expressariam a vontade do povo, 

permitindo que até ditaduras fossem expressão da democracia. Parte do 



 210

pensamento de Schmitt é conceitual e a outra fenomenológica. Embora considere 

que a igualdade seja a base da democracia, não desconsidera, como fenômeno, o 

fato de que os povos são heterogêneos. O que ele ressalta é que deve haver um 

fator de homogeneidade para que haja democracia e o povo possa aclamar seus 

chefes. (KLEIN, 2010). 

O pensamento schmittiano defende que enquanto no Estado Liberal de Direito 

a esfera privada é o âmbito político no qual se fazem escolhas, dentre elas, a dos 

representantes do povo, na democracia, esta precisa acentuar a esfera pública 

como aquele em que ocorrem a escolha do chefe e as demais decisões políticas. 

Ele entende que o modelo político parlamentar não seria democrático, pois é 

resultado de sufrágio secreto, o que acarreta apenas a somatória de 

posicionamentos privados. O voto secreto seria apenas uma expressão das 

liberdades do Estado Liberal, mas incapaz de levar as decisões para a esfera 

pública. Ao contrário, numa assembleia formada pelo povo, poderiam surgir dez 

pessoas que conseguiriam compreender melhor qual é a verdadeira vontade política 

do povo em face de outras noventa, de modo que se pudessem identificar os 

inimigos do povo. (KLEIN, 2010). 

Também como descrição fenomenológica, Schmitt, apesar de seu conceito de 

identidade, diz que é impossível haver democracia onde não haja representação por 

parte de uma assembléia que integra o Estado, com o pressuposto fictício de que 

nela paira a vontade geral do povo. Além disso, essa assembleia precisaria eleger 

uma pessoa que representasse o Estado frente aos demais Estados. O povo, titular 

do poder soberano, pode escolher seus chefes contrariando inclusive a Constituição 

e decidir suprimir até os direitos individuais. (KLEIN, 2010). 

A crítica a Schmitt é que ele pretere o critério quantitativo em favor do 

qualitativo quanto à tomada de decisão na democracia, o que abre espaço para 

validação jurídica da ditadura. Defende inclusive que é lícito aos chefes do povo 

utilizar a cinematografia para integrar o povo segundo sua vontade.  

O Estado deve salvaguardar a vontade do povo e fomentá-la se for fraca, 

impondo uma homogeneidade à sociedade civil.  Kelsen concebe o povo em função 

do Direito, tendo em vista a prática normativa e não em face das características 

mentais das pessoas. Pois é da normatividade que decorre a validade sobre o 

entendimento de povo. Schmitt valida como manifestação do povo uma multidão de 

pessoas expressando suas opiniões. (KLEIN, 2010). 
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É papel do Estado de Bem-Estar Social promover a materialização da 

cidadania da população, reconhece Schmitt, que já podia votar, mas agora num 

contexto em que havia sérios problemas de saúde e educação. (OMMATI, 2004). 

No Estado Social de Direito, a vontade da pessoa deixa de ser a fonte de 

norma jurídica, pois o Estado, compreendido como Ordenamento Jurídico, assume 

esse papel em face da supremacia do interesse público em detrimento do privado.  

O próprio Direito Privado, no Estado de Bem-Estar Social, é interpretado 

como conjunto de normas estabelecidas pelo Estado. A autonomia privada – 

reinterpretação da autonomia da vontade segundo o paradigma do Welfare State – 

decorre do Direito como Estado, ordem de imputação que remete à norma 

fundamental e não à vontade do indivíduo. 

O que motiva a preponderância da esfera pública e o achatamento da esfera 

privada no Estado Social é o entendimento de que há supremacia do interesse 

público sobre o privado. A igualdade deve se efetivar juridicamente não somente no 

aspecto formal, mas também no material. 

Sobre o novo contexto do Estado, Rui Barbosa (1995), em sua “Oração aos 

Moços”, discurso de paraninfo da turma de 1920 da Universidade de São Paulo, 

declara: 

[...] regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos 
desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 
proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 
igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar 
com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria 
desigualdade flagrante, e não igualdade real. (BARBOSA, 1995, p. 666). 

No Estado de Bem-Estar Social, autonomia privada é a liberdade  pessoal 

para formar obrigações, segundo os novos ditames normativos da Constituição. 

Destarte, a autonomia privada não mais implica legitimação para praticar o 

laissez-faire, laissez-passer, laissez-contracter, como se o Estado fosse Liberal, 

mínimo interventor nas obrigações privadas. Seu dever principal era garantir 

segurança jurídica para que se promovesse o poder de vontade das pessoas. O 

Estado se preocupa, no Capitalismo com o Estado de Bem-Estar Social, com a 

continuação de seu dever de garantir a liberdade, porém agora associada à ideia da 

igualdade material e não mais ao aspecto formal apenas. 
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A hermenêutica jurídica da autonomia da vontade passou a não ver mais esse 

instituto como sinônimo de autonomia privada. No stricto sensu, ela deixa de ser 

autonomia da vontade e passa a ser instituto jurídico próprio do Estado de Bem-

Estar Social. 

No Estado Social de Direito, a hermenêutica sobre a natureza jurídica da 

autonomia privada implica limitação jurídico-qualitativa das possibilidades individuais 

para criar obrigações. Porque seu campo subjetivo de interesses não determina 

mais a esfera pública; ao contrário, é o âmbito jurídico público que imprime o sentido 

de validade dos atos jurídicos perpetrados na práxis privada. 

Todavia, isso traz um sério problema à democracia, pois todos os engenhos 

jurídicos construídos pelo homem têm, como base material, a existência fática de 

pessoas que, como seres humanos, são seres anímicos.  

Ao conceder maior importância e força à autonomia pública, na realidade está 

se validando a vontade individual de membros que exercem cargo de chefia, como 

os agentes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, atribuindo-lhes a 

titularidade do poder soberano como representantes legítimos da vontade geral do 

povo.  

Na democracia não há Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, mas órgãos 

que exercem funções precipuamente legislativas, executivas ou judiciárias, pois 

quem tem poder político é o povo. 

6.5.6 A Hermenêutica Jurídica da Autonomia Privada no Contexto do Estado 
Social de Direito: perspectiva sobre a interpretaçã o das normas 

Outro aspecto importante sobre a hermenêutica jurídica da autonomia privada 

no paradigma do Estado Social é que sua correção interpretativa está diretamente 

relacionada à abertura hermenêutica que o pensamento jurídico suscitou após a 

Escola da Exegese. 

No Welfare State, a abrangência jurídica do público cresce tanto que o 

privado torna-se mera convenção. Ao contrário do paradigma do Estado Liberal, o 

juiz passa a estar obrigado juridicamente a interpretar a lei segundo métodos 

gramaticais, históricos, silogísticos e teleológicos. (OMMATI, 2004). 
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O exame histórico da jurisprudência mostra que o Sistema Jurídico sempre foi 

aberto, com interpretação argumentativa e aplicação casuísta, declara César Fiúza. 

Mesmo na época da Escola da Exegese “[...] os tribunais franceses não se 

fechavam às inovações hermenêuticas, baseadas em pura argumentação jurídica.” 

(FIUZA, 2008, p.100). 

Portanto, o que a Escola da Exegese produziu foi uma hermenêutica com 

restrições legais e doutrinárias para se interpretar o Direito visto como Sistema 

Jurídico hermético. 

Enquanto na França imperava a Escola da Exegese, na Alemanha surgiu a 

Escola Histórica, consequência da visão romântica de mundo. 

Savigny foi a figura mais importante desse movimento e entendia que os 

Códigos de Direito, expressão de despotismo, seriam impostos pela razão em 

desarmonia com os costumes. Esses códigos não eram expressão do espírito do 

povo de determinado lugar e tempo, segundo Savigny, pois eram estatuídos de cima 

para baixo. (FIUZA, 2008). 

O contexto da Escola Histórica era peculiar, pois a Alemanha era formada de 

vários reinos ligados culturalmente, tornando-se árduo defender a codificação 

naquele período. O máximo que se conseguiu foi adaptar o Digesto, parte do Corpus 

Iuris, à Alemanha do século XIX. Logo que a Alemanha se unificou, fez-se o Código 

alemão, o BGB – Bürgerlisches Gesetzbuch, o que não significa que para isso os 

alemães tenham seguido o pensamento da Escola da Exegese. (FIUZA, 2008). 

A Escola Histórica pregava que os institutos jurídicos estavam sediados na 

consciência do povo e que o Direito era resultado de trabalho científico baseado na 

História. Isso explica a importância que o professor Savigny, de Ihering e Marx, deu 

à academia. Ela entendia que o Direito era fenômeno racional e universal e não 

conhecimento temporal como historicidade de uma nação. Caberia aos juristas criar 

conceitos que garantissem segurança jurídica, por dar clareza de sentido aos textos 

jurídicos. Foi o “[...] formalismo alemão do Usus Modernus Pandectarum, que 

terminou por servir de base ao positivismo jurídico, que imperou por quase todo o 

século XX.” (FIUZA, 2008, p.103). 

O trabalho do Poder Legislativo consistiria em apoiar juridicamente esse 

Direito vivo, consequência dos costumes, exposto pela elaboração científica 

doutrinária jurídica. (FIUZA, 2008). 
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Pode-se inferir, do pensamento de Fiuza, que o formalismo alemão foi o 

responsável por propiciar, ao mundo da interpretação jurídica, o entendimento de 

que era necessário esculpir teorias gerais, conceitos, definições e classificações, 

como também sistematização e pretensão de clareza hermenêutica quanto aos 

textos de lei. (FIUZA, 2008). 

No século XIX, além da Escola da Exegese e da Histórica, houve também o 

pensamento sociológico de Auguste Comte, o qual forneceu as bases para o 

Positivismo Jurídico. No entanto, o Positivismo Jurídico não seguiu a tendência 

sociológica apontada por Comte, que funda seu pensamento na realidade social. O 

Positivismo, porém, se estribou numa Teoria Objetiva do Direito. Esta leva em conta 

um conjunto de normas postas pela vontade soberana do Estado. Assim, o Direito 

Positivo tornou-se, em oposição ao Direito Natural, o único existente. (FIUZA, 2008). 

O pensamente de Auguste Comte influencia o Positivismo.Ele parte do 

princípio de que as leis outorgadas pelo Estado deveriam ser fiéis aos fatos sociais. 

A análise desses fatos fez com que as leis se tornassem conceitos gerais e 

abstratos. (FIUZA, 2008). 

Curiosamente, embora Savigny tenha desenvolvido um pensamento contrário 

à codificação com base no Volksgeist – o Espírito do Povo -, opondo-se ao 

pensamento de seu conterrâneo Thibaut, impulsionou processo que resultou no 

Código alemão de 1900, influenciado pelo trabalho de grupos de juristas e 

economista, dentre eles, Windscheid.  

Rudolf Von Ihering, um dos maiores juristas da história alemã, não participou 

da elaboração do BGB, em função de seu temperamento vivo e sua teimosa 

originalidade. Essas características o afastaram do trabalho miúdo e silencioso, 

segundo Wieacker. Isso não aconteceu com Windscheid, em função de seu senso 

de dever. (ROBERTO, 2008). 

Ihering opõe-se ao Positivismo Jurídico, pois pensa que o Direito se relaciona 

com o fim específico de concretizá-lo. Ele entende que o jurista deve voltar sua 

atenção às necessidades práticas dos indivíduos. (FIUZA, 2008). 

O Utilitarismo Jurídico de Ihering é a base para a Jurisprudência dos 

Interesses de Philipp Heck, da Universidade de Tübingen. Para Heck, o papel do 

Direito deve ser a coordenação da garantia dos interesses individuais; o juiz, como 

intérprete da lei, não se deve atar exclusivamente à função de subsumir o fato à 

norma, mas tem o dever de prolatar uma decisão que componha os interesses que 
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estão em jogo, adequando-os às necessidades práticas da vida. A Jurisprudência 

dos Interesses estriba-se nas premissas de que o juiz deve se ater ao Direito 

Positivo. Deve valorar os interesses conflituosos dos indivíduos no caso concreto, 

inclusive quando se depara com lacunas na legislação. Deve agir assim para ajustá-

lo, como se o legislador estivesse procedendo a essa composição. (FIUZA, 2008). 

Disserta Alexandre Travessoni (2004), na obra “O Fundamento de Validade 

do Direito: Kant e Kelsen”, que Gumplovitz e Kohler são os principais representantes 

do Positivismo Sociológico.  

Ihering na Alemanha e Bentham na Inglaterra são os precursores do 

Positivismo Analítico, segundo Bodenheimer, responsável por classificar o 

Positivismo Jurídico em Sociológico e Analítico. Contudo, Bodenheimer alerta que a 

criação do Positivismo Analítico somente ocorre com Austin na Inglaterra e com 

Kelsen, responsável pelo seu maior desenvolvimento.  

O Positivismo Sociológico perquire as forças sociais que influenciam o 

desenvolvimento do Direito, enquanto o Positivismo Analítico tem como objeto a 

interpretação das regras jurídicas do Estado.  

A Teoria Pura do Direito tem semelhanças com a Jurisprudência Analítica de 

Austin, que apresenta marcantes pontos neokantianos, alerta Travessoni.  

Kant, em “Crítica da Razão Pura”, quis estabelecer os limites do 

conhecimento, enquanto Kelsen na “Teoria Pura do Direito” visou indicar as 

fronteiras da possibilidade da Ciência do Direito, tendo em vista o conceito de 

validade. Kelsen foi seduzido pela Crítica da Razão Pura de Kant, considerando-o 

mestre da Gnosiologia, segundo ensina Miguel Reale. (TRAVESSONI, 2004). 

O formalismo era extremamente precioso para o Positivismo Jurídico, 

suscitando não somente o recrudescimento da dogmática jurídica com alicerce na 

Jurisprudência dos Conceitos, mas também a convicção de que os grandes 

monumentos legislativos regulamentariam exaustivamente todos os fatos sociais. A 

autointegração do Direito, um processo autônomo, deixaria de fora de sua 

hermenêutica os elementos que lhe fossem externos e procederia, balizada em 

princípios gerais, à aplicação dos métodos lógicos e sistemáticos. (FIUZA, 2008). 

O Código Civil francês de 1804 e o BGB alemão de 1900, alicerçados no 

Direito Positivo, formaram o eixo jurídico para as demais codificações dos séculos 

XIX e XX. Foi o BGB alemão que apresentou ao mundo parte de uma Teoria Geral 
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vinculadora de todo o corpo legislativo alemão codificado. (CAENEGEM, 1999; 

ROBERTO, 2008). 

Conclui-se do pensamento de César Fiuza que, não obstante a 

Jurisprudência dos Interesses não investigasse os valores da comunidade e sim a 

vontade do legislador, foi importante por introduzir o juízo de valor para se fazer 

interpretação jurídica correta.   

A conferência de Ehrlich, de 1903, intitulada “A Luta pela Ciência do Direito”, 

propugnava a não restrição à vontade do legislador para se aferir o significado da 

Lei por meio do método da subsunção.  

A Jurisprudência dos Interesses ancorou-se no “Movimento para o Direito 

Livre”, que se voltava contra a metodologia formalista do Direito Positivo.  

Já em 1888, Oskar Von Bülow defendia que o papel processual do juiz não 

era a mera aplicação da lei pronta, mas a criação do Direito.  

Hermann Kantorowicz publicou seu manifesto para um Movimento do Direito 

Livre em 1906. Para ele, o Direito decorre de grupos e movimentos sociais e cabe à 

doutrina jurídica fazer seu compêndio, e ao legislador, reconhecê-lo. Portanto, o 

povo não conhece o Direito proveniente do Estado, mas sim o espontâneo, natural, 

ou seja, o Direito Livre. (FIUZA, 2008). 

Todas as tentativas do Movimento para o Direito Livre não conseguiram 

romper com a metodologia formalista do Direito Positivo, exacerbada pelos trabalhos 

normativistas de Hans Kelsen.  

Em 1960 publica-se a versão definitiva de sua “Teoria Pura do Direito.” 

(ATIENZA, 2003). Nela, o autor desenvolve raciocínio lógico-silogístico de modo que 

a fonte da norma jurídica não seja um valor, mas sim outra norma jurídica 

hierarquicamente superior àquela. Kelsen não desconhece os valores e sua 

influência na cultura, mas separa o Direito da Moral dos demais ramos do 

conhecimento.  

A norma jurídica é esquema de interpretação para se saber se determinado 

fato é jurídico ou não. A norma funciona como esquema de interpretação porque 

haveria relação entre o fato concreto e uma hipótese legalmente válida. Dizer que a 

norma jurídica é esquema de interpretação significa que “[...] o conteúdo de um 

acontecer fático coincide com o conteúdo de uma norma que consideramos válida." 

(KELSEN, 1996, p.4). 
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Exemplo de norma maior: a pessoa que, de forma culposa, causa dano 

parcial a outra, deteriorando algum bem do seu patrimônio, deve reparar a lesão na 

esfera jurídica cível mediante indenização ao proprietário do bem deteriorado. O Sr. 

Andrade, por exemplo, danificou culposamente o carro de Ângela e Fernanda. Como 

norma menor, surge o seguinte preceito: o Sr. Andrade deve pagar indenização à 

Ângela e Fernanda. A norma, neste exemplo, é esquema de interpretação, por meio 

da hipótese legal nela contida. Elencando os elementos do dano culposo e suas 

consequências, pode-se interpretar que a conduta do Sr. Andrade é fato jurídico, 

relevante para o Direito, por ser ato ilícito.  

É o mesmo caso do seguinte exemplo. Norma maior: o credor deve dar 

quitação ao devedor quando este lhe paga. A prova do pagamento é o recibo, que 

deve conter os seguintes requisitos: a espécie e valor da obrigação paga; quem 

pagou ou em nome de quem se pagou; data, local do pagamento e a assinatura do 

credor. O recibo gera presunção de que houve pagamento válido. Fato: Charles, 

Lennon, Cássio, Eduardo e Gerard pagaram uma obrigação jurídica referente à 

compra de um imóvel pertencente à Eliane e Fabrício. Eles escreveram num pedaço 

de papel que aqueles cinco homens pagaram o valor de R$ 400.000,00 pelo imóvel, 

no dia 17 de janeiro de 1956 e colocaram sua rubrica no documento. Norma menor: 

o recibo entregue aos compradores deve ser considerado instrumento privado de 

quitação válida da obrigação jurídica com os devedores. A norma maior foi esquema 

de interpretação quanto ao ato de se escrever no papel os aludidos requisitos do 

recibo para que sua emissão fosse considerada ato jurídico. 

No pensamento kelseniano, a norma menor só será lícita se sua validação 

decorrer de uma norma maior. Esta, por sua vez, tem sua base de licitude em outra 

norma maior e assim sucessivamente até se chegar à Norma Fundamental. 

(KELSEN, 1996). 

A Norma Fundamental- Grundnorm - é pressuposta à validade do Direito e 

não possui conteúdo material. Ela é formal, pois só determina que uma pessoa ou 

conjunto de pessoas tenha poder para criar uma norma jurídica vinculante. 

(KELSEN, 1996). 

Para Hans Kelsen (1996), portanto, uma norma superior não transmite um 

conteúdo material à segunda, mas somente validade no Direito. As normas jurídicas 

estão escalonadas na forma piramidal, de maneira que a norma superior confere 

validade às demais no sentido descendente.  
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Entretanto, levanta-se a indagação: o que confere validade à norma que está 

no ápice máximo da pirâmide? A resposta é precisamente a norma fundamental. Ela 

entende que o povo de um Estado está convicto de que determinadas pessoas têm 

poder para transformar preceitos em normas jurídicas obrigatórias. Essa convicção, 

contudo, depende de fatores históricos, políticos e morais desse povo. Isso propicia 

uma contundente crítica à compreensão kelseniana sobre a separação entre Direito 

e Moral.  

O pressuposto de validade último do Direito não está nele, mas fora dele, 

afirma Hans Kelsen (1996). No próprio capítulo oito de sua Teoria Pura do Direito, o 

autor concebe a possibilidade de se interpretar o Direito fugindo de maneira não 

estrita à silogística. 

Geralmente, a doutrina jurídica encerra aqui os estudos hermenêuticos gerais 

quando se trata do Estado Social de Direito. Em seguida, normalmente, com vista ao 

Estado Democrático de Direito, inicia os estudos das correntes relacionadas à 

argumentação jurídica. Entretanto, é importante continuar a explanação sobre as 

teorias da argumentação para se compreender a autonomia privada na perspectiva 

do Estado Social de Direito.  

Antes de se lançar luz sobre isso, contudo, deve-se dar seguimento à 

historicidade da Hermenêutica Jurídica no Pós-positivismo Jurídico. 

Não obstante a influência que o Positivismo Jurídico e o Normativismo 

exerceram no século XX, no início desse período histórico surge a chamada 

Jurisprudência dos Valores, representada por Radbruch e Karl Larenz, 

respectivamente, na primeira e segunda metade desse século.  

A Jurisprudência de Valores vê as crenças e tradições como elementos da 

cultura, como base referencial hermenêutica para se interpretar o Direito. Valida, 

para isso, o emprego de valores e princípios preparando o caminho para o Pós-

positivismo, em meados do século XX, como contraponto ao Positivismo e ao 

Normativismo. Passa-se a discutir que o foco do Direito não é seu aspecto formal 

propugnado pelos positivistas, mas sim a composição dos conflitos, preservando-se, 

contudo, a segurança jurídica. Por outras palavras, o Pós-positivismo visa 

desenvolver método que preserva a segurança jurídica, mas com efetivação da 

justiça. (FIUZA, 2008). 
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A partir de 1950, publicaram-se muitas obras que tomaram o nome de Teoria 

da Argumentação Jurídica, reagindo ao Positivismo Jurídico e sua lógica formal, 

como diz César Fiuza (2008). 

Em 1953, Theodor Viehweg escreve “Tópica e Jurisprudência”, partindo dos 

estudos de Gian Battista Vico realizados em 1708. Ali se discute a diversidade entre 

o modo de estudo antigo e moderno. Para Vico, o estudo antigo, denominada tópica 

ou retórica, é herança da Antiguidade Clássica transmitida por Cícero. Contrapõe 

pontos de vista baseados em cânones da tópica retórica em face do verossímil. O 

método moderno, por sua vez, baseia-se em longas cadeias de dedução a partir da 

“verdade primeira”, primum verum, que é indubitável, conforme o pensamento 

cartesiano. (ROBERTO, 2003).  

“Tópica” é um dos seis livros de Aristóteles que posteriormente seriam 

organizados com o nome de “Organon”, ensina Giordano Bruno Roberto (2003).  

Seu objetivo é a investigação dos instrumentos, organon, mentais para se ocupar de 

qualquer  outro tipo de investigação, segundo ensinam Reale e Antiseri.  

Aristóteles diz que o raciocínio pode ser apodídico ou dialético. O apodídico 

procede de proposições primeiras ou verdadeiras; o dialético, de opiniões 

verossímeis. Topoi são as fontes dessas opiniões. 

Sobre Topoi, em “Tópica e Jurisprudência”, Theodor Viehweg diz:  

[...] falamos de Topoi em relação aos raciocínios dialéticos e retóricos. Os 
topoi referem-se indistintamente a diferentes objetos jurídicos, físicos, 
políticos e a muitos outros de espécie diferente, como por exemplo, o topos 
do mais e do menos: a partir dele, pode-se obter um silogismo ou entimema 
sobre objetos do Direito [...]. [...] Topoi são, portanto, para Aristóteles, 
pontos de vista utilizáveis e aceitáveis em toda parte, que se empregam a 
favor ou contra o que é conforme a opinião aceita e que podem conduzir à 
verdade. 
[...] Aristóteles [...] projetou em sua tópica uma teoria dialética, entendida 
como arte da discussão [...], para a qual ofereceu um catálogo de topoi 
estruturado de forma flexível e capaz de prestar consideráveis serviços à 
práxis. Isto interessou a Cícero. 
Este entendeu a tópica como uma praxis da argumentação, a qual maneja o 
catálogo de topoi que ele esquematizou bastante. Enquanto Aristóteles 
trata, em primeiro lugar, ainda que não de modo exclusivo, de formar uma 
teoria, Cícero trata de aplicar um catálogo de topoi já pronto. Àquele 
interessavam essencialmente as causas; a este, em troca, os resultados. 
(VIEHWEG, 1979, p.26-31).   

A interpretação segundo a tópica é dialético-aristotélica e emprega verdades 

verossímeis catalogadas para se resolver o que, na linguagem aristotélica, chama-
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se aporia, ou seja, um problema. Consoante Viehweg, o raciocínio no Direito 

Romano era tópico, pois primeiro o jurista deparava-se com o problema e depois 

encontrava argumentos para resolvê-lo. No Direito medieval ocorria o mesmo que no 

ius civile de Roma: partia-se do problema para desenvolver uma techne, que era a 

tópica, adequada para solucioná-lo. No século XVII, Leibniz, em seus escritos 

intitulados “Dissertatio de Arte Combinatória”, tenta adequar a tradição tópica ao 

raciocínio matemático daquele tempo. Em seguida, pelo raciocínio dedutivo, tentou-

se afastar a tópica no tempo das codificações jurídicas. (ROBERTO, 2003). 

O pensamento tópico está presente nas escolhas dos axiomas e premissas 

gerais que formarão o sistema jurídico lógico-dedutivo dos códigos jurídicos, declara 

Viehweg, criticando a lógica formal do século XIX e as seguintes. A tópica será 

utilizada para preencher as lacunas do Sistema Jurídico, acrescenta o autor. Como 

as palavras comportam vários sentidos, a tópica participa das invenções desses 

significados.  

A tópica, conforme Atienza, não leva em conta o papel importante que a lei e 

a dogmática jurídica têm no raciocínio jurídico. Todavia, segundo Giordano Bruno 

Roberto, Viehweg criticou veemente o formalismo jurídico, apresentando uma 

alternativa instrumental, a tópica. Por fim, principiou a Teoria da Argumentação 

Jurídica que influencia fortemente a Hermenêutica Jurídica nos dias hodiernos. 

(ROBERTO, 2003). 

Em 1956, Recaséns Siches publicou estudos semelhantes aos de Viehweg, 

sobre concepção de argumentação e interpretação jurídicas. (ATIENZA, 2003). 

O método Subjetivo-Objetivo assinado por Recaséns Siches, um dos maiores 

autores do Pós-positivismo, objetiva coadunar segurança jurídica com justiça ao 

propor divisão entre conhecimento acadêmico e não acadêmico. (FIUZA, 2008). 

O conhecimento acadêmico visa à elaboração de conceitos abstratos e gerais 

para se facilitar o estado do Direito em Ordenamentos Jurídicos diversos. (FIUZA, 

2008). 

Já o conhecimento não-acadêmico tem o intuito de aplicar o Direito aos casos 

concretos. Entende que o método lógico-formal do Positivismo não é suficiente para 

remeter o intérprete à norma certa para a situação jurídica particular.  Também não 

é suficiente para encontrar a hermenêutica correta que faça distinção, dentro da 

norma abstrata e geral, qual a menor, tomada como sentença jurídica advinda do 

Judiciário para se resolver a lide.  
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Para Siches, a resposta metodológica sobre essa problemática deve ser dada 

pela Filosofia.O juiz, mantendo sua visão interpretativa no passado e trazendo-a até 

o presente onde está, deve pesquisar a vontade do legislador para interpretar o 

Direito e decidir. 

O Direito Positivo não é, na visão de Recaséns Siches, um conjunto de 

palavras ou conceitos lógicos, mas a interpretação justa das normas vigentes. O juiz 

não deve se sentir culpado de ter de adaptar a lei, a par dos enunciados feitos pelo 

legislador, para fazer justiça.  

Todo ato jurisdicional é ato criativo para o autor. Ao interpretar o Direito, o juiz 

deve pesquisar, segundo a razoabilidade, na vontade do legislador, quais foram os 

valores escolhidos para qualificar as normas jurídicas. O juiz deve, então, perquirir 

qual é a ordem hierárquica dos valores adotados pelo legislador e aplicar o direito 

silogisticamente a partir disso. (FIUZA, 2008). 

A grande contribuição de Recaséns Siches à Hermenêutica Jurídica foi alertar 

para a importância da Filosofia do Direito e da Axiologia Jurídica para se interpretar. 

(FIUZA, 2008). 

Em 1958, Chaïm Perelman, publica “A Nova Retórica: tratado da 

argumentação”, em conjunto sua colaboradora Olbrecht-tyteca. Este, geralmente 

não comentado pela doutrina jurídica no que tange à “Nova Retórica”, talvez não 

tenha contribuído com ideias originais para esse livro, mas lhe imprimiu 

sistematização que se viu ausente nas demais publicações de Perelman. Atienza 

ensina que ele é o autor que provavelmente mais contribuiu para o ressurgimento da 

tópica e da retórica antigas, mesmo em face de Viehweg. (ATIENZA, 2003; 

DUARTE, 2004). 

Explica Écio Oto Ramos Duarte (2004), no seu livro “Teoria do Discurso e 

Correção normativa do Direito”, que “A Nova Retórica” critica o pensamento 

matemático cartesiano e discute a razão sob a perspectiva prática no sentido direto 

da perquirição de uma racionalidade que responda às angústias, incertezas e 

questionamentos do ser humano. 

Perelman estuda a forma pela qual, a partir da razão prática, chega-se à 

razão teórica; ou seja, como ir da vida comum à teoria filosófica. Afirma que o 

aspecto fulgurante da razão é associar razão aos valores que fazem parte da vida 

do homem, como se prova pelo exame da condição humana. O autor não 
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desconsidera a importância da lógica formal, mas deseja que a razão se assuma 

quanto a sua historicidade.  

Decartes foca-se no rigor de raciocínio que visa à busca da certeza e 

objetividade, por meio de ideias de clareza, evidência e distinção que garantam 

premissas verdadeiras, raciocínios válidos e inferências corretas, sem se levar em 

conta o “auditório”.  

Isso fez com que se desumanizasse a retórica, desconsiderando-se que as 

vicissitudes humanas interferem na comunicação de conceitos, de modo que não se 

pode conceber que o raciocínio seja independente e anterior à linguagem, afirma 

Perelman.  

O desenvolvimento do pensamento tem como guia o seu auditório formado 

pelos destinatários da comunicação. Condenava todo o empreendimento que 

conferisse aos valores fundamentação objetiva ou que os submetesse a uma 

redução metodológica. Concebe a razão de forma mais ampliada que a lógico-

formal, para conciliar razão com valor, vontade e ação.  Procura desenvolver uma 

lógica acerca dos juízos de valor e utiliza-se dos estudos matemáticos de Frege para 

isso, no sentido de que uma escolha seja “preferível” a outra. Visou entender 

metodologicamente como fazer uma escolha razoável, uma boa opção. Indagava a 

respeito de como definir qual é o melhor fim a se perseguir.  

Quebra-se, então, a impessoalidade da lógica formal para focar a discussão 

da eficácia dos argumentos e sua associação às escolhas e fins desejados. A 

validade deixa de ser independente da intersubjetividade e passa a ser atrelada à 

argumentação numa perspectiva dialógica da linguagem. Nesse contexto, os valores 

são objetos de justificação de escolhas em função do que é preferível. Assim, os 

argumentos não tiram validade de si mesmos, mas do confronto de opiniões, tendo 

em vista a razoabilidade. (DUARTE, 2004). 

Há, no pensamento perelmaniano, uma substituição do conceito de 

contradição pelo de incompatibilidade. O sentido de cada proposição é 

circunstanciada, pois se refere a outra mais querida em face do que se almeja e da 

justificação realizada em determinada situação.  

Como expõe Cláudia Monteiro (2001, p.116), no seu estudo “Teoria da 

Argumentação Jurídica e Nova Retórica”, a teoria “[...] da justiça reexaminada de 

Perelman, em linhas gerais, entende que a decisão importa a administração de 

valores”. 



 223

O autor admite que haja pluralidade de opiniões. O homem razoável é o que 

emprega a razão de forma retórico-argumentativa diante do auditório universal 

(DUARTE, 2004). Entendendo que a razão prática predomina sobre a teórica, 

relaciona razão com justiça. A razão não deve estar atrelada à verdade, mas sim à 

ideia de justificação, crítica e argumentação. Consequentemente há várias 

possibilidades racionais de perspectiva de justificação. No que tange ao Direito, a 

decisão do juiz deve ser justificada conforme a razoabilidade, cujo critério é o de 

justiça.  

A justiça é a regra fundamental da razão prática e princípio constitutivo da 

razão histórica. Em face da pluralidade social com múltiplas concepções de justiça, 

Perelman diz que existe um elemento indeterminado, análogo a uma variável 

matemática, que é fator de referência para se fazer justificação a partir de valores. 

Como esse elemento é indeterminado, a aplicação da regra da justiça é possível, 

mas não de forma mecanicista. Soma-se ao exposto que Perelman estabelece um 

princípio da inércia no sentido de que toda mudança precisa passar por justificação. 

(DUARTE, 2004). 

Nesse contexto, tendo em vista que Perelman defende a ideia de auditório 

atrelado à argumentação, esta se relaciona também com os juízos de adesão e 

acordo. O auditório direciona a argumentação e a mantém concreta. Afinal, é em 

função dele que se desenvolve a argumentação.  

O objeto da Teoria da Argumentação, portanto, é o estudo dos meios de 

argumentação para gerar maior adesão do auditório, composto por aqueles que o 

orador quer influenciar. A Nova Retórica não é a lógica do verossímil, porém do 

preferível. Todavia, não se trata de retórica clássica, pois a nova configuração 

hierárquica de valores que se apresenta no auditório não é resultado do bom 

desempenho do orador, mas sim do lógico desejo de se compreender o pensamento 

humano à luz de seus esquemas de raciocínio e dos argumentos debatidos. 

(DUARTE, 2004). 

Toulmim publica The use of argument também no ano de 1958. Ele está 

preocupado com a estrutura e força dos argumentos. Os homens que argumentam 

estão envolvidos na argumentação, ou seja, há intersubjetividade. (ATIENZA, 2003). 

No pensamento toulminiano, os argumentos são formados por quatro 

elementos: a pretensão, ponto de partida e chegada, “x” tem direito à indenização; 

as razões, fatos integrantes do caso concreto: “Y”causou um dano a “X”; a garantia 
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do argumento, a qual, no Direito, implica a norma jurídica: quem causa dano a 

outrem deve indenizar quem sofreu a lesão; o respaldo que, para o Ordenamento 

Jurídico, são os enunciados normativos: no caso do Direito brasileiro, o respaldo 

estaria nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002. No Direito, a argumentação 

nem sempre remete a resultados necessários. Não é em toda situação jurídica que 

quem causa um dano será obrigado o reparar: no caso de força maior, por exemplo.  

Há argumentos que levam a uma só possibilidade; outros, por serem falaciosos, 

incorretos, não resultam em conclusão válida. (FIUZA, 2008). 

A partir do exposto, podem-se fazer algumas observações conclusivas sobre 

a interpretação da autonomia privada como espaço de criação de normas no 

contexto do Estado Social de Direito. 

Na Escola da Exegese, típica do Estado Liberal de Direito, a interpretação 

sobre o exercício da autonomia da vontade não comportava critérios axiológicos. A 

abstração e generalidade contidas na lei acarretavam a possibilidade de se suscitar 

deveres e direitos entre pessoas num horizonte em que havia somente liberdade e 

igualdade no sentido formal. 

Nesse contexto, a atuação jurídica das pessoas livres e iguais no sentido 

formal, poderia ser direcionada a partir de sua autonomia da vontade, para perseguir 

seus anseios individuais. Isso acontecia com apoio do Estado que sempre mantinha 

diante de si a meta de não interferir nas relações privadas, a não ser que houvesse 

um ato ilícito. 

Embora houvesse ampla margem de autonomia da vontade, ela se restringia 

aos ditames da lei que, historicamente, foi erigida para proteger a propriedade do 

burguês. Naquele tempo, século XVIII e XIX, havia forte concentração de capital nas 

mãos de pequeno grupo de burgueses.  

Se por um lado, o fato de ser da escola da Exegese evitava a arbitrariedade, 

por outro, a perspectiva da exegética era mecanismo de controle da alta sobre a 

baixa burguesia. A tentativa de se proibir a interpretação da lei faz com que haja 

uma pretensão de previsibilidade e vigilância por parte do Estado e da doutrina do 

Direito sobre as consequências jurídicas advindas do emprego da autonomia da 

vontade.  

Se o negócio jurídico fosse celebrado segundo os ditames da lei burguesa em 

vigor, haveria somente uma conclusão necessária sobre isso, a manifestação volitiva 

propiciada pela autonomia da vontade: pacta sunt servanda.  
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A autonomia privada na esfera familiar deveria ser exercida com o objetivo de 

ser a família a unidade econômica encabeçada pelo homem, o pater familias. 

A leitura de alguns enunciados jurídicos inscritos no Código Civil francês de 

1804 exemplifica a compreensão de que propriedade, família e contrato são 

erigidos, no Estado Liberal de Direito, como institutos promotores do individualismo 

burguês para acúmulo de capital num contexto da igualdade e liberdade no sentido 

formal. 

217. A esposa, embora não comunicante ou separada na propriedade, não 
pode dar, alienar, prometer, ou adquirir por título gratuito ou cargo, sem a 
anuência do marido no ato, ou o seu consentimento por escrito. 
218. Se o marido recusar-se a autorizar a sua mulher a pleitear em nome 
próprio, o juiz pode dar a sua autorização. 
1108. Quatro condições são essenciais para a validade de um acordo: 
O consentimento da parte que se obriga; 
Sua capacidade de contratar; 
Um determinado objeto que forma o objeto do contrato; 
Que a causa do contrato seja lícita. 
1111. A violência exercida em relação àquele que tenha contratado a 
obrigação, é uma causa de nulidade, embora tenha sido exercida por uma 
terceira pessoa diferente dele em benefício de quem o acordo foi feito. 
1116. A fraude é uma causa de nulidade do contrato, quando os 
estratagemas praticados por uma das partes são de tal ordem que é 
evidente que, sem esses artifícios, a outra parte não teria contratado 
(FRANÇA, 1804 - tradução nossa)13. 

O artigo 1108 do Código de Napoleão de 1804 exige apenas que o ato 

jurídico seja celebrado mediante consentimento da parte que se obrigava; que o 

contratante seja capaz; que haja determinação do objeto do contrato e que o 

contrato tenha causa lícita. Não tem institutos de proteção à pessoa como a lesão e 
                                                           

13
 217. A wife, although non-communicant or separate in property, cannot give, alienate, pledge, or 

acquire by free or chargeable title, without the concurrence of her husband in the act, or his consent in 
writing. 
218. If the husband refuses to authorize his wife to plead in her own name, the judge may give her 
authority. 
1108. Four conditions are essential to the validity of an agreement: 
The consent of the party who binds himself; 
His capacity to contract; A certain object forming the matter of the contract; 
A lawful cause in the bond. 
1111. Violence exercised toward him who has contracted the obligation is a cause of nullity, although 
it have been exercised by a third person different from him for whose benefit the agreement has been 
made. 
1116. Fraud is a cause of nullity of the agreement when the stratagems practiced by one of the parties 
are such, that it is evident that without such stratagems the other party would not have contracted. 
(FRANÇA, 1804). 
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o estado de perigo; estatui normas referentes a cláusulas gerais prescrevendo, por 

exemplo, a boa-fé ou a função social como parâmetro hermenêutico para interpretar, 

limitar ou ser fonte normativa das obrigações jurídicas criadas pelo exercício da 

autonomia da vontade. Prevê somente, nos seus artigos 1109 a 1122, o erro, 

violência e fraude, para preservar a segurança jurídica das partes contratantes, 

como é próprio do Estado Liberal de Direito. O cumprimento da função social 

também não é prescrito quanto ao tratamento jurídico acerca da propriedade. A 

mulher casada não é plenamente capaz para contratar em determinados casos 

expressos na lei, como a doação sem encargo quando não há consentimento do 

marido, como decorre dos artigos 217, 1124, 1125. Se ela quisesse recorrer ao 

Poder Judiciário, deveria ter a permissão dele para isso também, como prescreve o 

art. 219. O motivo disso é o entendimento de que a família é uma unidade 

econômica institucional e não um pacto para obter a dignidade de seus membros. O 

homem é o chefe da família e tem o poder marital e o patrio poder sobre os demais 

membros. Ele é o ser mais importante da família e seu objetivo não é voltar suas 

ações à promoção da vida digna da esposa e filhos, com base hermenêutica calcada 

no princípio da afetividade. Ao contrário, sua missão precípua é promover a 

subsistência dos que estão sob sua guarda e aumentar o seu patrimônio, 

estritamente vinculado à vida familiar. 

Nesse cenário jurídico, o debate com base em valores não era permitido pela 

lei, pois ela já gerava todas as condições adequadas à segurança jurídica 

necessária para que todos se desenvolvessem e procurassem realizar seus projetos 

de vida segundo seus talentos. 

Por outras palavras, contratos abusivos como os de prestação de serviço que 

prescreviam jornada de trabalho de até dezoito horas para mulheres grávidas e 

crianças, eram válidos, desde que formados segundo os parâmetros da legislação 

própria do Estado Liberal de Direito; ou seja, por meio de consentimento dado sem 

violência, fraude ou erro, tendo pessoas capazes como partes, objeto determinado e 

causa lícita. Se o devedor lançasse sua assinatura no instrumento do contrato, 

estava obrigado a cumprir os deveres obrigacionais estabelecidos no negócio, 

mesmo que a prestação de dar, fazer ou não fazer devida por um dos sujeitos 

jurídicos fosse muito mais onerosa que a prestação a qual se poderia exigir da parte 

adversa. 
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No Estado Liberal de Direito, a interpretação exegética definidora do sentido 

hermenêutico da autonomia privada constitui esse instituto jurídico como meio de 

controle da alta burguesia sobre o mundo da vida. A autonomia da vontade das 

pessoas pertencentes à alta e baixa burguesia, da nobreza decadente e das 

pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado convergia para promover o sucesso 

do estilo de vida burguês: a consecução do lucro e consequente aumento 

patrimonial dos donos da força de trabalho, compreendido como reserva de capital 

acumulado. 

Em síntese do que até aqui se estudou sobre a História da Hermenêutica 

Jurídica na presente seção, pode-se afirmar que a Escola Histórica vê nos costumes 

a principal fonte do Direito e valida a interpretação doutrinária como capaz de 

traduzir e expor o sentido jurídico contido na vida do dia a dia, preterindo a 

interpretação autêntica, ou seja, a do legislador, de pretensão exegética. 

A Jurisprudência dos Valores ressalta a interpretação axiológica.  

O Utilitarismo Jurídico de Ihering e a Jurisprudência dos Interesses chamam a 

atenção quanto à necessidade de se romper com a visão abstrata acerca da 

interpretação jurídica a fim de proteger os interesses que surgem nas situações 

jurídicas obrigacionais concretas. 

A tópica de Viehweg alerta para a dialética, para o raciocínio tópico, em 

desfavor do mecanicismo exegético do raciocínio lógico-formal da Exegese, como 

necessidade de se focar primeiro o problema concreto para depois se formular sua 

solução com base em valores catalogados referentes a crenças, costumes e adágios 

jurídicos. 

Recaséns Siches alia à lógica formal a necessidade de se interpretar segundo 

a justiça com auxílio da Filosofia.  

Perelman, com “A Nova Retórica”, defende a razoabilidade argumentativa 

com base na justiça para se interpretar o Direito.  

Toulmin estuda a lógica da argumentação em desfavor também do raciocínio 

calcado em conceitos gerais apenas. 

A partir da influência desses modos hermenêuticos de se pensar o Direito, a 

autonomia jurídica passa a ser interpretada de forma diferente da Escola da 

Exegese. O desumano pano de fundo econômico, traduzido por carga pesada, 

recorrentes danos lançados sobre a maior parte da população que vivia no período 

do Estado Liberal de Direito, alertou a doutrina do Direito para a necessidade de 
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mudanças.  Isso para salvar o modo de vida capitalista, sob pena de se criar 

pressão insuportável capaz de gerar nova revolução, o que de fato ocorreu em 

alguns lugares do Velho Mundo, sob a liderança ideológica de Marx e Engels. 

O Direito passa, então, a interpretar a autonomia jurídica não mais da forma 

mecanicista, assentada em preceitos jurídicos que refletiam flagrantemente o ideal 

do modo de vida burguês. 

Atenuam-se os efeitos da autonomia jurídica refreando-os por meio de dois 

instrumentos.  

O primeiro, pela inserção válida da axiologia na Hermenêutica Jurídica, 

consequente o modo doutrinário e prático de se interpretar o Direito, principalmente, 

no que tange à justiça como igualdade material, no sentido aritmético-substancial, 

para avaliar a correção da perspectiva de manifestação de vontade jurídica das 

pessoas. 

O segundo consiste numa radical mudança de função por parte do Estado. 

Antes, ele agia como se fosse um adulto inerte que via crianças mais fortes que 

outras, as quais, além de não compartilhar o que tinham, retiravam os objetos destas 

de forma injusta. Passa, então, a ter o papel de adulto interventor na vida privada 

daquelas crianças de forma a lhes propiciar modo de vida saudável e educação 

adequados. Por outras palavras, se antes o Estado era expectador de um incêndio 

burguês, agora se torna uma espécie de bombeiro social que visa à contenção das 

chamas da autonomia jurídica, que se alastraram desde fins da Idade Média e 

princípio da Modernidade. 

Portanto, hermeneuticamente, a partir da abertura hermenêutica propiciada 

pela validação da axiologia como referencial correto para se interpretar o Direito, 

retira-se o adjetivo “da vontade” do substantivo “autonomia” e acrescenta-se a 

palavra qualificativa “privada”, como signo de sentido de referencial semelhante ao 

de justiça como igualdade, não só na perspectiva formal, mas também material, de 

modo que haja recuo do espaço de autonomia jurídica no que concerne à pessoa, 

mediante forte auxílio interventor por parte do Estado na economia, no que diz 

respeito ao mundo da vida jurídico privado. 

A influência da reinterpretação da autonomia jurídica como autonomia 

privada, com o passar do tempo, quando se chega ao Estado Democrático de 

Direito, ressalta mais ainda a necessidade de se sobrepor o interesse público ao 

Direito Privado em prol da justiça e igualdade, num contexto de liberdade. 
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A doutrina do Direito Privado, em face das Declarações de Direitos e de 

Constituições que prescrevem direitos fundamentais, num pretenso ambiente 

jurídico de Democracia constitucional, passa a escrever obras de ensino jurídico 

ressaltando a hierarquia de valores, o princípio da razoabilidade como método válido 

à democracia, inclusive com amparo normativo a cláusulas gerais de boa-fé objetiva 

e função social da família, das obrigações jurídicas e propriedade. Alguns autores, 

diante das Teorias da Argumentação Jurídica, alicerçados no estrito desejo de 

promover o avanço da sociedade, acabam por interpretar o Direito num sentido de 

retórica voltada ao auditório universal com estribo na Filosofia da Consciência. 

O Código Civil brasileiro de 2002 é um bom exemplo para conjugar retórica, 

auditório universal e formalismo lógico cartesiano, pelo prisma da Filosofia do 

Sujeito, tomando-se a razão autônoma, solipsista, como capaz de entender a 

interpretação correta e repassá-la ao auditório do mundo da vida.  

De fato, na República Federativa do Brasil da atualidade, a maioria dos livros 

doutrinários de Direito Privado-Constitucional estão escritos segundo a Filosofia da 

Consciência, do Sujeito, não obstante o esforço sério e veracidade de intenção dos 

juristas quanto à tutela da dignidade humana. Efetivamente, o Direito Privado-

Constitucional baseia seus ensinamentos na Filosofia da Consciência e no 

paradigma do Estado Social de Direito, porém com pressuposto equivocada apoiado 

de sua interpretação estar integrado aos parâmetros do Direito Democrático. Pior, 

muitos livros de Direito Empresarial estão ancorados no paradigma do Estado 

Liberal de Direito. 

Cláusulas gerais, como a da boa-fé objetiva, a da função social da família, da 

propriedade e das obrigações negociais bilaterais são sinais linguísticos referenciais 

cujos sentidos estão presentes sim no sentido geral de fundo linguístico instrutor do 

significado do Direito Democrático tomado como parte da linguagem, do ethos 

compreendido como tessitura linguística. Todavia, promover hermenêutica dessas 

cláusulas gerais calcada na Jurisprudência dos Valores não é a via adequada aos 

parâmetros comunicativos, pluralistas.  

A validade hermenêutica de cláusulas gerais só tem sentido correto se estiver 

adequada aos parâmetros paradigmáticos democráticos da razão prático-

comunicativa. 
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O emprego da razoabilidade ao Direito acaba mantendo o Estado como 

principal responsável pela efetivação do Direito, e não o povo, ao exercer a 

cidadania na perspectiva privado-pública. Quando o Estado é o interprete da 

razoabilidade, o Direito não é o epicentro da Democracia. Desse modo, o “Estado” 

Democrático de Direito experimenta perspectiva hermenêutica de ação própria do 

Estado Social de Direito e não do Direito Democrático. 

6.5.7 O Estado de Direito Democrático 

A ideia de democracia está presente no Estado Social de Direito, mas não no 

mesmo sentido do Estado de Direito Democrático. 

No Estado Social de Direito, há o dever de igualdade formal e material e os 

principais destinatários do Direito são o povo e o Estado. Contudo, no Estado Social 

de Direito, o principal agente de efetivação do Direito é o Estado. O paradigma 

hermenêutico para interpretação das normas jurídicas que nele se processam é a 

Filosofia da Consciência. 

No Estado de Direito Democrático, o poder político emana do povo que é 

legitimado para construir e validar as normas jurídicas. O próprio povo é o principal 

destinatário do Direito, pois a pessoa natural deve-ser promotora de dignidade para 

si e para os outros. Assim também todas as pessoas jurídicas devem ser agentes 

promotoras de dignidade humana.  

A proposição Estado de Direito Democrático não é aqui empregada no 

sentido propugnado pela atual Constituição de Portugal e a respeitável academia 

constitucional lusitana. Levando-se em conta que há autores que defendem a 

expressão Estado Democrático de Direito, a significação que se dá, aqui, ao Estado 

de Direito Democrático expressa uma terceira via de compreensão em face dessas 

duas outras. 

No Estado de Direito Democrático, o poder político emana do povo que é 

legitimado para construir e validar as normas jurídicas. O próprio povo é o principal 

destinatário do Direito, pois a pessoa natural deve-ser promotora de dignidade para 

si e para os outros. Assim, também todas as pessoas jurídicas devem ser agentes 

promotoras de dignidade humana.  
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Sobre o “O Estado Democrático de Direito”, em artigo com esse mesmo título, 

Katsutoshi Matsmoto (2000, p. 267), diz que o Estado Democrático do Direito tem, 

como princípios, a constitucionalidade, a democracia, o sistema de direitos 

fundamentais, a justiça social, a igualdade, a divisão de funções e independência do 

juiz, legalidade e segurança. 

Deve-se ressaltar que, enquanto no Estado Liberal de Direito a pessoa – no 

caso histórico, membro da alta burguesia -, era a principal destinatária e construtora 

de normas em proveito próprio, e, no Estado Social de Direito, o Estado era o 

principal agente construtor e executor do Direito em benefício da coletividade, no 

Estado de Direito Democrático, a construção e execução legítima das normas 

jurídicas cabe ao povo, como titular do poder político. 

No Estado de Direito Democrático, a validação de normas tanto no plano de 

justificação, da sua criação como no de sua aplicação, deve ocorrer segundo ensina 

a Hermenêutica Jurídica contemporânea, isto é, baseada na Ética do Discurso, no 

agir comunicativo forte, na compreensão do dasein e na influência dos pré-juízos 

sobre a interpretação tendo em vista os ensinamentos gadamarianos. 

No Estado de Direito Democrático, liberdade, igualdade e dignidade humana 

são interdeterminantes; o povo tem legitimidade para construir e validar normas: o 

dever principal de efetivar o Direito é do povo e não do Estado paternalista. No 

Direito Democrático, todos os homens devem ser promotores de sua própria 

dignidade da dignidade dos outros. Portanto, no Direito Democrático, não só o poder 

político, a capacidade de transformar a realidade fenomenológica, emana do povo, 

mas recai sobre este a principal responsabilidade de efetivar o próprio Estado de 

Direito Democrático. Não há mais lugar para a passividade diante de Constituição de 

Direito Democrático na contemporaneidade! Somente pela efetivação em larga 

escala do Direito Democrático pode-se dizer que haveria de fato uma Pós-

Modernidade. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 adota a expressão: 

“Estado Democrático de Direito”. Contudo, como se pode inferir dos estudos de 

Habermas em várias de suas obras, não é o Estado que deve-ser democrático, mas 

sim o Direito, pois os principais construtores e destinatários das normas jurídicas e 

dos direitos delas decorrentes são o povo e não o Estado.  

Certamente que, num sentido lato, é correto usar a expressão “Estado de 

Direito Democrático”, quando se tem diante de si o processo validativo de sentidos 
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linguístico da razão que faz do dasein ser público-privado. No Estado constitucional 

contemporâneo que assume o princípio da democracia como norma obrigatória, o 

Direito é democrático e o povo é o ser legitimado para construí-lo. Há, contudo, 

autores que entendem ser a terminologia “Estado Democrático de Direito” a mais 

correta stricto sensu, porque a validade de normas ocorre na circunscrição jurídica 

de competência público-privada do Estado. 

Por exemplo, José Afonso da Silva, em seu “Curso de Direito Constitucional 

Positivo”, leciona que a 

[...] configuração do Estado Democrático de Direito não significa apenas unir 
formalmente os conceitos de Estado Democrático e Estado de Direito. Consiste, 
na verdade, na criação de um conceito novo, que leva em conta os conceitos dos 
elementos componentes, mas os supera na medida em que incorpora um 
componente revolucionário de transformação do statos quo. 
[...] A constituição portuguesa instaura o Estado de Direito Democrático, como o 
“democrático” qualificando o Direito e não o Estado. Essa é uma diferença formal 
entre ambas as constituições. A nossa emprega a expressão mais adequada, 
cunhada pela doutrina, em que o “democrático” qualifica o Estado, o que irradia os 
valores da democracia sobre todos os elementos constitutivos do Estado e, pois, 
também sobre a ordem jurídica. O Direito, então, imantado por esses valores, se 
enriquece do sentir popular e terá que ajustar-se ao interesse coletivo. (SILVA, 
2005, p. 119). 

Empregam também a expressão “Estado Democrático de Direito” Gilmar 

Ferreira Mendes, Inocêncio Marites Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco em seu 

“Curso de Direito Constitucional”. Segundo esses autores, 

[...] Pablo Lucas Verdú observa que em qualquer dos seus tipos históricos, 
o Estado de Direito foi sempre uma conquista [...]. 
Essas conquistas, como se sabe, foram ocorrendo ao longo do tempo e 
correspondem, na tipologia do Estado de Direito, ao que se convencionou 
chamar as suas etapas liberal, social e democrática, iniciadas com a 
Revolução Francesa, que marca a primeira fase, passando pelas 
transformações surgidas sobretudo após a Segunda Guerra – a sua fase 
social- e culminando com a densificação dos direitos fundamentais, antes 
apenas direitos civis e políticos, mas depois também direitos econômicos, 
sociais, culturais, cujo reconhecimento e realização constituem a razão de 
ser, o compromisso e a tônica do chamado Estado Democrático de 
Direito.(MENDES, COELHO, BRANCO, 2008, p. 44). 

Dirley da Cunha Júnior, no seu trabalho “Direito Constitucional”, também 

empregando a expressão contida na Lex Fundamentallis de 1998, explica que o 

[...] Estado Democrático de Direito se assenta no pilar da soberania popular, 
pois a base do conceito de Democracia está ligada à noção de governo do 
povo, pelo povo e para o povo. 
Enfim, atenta a esses aspectos, a Constituição de 1988 inovou e reuniu, em 
um mesmo princípio, as bases do Estado de Direito e do Estado 
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Democrático, provocando a conexão entre os seus postulados. Assim, se é 
certo que o elemento básico do Estado de Direito é a lei, não menos certo é 
que a lei deixa de ser entendida como mero enunciado formal do legislador, 
desprovida de conteúdo material e substancial, para ser concebida e exigida 
como um ato de concretização dos valores humanos, morais e éticos 
fundamentais consagrados na Constituição, numa perspectiva democrática 
imposta pela soberania popular. Desse modo, lei que não atende a essa 
exigência é lei inconstitucional que deve ser desprezada. 
O Estado Democrático de Direito, portanto, é Estado Constitucional 
submetido à Constituição e aos valores humanos nela consagrados. 
(CUNHA JÚNIOR, 2010, p. 512-513). 

José Emílio Ommati (2004) também utiliza a fórmula “Estado Democrático de 

Direito”.  

A seu turno, Rosemiro Leal (2002), Jürgen Habermas (2003a; 2003b) e 

Joaquim José Gomes Canotilho (2000) aderem ao conceito de “Estado de Direito 

Democrático”. 

Em consonância com o texto da Constituição de Portugal que institui o 

“Estado de Direito Democrático”, José Joaquim Gomes Canotilho, na sua obra 

“Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, expõe que o 

O Estado constitucional não é nem deve ser apenas um Estado de direito. 
Se o princípio do Estado de direito se revelou como uma “linha Magistral 
[...] Estado constitucional  é “mais” do que Estado de Direito. O elemento 
democrático não foi apenas introduzido para “travar” o poder (to chekc the 
Power); foi também reclamado pela necessidade de legitimação do mesmo 
poder (to legitimize State Power). Se quisermos um Estado constitucional 
assente em fundamentos não metafísicos, temos de distinguir claramente 
duas coisas: (1) uma é a legitimidade do Direito, dos direitos fundamentais e 
do processo de legislação do processo jurídico; (2) outra é a da legitimidade 
de uma ordem de domínio e da legitimação do exercício do poder político. O 
Estado “impolítico”do Estado de Direito não dá resposta a este último 
problema: donde vem o poder. Só o princípio da soberania popular segundo 
o qual “todo o poder vem do povo” assegura e garante o direito à igual 
participação na formação democrática da vontade popular. Assim, o 
princípio da soberania popular concretizado segundo procedimentos 
juridicamentes regulados serve de “charneira” entre o “Estado de Direito” e 
o “Estado democrático” possibilitando a compreensão da moderna fórmula 
Estado de Direito Democrático. Alguns autores avançam mesmo a ideia de 
democracia como valor (e não apenas como processo), irrevisivelmente 
estruturante de uma ordem constitucional democrática. (CANOTILHO, 2000, 
p. 97-100). 

Joaquim José Canotilho (2000), inclusive, defende que, antes da democracia 

contemporânea, houve o Estado de Direito, como superação do Absolutismo e 

consequente império da lei. Sendo, portanto, o Estado contemporâneo baseado na 

Democracia também é um Estado de Direito, esse autor defende a proposição 

“Estado de Direito Democrático”. 
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Num sentido estrito, entrementes, a proposta “Estado de Direito Democrático” 

seria mais adequada, por dar relevo não somente ao império da lei, mas o fato que, 

no Estado de Direito Democrático, o Estado não é o agente construtor e executor de 

Direito. Ao contrário, como dito, essa tarefa cabe ao povo, a cada pessoa como 

sujeito-cidadão. Sobretudo, o Estado é de Direito Democrático, stricto sensu, porque 

o Direito é uma espécie de língua formada por sentidos construídos 

consensualmente e consolidados de forma intersubjetiva ao longo da História. Por 

outros termos, o Direito é pensamento e, no jogo de linguagem correto do princípio 

da Democracia, pensamento democrático. Por ser o Direito pensamento 

democrático, é mais acertada, stricto sensu, a proposição “Estado de Direito 

Democrático”. 

Afinal, desde que o intérprete assuma, como sentidos necessários e 

obrigatórios, os paradigmas da Filosofia da Linguagem, da Democracia e dos 

direitos humanos, fundamentais e da personalidade como fatores para validação e 

hermenêutica de normas e que se compreenda que o Direito é pensamento 

linguisticamente construído consensualmente e consolidado ao longo da História, o 

emprego da fórmula Estado Democrático de Direito ou de Direito Democrático passa 

a ser preocupação secundária e opção de cada autor. 

Contudo, a Teoria da Razão Prático-Comunicativa tem algo a dizer sobre o 

assunto.  

No paradigma do Estado de Direito Democrático, portanto, liberdade, 

igualdade e propriedade são vistos em seu aspecto procedimental, como se pode 

verificar a partir dos estudos de José Emílio Ommatti (2004). 

No Estado de Direito Democrático, então, liberdade, igualdade, solidariedade, 

justiça, segurança jurídica, divisão de funções estatais e processo convergem para a 

dignidade. A dignidade deve ser promovida por todas as pessoas como cidadãs; por 

pessoas jurídicas de Direito Público, o próprio Estado, e por pessoas de Direito 

Privado como empresas, partidos políticos, organizações religiosas, outras 

associações civis e sociedades de Direito Privado etc. 

Diante da compreensão de que o povo tem legitimidade para construir e 

validar normas e também é o principal destinatário do Direito, pergunta-se: quem é o 

povo? 
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Conforme Friedrich Müller (2003), povo é todo aquele que tem o poder de 

imprimir legitimidade às normas jurídicas no Estado e está no seu território. Quanto 

mais essa característica se sobrepuser ao conceito de população, melhor.  

O povo é formado por pessoas portadoras de projetos de vida éticos diversos. 

Embora elas não sejam idênticas no sentido jurídico, como dasein são iguais, têm o 

mesmo valor como seres de possibilidade. 

Friedrich Müller, sobre “Quem é o Povo?”, declara: 

O termo “democracia” não deriva apenas etimologicamente de “povo”. 
Estados democráticos chamam-se governos “do povo” [“Volks” 
herrschaften]; eles se justificam afirmando que em última instância o povo 
estaria “governando” [“herrscht”].  
[...] A ideia fundamental da democracia é a seguinte: determinação 
normativa do tipo de convívio de um povo pelo mesmo povo. 
[...] É certo que no caso ideal as coisas se apresentam da seguinte maneira: 
textos de normas democraticamente instituídos são ius civile 
[...] só se pode falar enfaticamente de povo ativo quando vigem, se praticam 
e são respeitados os direitos fundamentais individuais e, por igual [nicht 
zuletzt], também os direitos fundamentais políticos. Direitos fundamentais 
não são “valores”, privilégios, “exceções” do poder de Estado ou “lacunas” 
nesse mesmo poder, como o pensamento que se submete alegremente à 
autoridade governamental [obrigkeistsfreudiges Denken] ainda teima em 
afirmar. Eles são normas, direitos iguais, habilitação dos homens, i. é, dos 
cidadãos, a uma participação ativa [aktive Ermӓchtigung]. No que lhes diz 
respeito, fundamentam juridicamente uma sociedade libertária, um estado 
democrático. Sem a prática dos direitos do homem e do cidadão, “o povo” 
permanece em metáfora ideologicamente abstrata de má qualidade. Por 
meio da prática dos human rights ele se torna, em função normativa, “povo 
de um país” [“Staatsvolk”] de uma democracia capaz de justificação – e 
torna-se ao mesmo tempo “povo” como instância de atribuição global. 
[...] A função de um “povo” que um Estado invoca consiste sempre em 
legitimá-lo. A democracia é dispositivo de normas especialmente exigente 
que diz respeito a todas as pessoas no âmbito de “demos” de categoria 
distintas,como povo ativo, povo como instância de atribuição ou ainda povo-
destinatário e graus distintos.  
 [...] Quem é o povo? [...] Trata-se de “todo” o povo dos generosos 
documentos constitucionais; da população, de todas as pessoas, inclusive 
das (até o momento) sobreintegradas e das (até o momento) excluídas: 
trata-se do povo como destinatário das prestações estatais negativas e 
positivas, que a cultura jurídica respectivamente já atingiu. 
[...] a legitimidade – como também a normatividade jurídica – é um processo 
e não uma substância, uma essência ou mesmo uma qualidade de textos. 
[...] Povo [...] como a totalidade dos indivíduos realmente residentes no 
território do Estado: como uma “multiplicidade em si diferenciada, mista, 
constituída em grupos, mas organizada de forma igualitária e não 
discriminatória. 
[...] Quanto mais o “povo” se identificar com a população no direito 
efetivamente realizado de uma sociedade constituída, tanto mais valor de 
realidade e, consequentemente, legitimidade terá o sistema democrático 
existente como forma. 
[...] A democracia avançada é assim [...] a maneira pela qual as pessoas 
devem ser genericamente tratadas [...] como membros do soberano, do 
“povo” que legitima no sentido mais profundo da totalidade desse Estado. 
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[...] Representa ela um nexo necessário, um nexo legitimador com a 
organização da liberdade e da igualdade. Isso não é direito natural idealista 
[...]; isso se acha incorporado ao texto das constituições [...] das quais 
falamos. Democracia significa direito positivo – o direito de cada pessoa. 
(MÜLLER, 2003, p.46-115). 

Pode-se concluir que povo é proposição linguística do conceito de 

comunidade de determinado país. É um conjunto de pessoas titulares da soberania, 

autoras e destinatárias das normas por elas construídas no Direito Democrático. 

E o que seria cidadania, conceito fundamental ao Estado de Direito 

Democrático? Rosemiro Leal discorre sobre a cidadania repudiando, corretamente, a 

Filosofia do Sujeito, como solipsista, em prol da compreensão do Estado de Direito 

Democrático à luz da Filosofia da Linguagem, que resulta em perspectiva 

procedimentalista discursiva sobre legitimação validativa de normas como efetivação 

da própria democracia. 

Rosemiro Leal expressa o que é cidadania em seu livro “Teoria Processual da 

Decisão Jurídica”:  

É que, quando escrevemos, em direito democrático, sobre cidadania como 
conteúdo de processualização ensejadora de legitimidade decisória, o que 
se sobreleva é o nivelamento de todos os componentes da comunidade 
jurídica para, individualmente ou grupalmente, instaurar procedimentos 
processualizados à correição (fiscalização) intercorrente da produção e 
atuação do direito positivado como auto-inclusão do legislador-político-
originário (o cidadão legitimado ao devido processo legal) na dinâmica 
testificadora da validade, eficácia, criação e recriação do ordenamento 
jurídico caracterizador e concretizador do tipo teórico da estabilidade 
constitucionalizada. 
[...] Em direito democrático, o processo abre, por seus princípios institutivos 
(isonomia, ampla defesa, contraditório), um espaço jurídico-discursivo de 
autoinclusão do legitimado processual na comunidade jurídica para a 
construção conjunta da sociedade jurídico-política. Tem-se, assim, no 
legitimado ao processo, por si próprio, o agente legal (remetente-receptor) 
do exercício e autoentrega de sua pessoal cidadania no Estado democrático 
de direito. 
E tal se esclarece para retirar do conceito vulgar de cidadania conotações 
ligadas a um aleatório e ocasional exercício do voto ou a mobilizações 
sociais como formas tidas como importantes para provocar significativas 
transformações ou controles estruturais da sociedade política. Percebe-se 
logo a fragilidade e engano de a cidadania ser núcleo central mitológico da 
usinagem da liberdade e dignidade humanas. Cidadania é um deliberativo 
vínculo jurídico-político-constitucional que qualifica o indivíduo condutor de 
decisões, construtor e reconstrutor de ordenamento jurídico da sociedade 
política a que se filiou. Porém o exercício desse direito só se torna possível 
e efetivo pela irrestrita condição legitimada ao devido processo 
constitucional. (LEAL, 2002, p. 150-151). 
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Para Rosemiro Leal (2002), cidadania é ser ativo construtor de normas num 

Estado segundo o processo constitucional democrático. 

A compreensão de povo e cidadania representa faces opostas da mesma 

moeda, metáfora de proposição linguística de sentido. 

A essência de povo e cidadania é o poder de legitimação de normas e a 

localização geográfica, ou seja, a circunscrição do território de Estado de Direito 

Democrático. Contudo, povo implica o objeto eidético de comunidade, enquanto 

cidadania foca a esfera público-privada da pessoa como sujeito de direito.  

Portanto, povo é a comunidade de cidadãos promotores do Direito 

Democrático para si e para as demais pessoas segundo os parâmetros da 

democracia e filosofia do Discurso. 

Para que o conceito de povo quanto ao exercício de cidadania se conforme à 

razão prático-comunicativa, deve-se compreender que todos os princípios e regras 

do Direito Democrático convergem para um propósito: a construção efetiva da 

dignidade humana. 

O Estado de Direito Democrático, portanto, exige uma mudança profunda, 

paradigmática de mentalidade do povo, de cada cidadão, de cada pessoa de Direito 

Privado, para que haja efetivação de direitos, concretização do próprio Estado de 

Direito Democrático.  

Viver com a mente enraizada nos paradigmas do Feudalismo, Liberalismo e 

Estado Social de Direito, esperando que um dia o Estado de Direito Democrático se 

efetive por si só, implica experimentar a vida vendo sombras amorfas no fundo da 

caverna de Platão, acreditando que elas são toda a realidade possível. É viver com 

os pés presos na Filosofia da Consciência, desconsiderando a alteridade humana 

que é integrante do processo linguístico de construção da vida. É não adentrar à 

Filosofia da Existência e deixar de compreender que o próprio ser humano deve 

viver com a perspectiva de experimentar a construção de sua própria dignidade. Por 

outras palavras, é preciso que todos experimentem vida autêntica no sentido 

heiddegeriano de vida digna.  

Enfim, a não efetivação do Estado de Direito Democrático é viver 

inautenticamente sem compreender que a dignidade humana é possível e depende 

do relacionamento autêntico da pessoa consigo mesma e com o outro, de forma 
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racional-comunicativa.  Pois a natureza humana depende do relacionamento com o 

outro para experimentar autenticidade; a experiência do outro, a troca de 

conhecimento, de informações, sempre é material enriquecedor de aprendizagem do 

dasein, se assim ele decidir.  

Diante do Direito Democrático há duas possibilidades: ou se decide vivenciar 

liberdade, igualdade e dignidade como interdependentes instrutores de dever-ser 

necessário, ou se opta por uma postura de vida que considera a possibilidade de 

real efetivação dos direitos humanos, fundamentais e de personalidade apenas 

como uma bela história a ser contada a gerações futuras. 

6.5.8 A Hermenêutica Jurídica da Autonomia Privada n o Contexto do Estado de 
Direito Democrático 

Pode-se inferir do pensamento de José Emílio Ommati (2004) que após os 

anos 60, quando houve movimentos reivindicando os direitos das mulheres, dos 

negros e dos homoafetivos, o Estado Social de Direito só conseguiu criar clientes do 

Estado.  

Depois da década de 70, com a crise do petróleo e a revolução da 

informática, o Estado de Bem-Estar Social entra em colapso e erige-se, então o 

paradigma do Estado de Direito Democrático e, com ele, direitos de terceira 

geração. 

O Estado Liberal de Direito defendia os direitos de proteção às liberdades 

individuais, à propriedade e ao voto, chamados de direitos de primeira geração. Por 

sua vez, o Welfare State suscitou os direitos coletivos de proteção à saúde, 

educação, trabalho e assistência, denominados direitos de segunda geração.  

O Estado de Direito Democrático, além dos direitos de primeira e segunda 

geração, valida também os nominados difusos ou direitos de terceira geração: os 

direitos da criança e do adolescente, dos idosos, do consumidor, do meio ambiente, 

os direitos referentes à preservação do patrimônio histórico, dentre outros. 

No início das crises dos anos 70 e 80, o Estado conseguiu suportar o impacto 

econômico, pois já se preparava para desafios futuros por meio de poupança feita 

nas épocas de abundância, tendo em vista a ideia de superávit e déficit. Com o 
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aprofundamento da crise, o Estado Social não conseguiu responder mais à 

promoção do bem comum como agente prestador de serviço. Isso ensejou o 

estabelecimento do Neoliberalismo, que já era uma crítica pós-guerra contra o 

Estado de Bem-Estar Social. (SOUZA, 2008). 

Nos países desenvolvidos, houve melhora dos índices de desenvolvimento 

humano em função do aumento da carga tributária. Mas nos países em 

desenvolvimento, o Estado Social, também chamado de Providencial, isso não 

aconteceu de fato. Houve sim, em meio a Ditaduras e golpes de Estado, uma 

pretensa democracia frágil.  

Segundo Perlingieri, no Estado Social proliferaram as leis especiais 

caóticas,de limitada importância coletiva. Houve corrupção e abuso de poder 

político-administrativo, com dificuldade de controlar a qualidade e equidade da 

prestação de serviços. Os poderes administrativos do Estado e o excesso de 

burocracia recrudesceram e havia confusão entre a Administração e a economia. 

(SOUZA, 2008). 

Visando à compreensão correta do Estado de Direito Democrático sobre 

como interpretar e aplicar o Direito, a doutrina jurídica continuou as pesquisas sobre 

a Teoria da Argumentação Jurídica. 

Para Manuel Atienza (2003) as teorias desenvolvidas por McCormick e Robert 

Alex são os estudos-padrão quanto à Teoria da Argumentação. Embora fundadas 

em tradições jurídicas diferentes, no caso de McCormick, em Hume, Hart e no 

common Law inglês e escocês e, no de Robert Alex, em Kant, Habermas e na 

ciência jurídica alemã, além de publicarem suas obras sobre a teoria da 

argumentação no mesmo ano, também chegaram a resultados semelhantes.  

Em 1978, Neil McCormick publica sua tese Legal reasoning and legal theory, 

como Teoria Integradora da Argumentação Jurídica. Sua teoria visa conciliar a razão 

prática kantiana com o ceticismo de Hume, a razão prática com a paixão, os 

aspectos materiais e imateriais, dedutivos e não-dedutivos da argumentação, a 

racionalidade com a irracionalidade.  

Basicamente, a teoria de McCormick apoia-se no entendimento de que, na 

argumentação, devem-se justificar normas com referência a outras normas, mas não 

somente com alicerce no raciocínio lógico formal. A argumentação jurídica é 

essencialmente controversa, pois leva em conta a subjetividade. As pessoas se 
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submetem a determinados princípios e não a outros em função da racionalidade e 

afetividade. (ATIENZA, 2003). 

McCormick disserta que a lógica argumentativa tem dois sentidos quanto a 

uma decisão. O primeiro sentido é que as premissas racionais não são 

contraditórias. O segundo sentido é que a decisão lógica equivale à justa, por ser 

proferida conforme as diretrizes normativas do Direito. As decisões nos casos 

concretos podem ser diferenciadas conforme o seu julgador, o importante é que 

sejam justificadas. (FIUZA, 2008).  

Há o pressuposto de que todos os juízes conhecem os critérios gerais de 

validade presentes no Direito. Assim, um juiz pode reconhecê-los na decisão 

proferida por outro. Também existem casos fáceis e difíceis para se decidir 

juridicamente. Uma norma aplicável pode comportar mais de uma leitura. Por outro 

lado, há situações em que não se encontra a norma para solucionar a lide.  Pode 

também acontecer problemas fáticos como a coerência de provas para se chegar a 

uma conclusão segura ou qualificações de fatos comprovados para saber se 

integram o caso ou não. (FIUZA, 2008).  

Para MacCormick, a decisão será boa se for resultado de dedução lógica e 

justa. A correção da interpretação deve ter, em primeiro nível, a preocupação de se 

adequar a um princípio geral de Direito para que haja universalidade da decisão e 

assim se atenda ao requisito de justiça forma. Depois, a decisão também precisa ser 

consistente, segundo a lógica dedutiva, com o Sistema Jurídico do Ordenamento em 

que é proferida. Por fim, a decisão deve ser coerente, fazer sentido quanto às suas 

conseqüências. (FIUZA, 2008). 

Robert Alexy também publica sua “Teoria da Argumentação Jurídica” em 

1978. (ATIENZA, 2003). A pedra angular do pensamento de Alexy é que o discurso 

jurídico é um caso especial do discurso prático geral. (DUARTE, 2004). 

Baseado na teoria de Habermas, Alexy parte da verdade como consenso. A 

verdade não é a correspondência da proposição enunciada com o fato, para 

Habermas, mas sim o pressuposto de que, para se discutir, quando alguém atribui 

um predicado a um objeto, potencialmente os demais debatedores deveriam atribuir 

o mesmo predicado a esse objeto. Portanto, a condição para verdade seria o 

assentimento de todos os que argumentam.  

Alexy se baseia nos princípios da igualdade e liberdade presentes na teoria 

habermasiana segundo a qual todos são livres para expor suas opiniões sem 
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violência, a não ser a do melhor argumento, e todos têm a mesma importância como 

participantes da argumentação. (ATIENZA, 2003). 

O autor assume a perspectiva de Habermas sobre os atos de fala. 

Compreende que a comunicação não é somente um conjunto de proposições, mas 

tem dimensão de correção, verdade, veracidade e inteligibilidade. Veracidade ou 

sinceridade e pronunciar enunciados inteligíveis não são objeto do discurso. A 

inteligibilidade é condição para que haja o discurso e a veracidade só se pode 

constatar por meio das ações daquele que argumenta. Ela possibilita o 

entendimento mútuo e a veracidade faz com que o destinatário da comunicação 

confie no emitente. A comunicação precisa ser verdadeira para que o outro que 

participa do discurso comungue do saber daquele que se comunica.  Também 

necessita ser correta, quanto a determinados valores e normas referenciais, para 

que ocorram aceitação e coincidência entre os que se comunicam. Apenas verdade 

e correção são objetos do discurso. Quando as pessoas se comunicam, há uma 

pretensão de validade dos sentidos ligados aos atos de fala, aceitos com certo teor 

de ingenuidade. Contudo, quando o objeto da comunicação se torna problemático 

quanto a sua validade, possibilita-se o discurso, a argumentação. (ATIENZA, 2003). 

Embora o resultado de ambos seja semelhante, Alexy fez o caminho inverso 

de McCormick. Enquanto McCormick partiu dos casos judiciais para chegar ao 

discurso prático geral, Robert Alexy, em sua tese de doutoramento intitulada “Teoria 

da Argumentação Jurídica”, partiu do discurso prático geral para chegar ao discurso 

jurídico.  

Como exposto anteriormente, Alexy defende que o discurso jurídico é caso 

especial do discurso prático geral ou moral. Explica que o discurso prático geral se 

processa por regras. As regras fundamentais enunciam os princípios da não 

contradição, inclusive de normas, da universalidade, sinceridade e uso comum da 

linguagem. As regras da razão implicam regra geral que os discursos precisam ser 

fundamentados, havendo igualdade de direitos, não coerção e universalidade. As 

regras sobre a carga da argumentação visam facilitar a argumentação e também a 

igualdade dos participantes. As regras de fundamentação requerem 

responsabilização quanto ao que se argumenta e podem ser retratas pelas 

seguintes sub-regras: aquele que enuncia uma proposição que traduza uma regra 

que rege a conduta de outra pessoa deve aceitar as consequências dessa regra 

também na hipótese de se encontrar no lugar desta. As consequências das regras 
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regulatórias da vida de cada um devem ter aceitação universal; toda regra deve 

poder ser ensinada sem embargos de qualquer espécie. Por fim, as regras de 

transição são aquelas em que as partes podem recorrer a outros tipos de discurso e, 

a qualquer momento, passar do discurso empírico para o teórico, para o de análise 

de linguagem ou para um discurso de teoria do discurso. (ATIENZA, 2003). 

Quando Robert Alexy afirma que o discurso jurídico é caso especial do 

discurso prático geral, ou seja, moral, que dizer que no discurso jurídico, não 

obstante limitado ao Direito, discutem-se sentidos práticos; que, como ocorre no 

discurso prático geral, no jurídico também surge pretensão de correção, como ocorre 

com a pretensão de justiça.  

O discurso jurídico não pretende sustentar que uma pretensão seja a mais 

racional, porém que pode ser fundamentada racionalmente segundo os aspectos 

referenciais de um Direito vigente. É possível que os participantes do discurso 

quanto a um caso concreto cheguem a soluções diferentes, não obstantes racionais, 

pois o discurso parte da experiência pessoal. É provável que nem todos os passos 

da argumentação estejam determinados e que algumas regras só possam ser 

cumpridas de maneira aproximada. (ATIENZA, 2003). 

Para Alexy, o Direito Contemporâneo “[...] contém uma dimensão ideal que o 

liga, de forma conceitualmente necessária, a uma moralidade de procedimento e 

universalista”, ensina Manuel Atienza (2003, p.182).   

Essa dimensão ideal é a perspectiva de correção do Direito. Alexy não 

defende que para toda situação concreta haja uma única resposta correta. Pois os 

participantes do discurso jurídico devem pressupor a única resposta correta como 

ideia reguladora. Isso não significa que todos os casos concretos têm uma única 

resposta correta, mas sim que se pressupõe que alguns deles podem tê-la.  Não se 

conhece de antemão quais são eles, de modo que vale a pena perquirir a única 

resposta correta em cada caso. (ATIENZA, 2003). 

O pensamento alexyano também investiga a questão hermenêutica sobre a 

diferença entre regras e princípios, como já se estudou em outro capítulo. 

Regras e princípios são normas. As regras exigem um cumprimento pleno e, 

por causa disso, podem ser apenas cumpridos ou descumpridos. Os princípios 

requerem o cumprimento da norma na maior medida possível, o que acarreta 

diferenças de graus quanto a esse cumprimento. 
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Em função disso, é oportuno repetir a crítica ao pensamento de Alexy a esse 

respeito, pois como a interpretação acerca dos princípios relaciona-se, para esse 

autor, com ponderação, ou seja, razoabilidade, tendo como parâmetro hierarquia de 

valores, a hermenêutica sobre princípios na concepção alexyana cai numa 

Jurisprudência dos Valores.  

Como Jurisprudência dos Valores, a perspectiva de Alexy de aplicação de 

normas, que é a empregada pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, pela Suprema 

Corte Norte-Americana e pelo Tribunal Constitucional da Alemanha, valida uma 

hierarquização prévia de valores tomados como princípios para fins de aplicação ao 

caso concreto e esta é a perspectiva do Estado Social de Direito, como se pode 

concluir dos estudos de José Emílio Ommati (2004). 

Não obstante a crítica ao pensamento alexyano, sua “Teoria da 

Argumentação Jurídica”, é mais um indício de que há um sentido geral de fundo na 

linguagem informadora do Direito Pós-moderno constitucional democrático, no que 

diz respeito ao estudo da razão prático-comunicativa. Tanto em Habermas como em 

Alexy percebe-se a presença de signos linguísticos referentes à universalidade, 

consenso, igualdade e liberdade como proposições necessárias à argumentação.  

O fato de Alexy entender que o discurso jurídico é um caso especial do 

discurso prático geral também tangencia a ideia da razão prático-comunicativa e do 

núcleo moral-constitucional. Isso porque as regras defendidas no pensamento 

alexyano quanto à argumentação referem-se à liberdade, igualdade, 

responsabilidade e justiça. A busca de sentidos válidos no procedimento 

argumentativo visa verificar a possibilidade de existência da única resposta correta 

para o caso concreto, objeto do discurso jurídico. 

Diante disso, considerando as Teorias da Argumentação estudadas neste 

trabalho, mormente a de McCormick, Alexy e Habermas, é correto afirmar que a 

interpretação da autonomia privada no Estado de Direito Democrático jamais poderá 

ser válida se feita de forma mecanicista, segundo a lógica formal própria da Filosofia 

da Consciência.  

Ao contrário, a correção, como validade das emissões volitivas da pessoa é 

referenciada em conformação com os parâmetros do Direito Democrático nos 

sentidos de bem e boa-fé, de função social e propósito, de dignidade humana e 

respeito, de solidariedade e cooperação, justiça e igualdade, sujeito de direito e 

liberdade. Assumem sentido referencial para se construir normas e interpretá-las em 
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conformidade com seus sentidos linguísticos normativos diretivos de conduta a partir 

da hermenêutica realizada num jogo de linguagem contextual de situações jurídicas 

obrigacionais. 

No pensamento jusfilosófico habermasiano, a Teoria da Argumentação 

Jurídica, entendida como Teoria do Discurso Jurídico Democrático, tem papel 

referencial linguístico para se obter interpretação e consequente emprego correto da 

autonomia privada segundo os parâmetros do Estado de Direito Democrático. 

A função necessária de referenciação que a Teoria da Argumentação Jurídica 

deve ter em face da autonomia privada, segundo o pensamento habermasiano, 

deve-se ao fato de que, para Jürgen Habermas (2003a; 2002), por meio da 

autonomia política, autonomia privada e autonomia pública são faces opostas da 

mesma moeda, são proposições linguísticas interreferenciais e, por isso, seus 

sentidos implicam-se mutuamente. 

 Em “A Inclusão do Outro: estudos de teoria política”, Jürgen Habermas 

escreve: 

[...] os direitos humanos podem até mesmo ser bem fundamentados de um 
ponto de vista moral; não pode ocorrer, no entanto, que um soberano seja 
investido deles de forma paternalista. A ideia de autonomia jurídica dos 
cidadãos exige, isso sim, que os destinatários do direito possam ao mesmo 
tempo ver-se como seus autores. [...] Não há como ignorar [...] que não 
cabe mais aos cidadãos a livre escolha do medium em que eles mesmos 
podem tornar efetiva sua autonomia, no papel de co-legisladores. No 
processo legislativo os cidadãos só podem tomar parte na condição de 
sujeitos do direito; não podem mais decidir, para tanto, sobre a linguagem 
de que se devem servir. A ideia democrática da autolegislação não tem 
opção senão validar-se a si mesma no medium do direito. 
Contudo, quando se trata de decidir se cabe ou não institucionalizar sob a 
forma de direitos políticos do cidadão os pressupostos da comunicação com 
base nos quais os cidadãos julgam se é legítimo o direito que eles mesmos 
firmam à luz do princípio do discursivo, aí então o código jurídico precisa 
estar como tal à disposição. Para a instituição desse código, entretanto, é 
necessário criar o status das pessoas do direito que pertençam, como 
portadores de direitos subjetivos, a uma associação voluntária de 
jurisconsortes e que efetivamente façam valer por meios judiciais suas 
respectivas reivindicações jurídicas. Não há direito algum sem a autonomia 
privada de pessoas do direito. Portanto, sem os direitos fundamentais que 
asseguram a autonomia privada dos cidadãos, não haveria tampouco um 
medium para a institucionalização jurídica das condições sob as quais eles 
mesmos podem fazer uso da autonomia pública ao desempenharem seu 
papel de cidadãos do Estado. Dessa maneira, autonomia privada e pública 
pressupõem-se mutuamente, sem que os direitos humanos possam 
reivindicar um primado sobre a soberania popular, nem essa sobre aquele. 
A intuição expressa-se, por um lado, no fato de que os cidadãos só podem 
fazer um uso adequado de sua autonomia pública quando são 
independentes o bastante, em razão de uma autonomia privada que esteja 
equanimente assegurada; mas também no fato de que só poderão chegar a 
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uma regulamentação capaz de gerar consenso, se fizerem uso adequado 
de sua autonomia política como cidadãos do Estado. (HABERMAS, 2002, p. 
293-294 - grifo nosso). 

Segundo Jürgen Habermas (2003a), portanto, a pessoa-cidadã precisa ser 

autora do Direito no que se refere à elaboração das normas jurídicas que a vinculam 

ao cumprimento do Direito Democrático. Precisa ser considerada livre como sujeito 

de direito, independente de alguma coação externa, para estabelecer preceitos no 

Direito que lhe garantam a possibilidade jurídica de ser, como cidadã, autora das 

normas jurídicas. Por outras palavras, a pessoa precisa ser sujeito de autonomia 

privada para ser sujeito de autonomia política, a qual implica a possibilidade do 

exercício de argumentação no contexto do processo discursivo jurídico no sentido 

habermasiano, ou seja, deliberação segundo a Teoria da Argumentação Jurídica. 

Para que se possa criar legislação, é preciso que as pessoas sejam 

consideradas iguais e participantes de uma comunidade de cidadãos que podem 

exercer sua autonomia pública para reivindicar juridicamente suas razões. Por 

outras palavras, a autonomia pública pressupõe a existência de um Direito que as 

transforma em sujeitos de direito. Isso significa que para que haja possibilidade do 

sujeito  pleitear suas razões às suas perspectivas privadas, a pessoa precisa fazer 

isso como cidadã por meio da autonomia pública. 

É a utilização da autonomia pública que possibilita o exercício da autonomia 

política, a partir da criação de institutos jurídicos que validam juridicamente a Teoria 

do Discurso como a forma privado-pública de determinar a vida privada 

normativamente tendo em vista que o mundo da vida é público também, 

intersubjetivo, composto de pessoas que apresentam projetos de vida éticos válidos 

diversos na Pós-modernidade.  

Conclusivamente, Jürgen Habermas (2003a) afirma em “Direito e 

Democracia” que a autonomia privada e a pública têm a mesma estrutura e que 

estão no mesmo nível de importância da autonomia política.  

Por outros termos, o Direito, para Habermas, é o medium entre Moral e 

Política porque autonomia privada e autonomia pública são mediadas pela 

autonomia política sendo que as três estão no mesmo nível. 

A Teoria do Discurso e o pluralismo ético contemporâneo são as chaves 

hermenêuticas para se compreender o pensamento de Habermas quanto à ligação 

entre Moral, Direito e Política na Democracia pós-moderna. 
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Jürgen Habermas (2003a) explica que o pensamento clássico, principalmente 

o aristotélico e o cristão, vigentes até o século XIX, consolidaram a personalidade no 

plano vertical e a convivência jurídica e política das pessoas no sentido horizontal. 

Contudo, o impulso de desenvolvimento, considerado por Habermas como 

racionalidade, fragmentou essa unicidade ética. Os padrões de decisão prática se 

tornam meramente convencionais, não mais naturais, decorrentes de uma verdade 

ética estabelecida. Em razão disso, focaram-se os conceitos de autodeterminação e 

autorrealização. 

Para entender os conceitos de autodeterminação e autorrealização, é preciso 

ter em mente a diferença conceitual adotada por Habermas entre Moral e Ética. A 

Moral refere-se à possibilidade de harmonizar o convívio de pessoas diferentes 

segundo o princípio da universalidade. A Ética requer posicionamento objetivo que o 

mundo da vida tem para determinada comunidade. Habermas faz um paralelo sobre 

isso: no Direito Norte- Americano, os Liberais tratam da Moral e os Republicanos, da 

Ética. Entretanto, Habermas faz um paralelo mais importante: a Moral está 

relacionada aos direitos humanos e à liberdade, enquanto a Ética está ligada à 

soberania e à igualdade, de acordo com os pensamentos de Kant e Rousseau, 

respectivamente. (HABERMAS, 2003a). 

Immanuel Kant (2002a) entende que o homem é titular de direitos a liberdade 

subjetivos iguais aos dos demais seres humanos, amparados pela permissão da 

coerção com base na Moral, na universalidade, de modo que são anteriores à 

autonomia pública que suscita leis por meio do cidadão. 

 Esses direitos subjetivos de liberdade, por terem fonte na Moral, são 

anteriores ao legislador jurídico e são a base do Direito Privado e, 

consequentemente, da proteção à autonomia privada. Os direitos humanos, por 

terem fundo moral, restringem a autonomia privada, mas Kant não interpreta essa 

limitação como decorrência da soberania popular. Ele entende que, em face do 

Direito Natural, o sujeito não poderia assentir com cerceamento de sua autonomia 

privada pela adesão a leis que tivessem essa função, a leis produzidas pelo 

exercício da autonomia privada como cidadão. (HABERMAS, 2003a). 

Para explicar a limitação da autonomia privada pela soberania é preciso 

compreender como se estabelece a própria autonomia privada a partir do vínculo 

interno de sentido existente entre direitos humanos e soberania. 
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A fundamentação para isso encontra-se precisamente no contrato da 

sociedade o qual não foi valorizado por Kant, por que entendeu a sustentação da 

doutrina do direito pela passagem da Moral ao Ordenamento Jurídico. Desse modo, 

Kant afasta-se do pensamento de Rousseau. (HABERMAS, 2003a). 

Enquanto para Kant a autonomia é natural, Rousseau a entende como 

constituída pelo homem por meio do contrato social, tendo em vista a ligação entre 

soberania e direitos humanos. Rousseau, portanto, pressupõe que direitos a iguais 

liberdades subjetivas são intrínsecos à vontade soberana do povo, pois esta 

expressa-se por meio de leis gerais e abstratas de fonte contratual. As leis abstratas 

e gerais são o meio que unificam as vontades privadas criando uma só vontade que 

inclui todos os interesses privados não universalizáveis, deixando espaço para 

regulamentação da vida privada. Desse modo, democraticamente, a soberania tutela 

também os direitos humanos cuja substancia é a titularidade de direito subjetivo de 

liberdade. (HABERMAS, 2003a). 

Contudo, o pensamento de Rousseau tem como sentido de fundo uma única 

eticidade, de modo que as pessoas privadas, naturalmente, em função do seu ethos, 

passam a exercer a autonomia pública a partir do contrato com objetivo de 

concretizar o bem comum. Caso a vontade privada se sobrepusesse à vontade 

geral, o Estado deveria intervir com sanção punitiva. Isso significa que Rousseau 

não respondeu a questão de como conciliar autonomia pública e privada sem 

repressão em face de um cenário de eticidade diversificada. (HABERMAS, 2003). 

Habermas afirma que Rousseau confiou na capacidade lógico-semântica das 

leis gerais e abstratas poderia assegurar a validade das normas. Embora Rousseau 

tenha encontrado a correta saída racional para ligar soberania e direitos humanos 

em face da autonomia privada, ele não desenvolveu essa idéia. (HABERMAS, 

2003a). 

Deve-se aqui promover o detalhamento do pensamento de Habermas à luz da 

Teoria dos Atos de Fala que é o pressuposto do pensamento desse autor. Jürgen 

Habermas (2003a) entende que a racionalidade de validade de uma norma exige 

sua aceitação racional em função do consenso. Por isso, não é o aspecto 

constatativo, lógico-semântico das leis gerais e abstratas do contrato social que 

garante a validade do Direito como concebeu Rousseau. Ao contrário, é o aspecto 

pragmático das leis, ou seja, o modo de constituição das normas jurídicas pela 

vontade que produz sua validação jurídica em função da comunicação alicerçada em 
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efeitos ilocucionários dos atos da fala. Afinal, normas jurídicas têm comunicação 

proposicional por atos de fala. 

Conclui-se que, no pensamento de Habermas, o que suscita a autonomia 

privada é o emprego da autonomia política, ou seja, do exercício da argumentação 

jurídica para se estatuir normas segundo a Teoria do Discurso. (HABERMAS, 

2003a). 

A Teoria do Discurso não é somente o meio para se validar a existência da 

autonomia privada, mas também instrumento hermenêutico para interpretá-la 

corretamente segundo os padrões do Estado de Direito Democrático. 

Primeiramente, a autonomia privada, para Habermas, é elemento necessário 

para a constituição válida para a própria argumentação jurídica nos moldes da 

Democracia. O pensamento habermasiano já estudado em capítulo anterior 

dedicado à Teoria da Linguagem e o Discurso Jurídico, aponta para a hermenêutica 

que a autonomia privada implica a liberdade que os argumentantes têm, no discurso 

jurídico, de expor suas opiniões de forma livre e igual frente aos demais 

participantes da argumentação, numa situação jurídica concreta, sem cerceamento 

por meio de violência, a não ser a do melhor argumento.  

Outrossim, o emprego da autonomia privada como autonomia política por 

meio do discurso jurídico deve se processar responsavelmente, tanto no que se 

refere à forma como ao conteúdo do que é dito. Por outras palavras, para se efetivar 

o Direito Democrático, deve ocorrer segundo o agir comunicativo forte 

habermasiano, que visa ao entendimento pelo consenso. 

O ambiente de situação jurídica concreta no qual se processa a 

argumentação para emprego da autonomia privada consiste em jogo de linguagem, 

no sentido wittgensteiniano. 

No jogo de linguagem, toda interpretação correta sobre o que se fala, antes, 

durante ou após o acontecimento do procedimento argumentativo jurídico, deve 

levar em conta as seguintes caracteristas: o homem é ser de linguagem e ela é 

pública por causa do aspecto comunicativo da razão; a história é efeitual, ensina 

Gadamer. Toda hermenêutica sobre a autonomia privada deve atentar para o fato de 

que a interpretação válida é condicionada pelos sentidos de pré-juízos, 

representações e proposições que compõem o mundo da vida. 

Também é importante lembrar que a linguagem é composta de 

representações e proposições, respectivamente, aspectos de sentido privado e 
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público da comunicação. Toda comunicação é pública pelo fato de a linguagem 

interior do homem ser aquela que lhe perpassa e aos demais seres humanos. A 

perspectiva representativa e propositiva dos signos da linguagem forma lados da 

mesma moeda, como também ocorre com a autonomia pública e privada.  

Contudo, não se sugere aqui que somente representações são ligadas à ideia 

de autonomia privada. A autonomia privada refere-se também a proposições. Na 

verdade, toda representação é uma proposição; aquele sentido, no entanto, é usado 

para indicar algum aspecto de sentido íntimo e individual do sujeito. 

 O desempenho da autonomia privada por aquele que participou de um 

discurso deve também cumprir as obrigações que têm o referido preceito jurídico 

como fonte.  

Além disso, pode-se forçar o exercício da manifestação da autonomia privada 

do devedor para que execute a prestação jurídica devida. Pode ser feito por meio de 

medidas cominatórias como receio de condenação quanto ao pagamento de multa e 

também pelo temor de ser preso. Pode-se ainda forçar a manifestação da vontade 

daquele que participou do discurso a reparar ou compensar o dano em caso de 

descumprimento da obrigação jurídica acertada no discurso. 

Diante do exposto, é correta a interpretação de que a autonomia privada 

requer a possibilidade de emissão volitiva de atos de fala validados pelo direito. Eles 

são compreendidos como atos jurídicos produtores de efeitos ilocucionários 

vinculantes no mundo da vida jurídico, como se pode inferir do pensamento 

langshaw austiniano. 

A autonomia privada opera em contexto de jogos de linguagem concretos, 

que podem ser compreendidos como situações jurídicas. Elas são compostas por 

sentidos, como proposições referentes a causas e efeitos que operam na práxis da 

experiência humana no mundo da vida. Essas proposições são os fatos jurídicos. 

Pela interpretação analítico-linguística dos atos jurídicos válidos pode-se 

afirmar que os fatos jurídicos se desdobram em quatro tipos: 

a) negócios jurídicos: emissão volitiva válida como comunicação a partir 

da escolha dentre hipóteses jurídicas válidas para produção de efeitos ilocucionários 

no mundo da vida; 

b) ato jurídico estricto sensu: manifestação de vontade como 

comunicação cujos efeitos ilocucionários já estão pré-definidos por lei; 
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c) ato-fato jurídico: manifestação de vontade cujos efeitos ilocucionários 

também estão pré-fixados em lei. Sem dar importância à intencionalidade do 

emissor; mas por causa da função social das consequências fáticas do ato jurídico, 

o Direito valida o efeito ilocucionário da comunicação. Os atos-fatos jurídicos podem 

produzir efeitos ilocucinários denominados reais pela doutrina, indenizativos e 

extintitivos. Os efeitos ilocucionários conduzem ao sentido amplo do ato-fato jurídico, 

em que a proposição do fato é mais importante que a da intenção. Isso ocorre 

quando um incapaz jurídico encontra um tesouro e se apossa dele, mesmo sem a 

capacidade jurídica para adquirir propriedade. O efeito indenizativo se dá quando o 

Direito valida um efeito ilocucionário faticamente realizado, mas obriga à indenização 

pelo dano ocorrido com a prática do ato. É o caso da indenização por dano causado 

em estado de necessidade. Por fim, o efeito extintivo requer a extinção de uma 

possibilidade jurídica em função de um fato. Exemplo disso é a prescrição que se 

traduz na prática de comunicação como sentido de declaração de inatividade do 

agente, de aviso por omissão à coletividade de pessoas que não exerceu seu direito 

de propor determinado procedimento jurisdicional em certo prazo. 

d) ato ilícito: manifestação de comunicação incorreta segundo as 

proposições linguísticas referenciais do Direito. 

Outro aspecto importante para se interpretar a autonomia privada no contexto 

do Estado de Direito Democrático é que ela visa à consecução da vida autêntica. 

Quer produzir efeitos ilocucionários no emitente da vontade e também nos demais 

para a construção da vida digna. 

Como entende Nelson Rosenvald,  

[...] a autonomia privada não é apenas inserida no contexto da ordem 
econômica constitucional. É uma especificação do princípio da dignidade da 
pessoa humana, que consagra e tutela a existência de uma dimensão vital 
para que todo ser humano possa desenvolver e afirmar socialmente a sua 
personalidade. Após definir a autonomia privada como um espaço de 
competência normativa do sujeito privado, Jorge César Ferreira da Silva 
aduz que “afastar a autonomia privada, ou limitá-la a extremos, é, contrário 
a esses critérios constitucionais, na medida em que priva o particular de se 
autorregrar, tornando-o uma espécie de autômato”. Ora, de todo o exposto 
decorre que a dignidade da pessoa humana se concretiza em variadas 
vertentes; de um lado, concede-nos proteção, privando a ofensa aos 
atributos essenciais de qualquer ser humano; de outro, exige que esta 
mesma personalidade se desenvolva no meio social. Daí resulta uma gama 
de enfrentamentos; no direito privado, a ponderação entre o direito subjetivo 
e a sua função social, com imposição de boa-fé nos negócios jurídicos; no 
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plano superior da Constituição, a inevitável colisão entre os princípios da 
solidariedade e autonomia privada. 
[...] Em sucessão cronológica, o Estado Liberal densificou o valor liberdade; 
o Estado social procurou agregar-lhe os ditames do valor igualdade; o 
Estado Democrático de Direito apenas se consolida ao receber o influxo do 
valor solidariedade. (ROSENVALD, 2005, p. 184-185 - grifo nosso). 

A autonomia privada também é instrumento de aprendizagem existencial, pois 

pelo fato de a linguagem ser pública, a compreensão sobre o significado da vida 

digna torna-se construção constante e intersubjetiva. A pessoa jurídica é dasein, no 

sentido heideggeriano, ser humano de possibilidades. Esse aprendizado, nos 

moldes do Direito Democrático, deve ocorrer segundo o discurso, sob pena de não 

ser aprendizado, mas sim mera imposição, pelo desrespeito à liberdade e igualdade 

do dasein. 

Nessa linha de cooperação e discursividade, com hermenêutica calcada na 

Filosofia da Linguagem e não na Filosofia do Sujeito, está também o pensamento de 

Walsir Edson Rodrigues Júnior: 

A decisão que melhor representa o critério de justiça e bom senso, no 
consciente e inconsciente das pessoas é repartir a laranja ao meio, dando 
metade para cada filho. Aparentemente, o problema foi resolvido da melhor 
forma possível. Aparentemente, porque, após cada qual pegar a parte que 
lhe cabe, um espreme sua metade para fazer um suco e joga a casca fora e 
a outra utiliza a casca como ingrediente para fazer um doce e joga a polpa 
fora. 
Assim, com aquela decisão que parecia justa e equilibrada, ambas 
deixaram de ganhar com a repartição da laranja. Logo, a decisão mais 
satisfatória seria descascar a laranja por inteiro, entregar a casca para uma 
e a polpa para a outra. Tal decisão só é possível num sistema não-
adversarial de resolução de conflitos, no qual, em lugar de se buscar um 
ganhador e um perdedor, buscam-se ganhadores. (RODRIGUES JÚNIOR, 
2007, p. 198-199). 

A dignidade humana concernente à solidariedade está consensualmente 

pactuada no sentido constitucional. Deve ser implementado numa perspectiva 

linguística que perpassa o sujeito unitário e a coletividade. Também deve ser assim 

no aspecto em que a linguagem pública compõe a linguagem íntima. Os sentidos de 

signos da linguagem interna do sujeito individual se referenciam e essa 

referenciação que repercute e é referenciada pelos sentidos presentes nos demais 

sujeitos da linguagem. Assim, solidariedade referencia o sujeito quanto ao seu 

emprego de autonomia privada. A partir dela, o sujeito deve direcionar sua 
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manifestação volitiva para produzir efeitos ilocucionários na coletividade e em si 

mesmo para construção da vida digna. 

Para construir a dignidade humana própria e das demais pessoas como 

cumprimento da solidariedade, o dasein deve referenciar o sentido de sua 

experiência existencial com a formação, modificação e extinção de obrigações. Esse 

tratamento quanto às obrigações ocorre no contexto prático do mundo da vida que 

exige que a pessoa tome posicionamentos morais e jurídicos a todo tempo perante 

desafios existenciais que lhes são demandados. Sua interpretação está 

condicionada à linguagem e referenciada pela história efeitual do próprio sujeito, das 

pessoas da família, da sociedade civil, do Estado, enfim, de todas as pessoas que 

compõem o mundo da vida. 

A interpretação sobre a autonomia privada deve conformar-se aos padrões 

racionais prático-comunicativos para que seja correta segundo o paradigma do 

Estado de Direito Democrático. 

O pensamento perlingieriano entende as obrigações como efeitos. Pode-se 

dizer que as obrigações são efeitos ilocucionários do exercício da autonomia 

privada. É correto dizer também que o estudo das obrigações está condicionado à 

hermenêutica conforme a racionalidade prático-comunicativa. 

Não se deve olvidar que o sentido proposicional de norma e obrigação são 

inter-referenciais linguísticos. Ambos são efeitos indiretos do emprego da autonomia 

privada, na perspectiva público-privado, segundo os avanços até aqui desenvolvidos 

pela Ciência e pela Filosofia do Direito. 

Até este ponto do presente trabalho, a autonomia privada foi estudada com 

referência à liberdade, à igualdade, à justiça e à dignidade humana; à Filosofia do 

Objeto, do Sujeito e da Linguagem; à historicidade humana e aos paradigmas do 

Estado Liberal, Social e de Direito Democrático.  

O ato jurídico, efeito direto da autonomia privada e a norma, efeito indireto da 

autonomia privada, também foram empregados como proposições referenciais para 

examinar a hermenêutica da autonomia privada. 

O próximo passo é perquirir seu sentido por meio do seu outro efeito indireto: 

as obrigações. Este estudo é o objetivo do próximo capítulo deste trabalho. 
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7 O PERFIL DAS OBRIGAÇÕES JURÍDICAS CONFORME A RAZÃ O PRÁTICO-
COMUNICATIVA 

A autonomia jurídica suscita obrigações como instituto calcado na liberdade, 

sob o manto do privado ou do público e até de ambos, conforme se pode interpretar 

pela História dos paradigmas do Estado Liberal de Direito, do Estado Social de 

Direito e do Estado de Direito Democrático. 

O objetivo precípuo do presente capítulo é compreender o estado da arte das 

obrigações jurídicas e sua correta hermenêutica jurídica segundo a razão prático-

comunicativa no contexto do Direito Democrático. 

Para isso, serão introduzidos novos institutos jurídicos no Direito Privado-

Constitucional, importantes também para se compreender o sentido geral de fundo 

linguístico presente na linguagem do Direito.  

7.1 Obrigação jurídica como ideia de vínculo 

Segundo Miguel Maria Serpa Lopes, 

[...] das Institutas, (Inst. De Obl. III, 13), veio-nos o seguinte conceito: 
obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae 
rei, secundum nostra iura civitatis, isto é, a “obrigação é um vínculo de 
direito, pelo qual somos compelidos pela necessidade de pagar qualquer 
coisa, segundo os direitos da nossa cidade”. (LOPES, 1995, p.9). 

Leciona Orlando Gomes, em sua obra “Obrigações”,  

[...] obrigação é um vínculo em virtude do qual uma pessoa fica adstrita a 
satisfazer uma prestação em proveito da outra. É a definição clássica dos 
romanos, incorporada às Institutas: Obligatio est juris vinculum, quo 
necessitate adstringimur alicujus solvendae rei. Conquanto mereça, ainda, 
aplausos dos civilistas, o conceito não é inteiramente satisfatório em razão 
das interpretações que comporta a expressão solvendae rei. Tomada no 
sentido literal e restrito de pagar uma coisa, não abrange todas as espécies 
de obrigação; na acepção ampla de prestação, compreende todos os 
deveres jurídicos. Admite-se, no entanto, que a expressão se refere a todas 
as prestações patrimoniais. 
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[...] Elemento decisivo do conceito é a prestação. Para constituir uma 
relação obrigacional, uma das partes tem de se comprometer a dare, facere 
ou praestare, como esclareceu o jurisconsulto Paulo [...]. (GOMES, 2005, 
p.15-18).  

A ideia de vínculo é importante para se definir o que é obrigação e quais são 

os princípios que a regem e justificam sua existência.  

Miguel Maria Serpa Lopes ensina que os autores modernos tratam a 

obrigação como vínculo, relação jurídica ou necessidade jurídica. Em síntese, ela 

consiste em dar, fazer ou não fazer alguma coisa, em prestar ou abster-se de 

alguma coisa, no tocante ao devedor. (LOPES, 1995). 

Como se pode concluir, a partir do pensamento de Cesar Fiuza (2008), a 

referência doutrinária ao conceito de relação jurídica como significação diversa da 

proposição vínculo obrigacional é no sentido estrito. É relação de domínio entre 

coisa e pessoa, própria dos Direitos Reais. Em lato sensu, no entanto, a ideia de 

relação é a mesma de vínculo ou liame. 

Pothier e Lacerda de Almeida incluíam-se no rol dos pensadores do Direito 

que compreendiam a obrigação como vínculo de direito. No conceito de Polacco, 

uma relação jurídica patrimonial. Aubry et Rau, como necessidade jurídica. 

Démogue, na significação de situação jurídica. Ennecerus, Kipp e Wolff enfatizavam 

o direito de crédito do credor contra o devedor. Denburg entende as obrigações 

como dever de prestação de natureza patrimonial que o devedor tem para com o 

credor. (LOPES, 1995). 

 

Caio Mário da Silva Pereira recorda,   

[...] a predominância do vinculum iuris é inevitável. Cremos que as tentativas 
de substituí-lo pela ideia de relação não passam de anfibologia, já que na 
própria relação obrigacional ele revive. Por mais que o civilista pretenda 
evitá-lo, jamais logrará afastar a insinuação de que em toda obrigação há 
um liame, um laço entre os sujeitos, vínculo que o Prof. Serpa Lopes 
assinala não ser de subordinação, porém de coordenação, porque respeita 
a essência da liberdade humana, e, no entanto, sempre encadeia partes em 
função do solutio que se espera. Despreocupado de dar uma definição, o 
jurisconsulto Paulo cuidou antes de salientar a sua ausência e assim se 
exprimiu: Obligationum substantia non neo consist, ut aliquod corpus 
nostrum, aut servitutem nostram faciat; se ut alium nobis obstringat ad 
dantum aliquid, vel faciendum vel parestandum: consiste a substância da 
obrigação não em sujeitar a própria pessoa do devedor ou fazê-lo servo do 
credor; mas em constrangê-lo a uma prestação abrangente de um dar o de 
um fazer. (PEREIRA, 2003, p. 5- grifo nosso). 
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Na definição que consta nas Institutas, há o entendimento de que a obrigação 

consiste no dever da pagar algo. É o caso de alguém comprar uma televisão, por 

exemplo: a loja tem a obrigação de entregá-la ao comprador.  

Paulo, jurisconsulto romano, por sua vez, insere o elemento fazer e prestar. 

(LOPES, 1995). 

Quando se diz que há necessidade jurídica que gera atividade do devedor em 

benefício do credor, ou direito de crédito deste contra aquele, só se pode pensar 

essa situação jurídica segundo a lógica formal, tendo-se em mente que há liame, 

ligação, vínculo jurídico unindo devedor ao credor. 

A doutrina jurídica, ao longo da história e até hoje, é sólida sobre a 

importância do vínculo obrigacional para o estudo das obrigações. 

Pode-se dizer, portanto, que o núcleo ou o cartão de visitas nas obrigações é 

o vínculo obrigacional. 

A análise do vínculo obrigacional, tendo em vista a tradição do Direito 

Privado, remete ao estudo dos princípios gerais da cultura. Esses princípios também 

se transformaram nos princípios gerais do Direito, em função da historicidade que 

relaciona Ética, Moral e Direito. 

Para se compreender isso, é importante ter em mente a lição de Gerson de 

Britto Boson (1996) a qual diz que o homem é o único ser na natureza capaz de 

fazer promessas. 

Qual seria a consequência disso para o Direito? 

Somente quem é capaz de prometer tem a possibilidade de saber dar, fazer 

ou não fazer para cumprir ou não o que foi prometido.  

Os fatos históricos retratam o ser humano procurando discernir o sentido do 

bem e do mal na sua prática existencial. Autores como Kant e Hegel afirmam que o 

homem tem ciência de que algo é certo ou errado, ou seja, na razão haveria o fato 

do dever-ser. 

Na natureza, apenas o homem pode discernir entre o certo e o errado. Sabe-

se que os animais têm, em sua estrutura biológica, princípios de lógica.  

Alguns sabem fazer abrigos, outros, como os chimpanzés, fazem vara para 

pescar, golfinhos têm noção de individualidade, mas só o homem vive a dimensão 

valorativa do Direito, da Moral, enfim, da Ética, como se pode perceber pelos 

ensinamentos do Coordenador do Projeto de Lei que resultou no Código Civil 

brasileiro de 2002, Miguel Reale (1999). 
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Alguns animais como os gorilas, reúnem-se para usar de violência contra o 

macho dominante de seu grupo. Quando o retiram dessa posição, desfazem a 

aliança. Os homens fazem o mesmo: formam grupos de bandidos, ou congressos 

políticos com intenções, não raro, contrárias aos direitos individuais. Contudo, os 

animais não têm a opção de escolher, agem impulsionados pelo instinto.  Não é o 

caso dos homens que, tendo a opção da escolha, muitas vezes escolhem mal, 

entregando-se à inclinação instintiva do egoísmo. 

Segundo Immanuel Kant (2002a), o homem tem a consciência do dever por 

causa da Lei Moral contida na razão. Por outras palavras, ele sabe que não pode 

prejudicar os outros. Gerson Boson (1996) afirma que é princípio geral do Direito e 

da cultura a máxima neminem laedere, não prejudicar a outrem. 

A partir da consciência de neminem laedere, pode-se extrair outros princípios 

gerais do Direito. 

Quando o homem tem ideia de limite na conduta, pode obrigar-se com outro 

homem, porque tem ciência do que deve ou não praticar. Daí a possibilidade jurídica 

e cultural do princípio pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos. 

Cumprindo suas obrigações, o homem estará vivendo honestamente, atendendo ao 

princípio geral do Direito honeste vivere. Assim, cada um receberá o que é seu, 

máxima que consiste no princípio geral do Direito suum cuique tribuere.  

Segundo Eduardo Carlos Bittar e Guilherme Almeida (2002), essas premissas 

foram introduzidas por Cícero no Direito Romano, para verificar o que havia de 

jusnaturalismo, pensamento grego antigo, clássico, em seu conjunto de normas. 

7.2 Dever fundamental de validação de sentido locuc ionário como pressuposto 
para hermenêutica das obrigações segundo a razão pr ático-comunicativa 

Pode-se concluir que o homem é ser capaz de prometer porque tem espírito, 

compreendido como racionalidade, como escreve. Gerson de Britto Mello Boson 

(1996) em “Filosofia do Direito”.  

O conceito de obrigação remete à ideia de possibilidade de prometer, de 

dever, exigibilidade do que foi prometido. Se alguém promete algo, há um dever a 

ser cumprido, por coerção interna, moral, ou externa, pelo Direito.  
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Immanuel Kant (2002a, p. 133), em sua “Crítica da Razão Prática” afirma: 

“Dever e obrigação são as únicas denominações que temos de dar à nossa relação 

com a lei moral”.  

Explicita também as seguintes palavras: “Oh dever! [...] qual é a origem digna 

de ti e onde se encontra a raiz de tua nobre linhagem [...]. Não é outra coisa que a 

personalidade, isto é, a liberdade e independência do mecanismo de toda a 

natureza.” (KANT, 2002a, p.140-141- grifo nosso). 

O aludido pensamento kantiano é consentâneo com o que se discorreu em 

capítulo anterior desse trabalho de que há um fundo de sentido geral previsto na 

tessitura linguística do mundo da vida, no ethos histórico, na linguagem. Pode-se 

inferir que a proposição linguística de obrigação jurídica tem seu sentido 

condicionado ao sentido geral de fundo na linguagem dos juízos de dignidade, 

liberdade e personalidade. 

Immanuel Kant (2002a, p.64, 130-132) ensina que o dever é ação que contém 

necessidade prática de realizar outras ações, em função da lei moral e da exclusão 

de todos os fundamentos que provocam atitudes instintivas. O referido pensamento 

coaduna com o do Civilista Pietro Perlingieri (2002), que será mais bem detalhado 

posteriormente. Kant vê a obrigação como um dever-ser, efeito do fato jurídico no 

contexto da situação subjetiva jurídica. 

Sobre o dever, diz Immanuel Kant em “Crítica da Razão Prática”: 

 [...] Ora, a consciência de uma livre submissão de vontade à lei, contudo 
vinculada a uma inevitável coerção que é exercida sobre todas as 
inclinações, porém apenas pela própria razão, é o respeito pela lei. A lei que 
exige e também inspira esse respeito não é, como se vê, nenhuma outra 
que a lei moral (pois nenhuma outra exclui todas as inclinações da 
imediatidade de sua influência sobre a vontade). A ação que, de acordo 
com essa lei e com exclusão de todos os fundamentos determinantes da 
inclinação, é objetivamente prática chama-se dever,o qual, em virtude dessa 
exclusão, contém em seu conceito uma necessidade prática, isto é, uma 
determinação a ações, por mais contragosto que elas possam acontecer. 
(KANT, 2002a, p.64- grifo nosso). 

Pode-se perceber no texto supra a proposição dever relacionada às 

proposições vontade, livre, prática, ação e respeito. Isso remete à ideia de 

obrigação, mais uma vez, ao fundo geral de sentido linguístico atribuidor de 

referencial linguístico para compreensão intersubjetiva, discursiva, de obrigação 

jurídica. 
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Immanuel Kant (2002a) entende que o dever requer consequente ação, que, 

por necessidade racional, condiciona outras ações. Essa necessidade se revela 

como respeito racional que a própria razão tem em face da lei moral. Quando a 

vontade se amolda à lei moral, surge sensação racional de auto-aprovação, que, por 

sua vez, suscita autocontentamento. 

O dever conforme a lei moral ocorre por imperativo categórico e não 

hipotético, afirma o autor. Ele se cumpre para o alcance de um determinado fim, 

objetivo exterior ao dever: a felicidade ou a boa reputação, por exemplo.  Para a ética 

grega, a busca da felicidade como estado de virtude era o ideal. A ética kantiana, no 

entanto, é categórica: o “dever” deve ser cumprido em função do simples “dever”.   

Por outras palavras, a atitude correta deve ser praticada não para atingir a 

finalidade exterior ao dever em si, mas unicamente porque a atitude que deve ser 

praticada é correta, no sentido de cumprir o que a razão indica que é devido. 

O dever é também fato da razão, acrescenta Immanuel Kant (2002a). O 

raciocínio prático sobre a vida, a aplicação da razão sobre as experiências que o 

homem vivencia faz com que ele perceba que o dever é fato presente em sua 

própria razão e que nela há uma lei moral.  

Embora a lei moral seja elemento intrínseco à razão humana, ela é 

evidenciada pela sua experiência de vida. Pode-se interpretar historicamente que o 

entendimento sobre algum comportamento normativo do homem denota a ideia de 

que sempre houve uma proposição linguística de dever. 

A razão é prático-comunicativa devido à natureza relacional do homem, à 

linguística, como também pela categoria de validação de sentido locucionário, como 

foi explicado em capítulo anterior deste trabalho. Como consequência dessa 

categoria, há o dever de validação de sentido locucionário, fato da razão prático-

comunicativa que repercute na própria faticidade histórica da linguagem como 

presença da proposição “dever” na linguística ao longo dos tempos.  

Afinal, a razão prático-comunicativa é ávida por atribuir sentidos e construir a 

linguagem e a vida como proposição linguística de autopreservação humana. Nela 

se identifica um dever racional, de validação de sentido locucionário, de escolher o 

sentido mais adequado em cada situação concreta de vida.  

Rosemiro Leal (2009, p. 97), em seu livro “Teoria Geral do Processo: 

primeiros estudos”, explica que os fundamentos “[...] são pressupostos que atuam 

genericamente ao longo da estrutura da linguagem ou do texto legal, irredutíveis a 
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novas hipóteses [...]”. Outrossim, para ele, os pressupostos estão na órbita 

imperativa, prescritiva dos princípios, “[...] equivalendo a conceitos específicos, 

explícitos e infecundos que não permitem flexibilização incompatível com o conteúdo 

principiológico que lhes deu causa”. 

A razão prático-comunicativa a si mesma impõe um dever de escolher um 

sentido linguístico, sob pena de a própria razão sofrer morte no sentido 

heideggeriano. Por isso, ela diz a si mesma: você deve decidir, senão morrerá, mas 

a escolha é sua.  

Tendo em vista que o instinto de autopreservação trabalha pelo bem da 

razão, por serem elementos psíquicos e espirituais presentes no homem, pode-se 

dizer que o instinto é aliado da razão, pois a obriga a fazer uma escolha, tornando o 

dever uma necessidade. Nesse ponto, ser e dever-ser se sobrepõem, mas não num 

sentido meramente hegeliano, segundo a Filosofia da Consciência. A perspectiva 

aqui é prático-comunicativa. 

Como dito, a razão prático-comunicativa obriga-se, por nela haver dever e 

exigibilidade, a decidir por um sentido linguístico dentre múltiplas possibilidades, cujo 

propósito é levar a existência humana em si a escapar da morte por meio da vida 

digna, autêntica.  

Por isso, o dever de validação de sentido locucionário é fund amental , ou 

seja, pressuposto linguístico da razão prático comunicativa. Sem o dever de 

validação de sentido locucionário, não existiriam consequências ilocucionárias, o 

que resultaria na inviabilidade da vida humana. 

O dever fundamental de validação de sentido locucionário é o esforço 

necessário que a razão prático-comunicativa desempenha para conformar sentidos 

lingüísticos a uma normatividade, direção imperativa para a autopreservação do 

dasein, buscando equivalência linguística entre os signos de conformidade e regra. 

Segundo Ludwig Wittgenstein (1999, p. 96), em “Investigações Filosóficas”, 

item 224, [...] a palavra ‘conformidade’ e ‘regra’ são aparentadas, primas. Se o uso 

de uma delas for ensinado a alguém, ele também aprenderá o uso da outra. 

Regra aponta para direção assim como imperatividade determina um rumo. 

Seguir uma regra significa conformar-se ao significado linguístico de direção, de 

adequação de conduta.  
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Considerando a semelhança familiar wittgensteiniana entre regra e 

conformidade, deve-se ressaltar que a vida digna é construção que se deve fazer 

por meio de escolhas de sentidos, a cada instante da existência do dasein.   

Essas escolhas têm consequências ilocucionárias na experiência, o que 

resulta na construção de um sentido geral de fundo na própria linguagem. A razão, 

em face da possibilidade de morte do dasein, constrói para si critérios de vida digna. 

Disso, portanto, decorre outro fato da razão : a construção linguística de sentido 

locucionário e ilocucionário quanto à vida digna é contínuo e processual, prático e 

comunicativo. 

Em última instância, a ideia de que obrigação é um vínculo entre pessoas, 

tem o dever fundamental de validação de sentido locucionário como pressuposto. 

Assim, se há vínculo relacionando sujeitos, existe comunicação e várias 

possibilidades para empregá-la como jogos de linguagem no sentido 

wittgensteiniano, a partir da enunciação pragmática da vontade por meio de signos 

de sentidos familiares, assemelhados em si e sustentados linguisticamente pelo 

significado geral de fundo presente na linguagem. 

A obrigação, na práxis, é desdobramento prático do dever fundamental de 

validação de sentido locucionário. Considerar a obrigação como vínculo obrigacional 

é consequência da razão ser prático-comunicativa, já que a própria existência de 

vínculo pressupõe comunicação.  

Por outro lado, a interpretação das obrigações aponta também para uma 

perspectiva racional-prática pela presença do dever e exigibilidade no juízo de 

obrigação, como signos que podem ser usados de várias formas diferentes, numa 

função wittgensteiniana de jogos de linguagem.  

Nesse sentido, pode-se escolher um sentido de repercussão ilocucionária 

quando o devedor decide ou não cumprir o dever, ou quando o credor escolhe 

cobrar ou não a prestação devida. O referencial entre os signos do dever e da 

exigibilidade é o sinal linguístico da obrigação. Por isso, signos diferentes como 

vínculo, dever, exigibilidade e prestação de dar, fazer e não fazer não são idênticos 

no conceito da obrigação, mas se engrenam como uma roda dentada. 

A partir daí, pode-se dizer o que segue:  

Eu lhe pagarei. 

Bem, eu lhe pagarei... 

Não lhe pagarei? 
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Eu lhe pagarei! 

O devedor cumpriu seu dever e, por isso, dei-lhe quitação. 

O devedor cumpriu seu dever? Não recebi o depósito. 

Hum... o devedor cumpriu seu dever..., em parte. 

Não precisei exigir que o devedor me pagasse. 

Exigi que o devedor me pagasse! 

Exigiu que o devedor me pagasse? 

É, fazer o quê? Exigi que o devedor me pagasse... 

 

O homem modifica os objetos com suas frases. (WITTGENSTEIN, 1999, 

p.26). Nesse sentido, a interpretação sobre uma obrigação jurídica pode mudar 

conforme o que se fala. Um efeito ilocucionário é produzido em decorrência disso. 

Seguindo a ideia wittgensteiniana, há uma mudança hermenêutica no sentido da 

vida e no sentido geral, fazendo com que os signos pertençam à mesma família, 

como no exemplo dado. 

Como ensinam Chistiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald Leal (2010), 

na sua obra, “Direito das Famílias”, a concepção de família que no passado era 

patriarcal, marital e patrimonial, na contemporaneidade do mundo ocidental, deve 

ser interpretada, em face das Constituições, como democráticas e calcadas em 

laços afetivos. 

Hoje as famílias têm a função social de concretizar a dignidade humana de 

seus membros, com características diferentes do passado, mantendo, no entanto, o 

sentido geral linguístico de sociedade.  

Desde sempre, este foi o conceito de família: família é o núcleo da sociedade. 

É a base psíquico-material para desempenho das demais relações sociais, 

independentemente de ser monoteísta ou politeísta; patriarcal ou matriarcal; com 

filhos ou sem filhos; com vínculo sanguíneo ou não; gerada pelo casamento ou 

qualquer outro meio; com foco no patrimônio ou não; visando ao fortalecimento da 

família como instituição ou realização da vida digna de seus membros etc.  

A família como base da sociedade é também o signo de direcionamento 

linguístico que estrutura a linguagem construída pelo dasein. 

Uma família jurídica é um núcleo cujo sentido está na vinculação estrita, 

basilar, informadora e íntima de seus membros, visando à vida digna de cada um 
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deles.  No sentido wittgensteiniano, família reúne signos diferentes em um único 

conjunto, mas com um sentido geral sustentado na linguagem. 

Com relação a “jogos”, Ludwig Wittgenstein, em “Investigações Filosóficas”, 

dá vários exemplos diferentes: 

66. Considere, por exemplo, os processos a que chamamos de ‘jogos’. 
Refiro-me a jogos de tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos etc. O 
que é comum a todos eles? Não diga: ‘Algo deve haver em comum neles, 
senão não se chamariam ‘jogos’, - mas veja se algo é comum a eles todos. 
– Pois se você os contempla, não verá na verdade algo que seja comum a 
todos, mas verá semelhanças, parentescos e até toda uma série deles. 
Como disse: não pense, mas veja! (WITTGENSTEIN, 1999, p. 52). 

A partir da experiência, da práxis, é possível investigar qual é o sentido geral 

que une as proposições como as familiares, embora não sejam idênticas nos jogos 

de linguagem e, muitas vezes, muito diferentes. 

Somente a partir da práxis comunicativa, construindo e aprendendo sentidos 

linguísticos, consegue-se investigar a dimensão prática da razão como atribuidora 

de sentidos. Mais, consegue-se compreender qual é a direção do sentido geral de 

fundo contido na linguagem que imprime, nos jogos de linguagem, a ideia que 

proposições são familiares ou não e qual é o sentido para se validar significados e 

fazer interpretações corretas sobre sinais linguísticos. 

A investigação sobre o sentido do ethos tessitura linguística só é possível 

comunicativamente, como já dito em capítulo anterior, porque o dasein é finito e bem 

assim a sua linguagem.  

A investigação hermenêutica sempre dependerá do aprendizado dos 

participantes do discurso para que haja maior compreensão sobre o dever-ser 

contido na linguagem.  

A experiência exige que se investigue o sentido geral do ethos, pois a razão 

individual, por si, não é onipotente nem onipresente. Não é hercúlea e necessita da 

discursividade para compreender corretamente sua perspectiva prática.    

A linguagem parece apresentar várias direções quando se observa cada um 

de seus fios individualmente. Mas vista como um todo, ela tem a forma de uma teia. 

Um dos fios linguísticos formadores do sentido de obrigação foi o Direito 

Romano, como já exposto. Outro consistiu no Direito Natural Racional. 
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Como explica Norberto Bobbio,  

[...] a doutrina filosófica que fez do indivíduo, e não mais da sociedade, o 
ponto de partida para a construção de uma doutrina moral e do direito foi o 
jusnaturalismo, que pode ser considerado sob muitos aspectos (e o foi 
certamente nas intenções dos seus criadores), a secularização da ética 
cristã, etsi daremus non esse deum. (BOBBIO, 1992, p.58-59). 

Giovanni Reale e Dário Antiseri trazem o seguinte parecer, quando analisam 

o dever na obra de Kant:  

Em particular, deve-se destacar que todo tipo de ética que se baseie na 
‘busca de felicidade’ heterônoma, porque introduz fins ‘materiais’, com toda 
uma série de consequências negativas. A busca de felicidade polui a pureza 
da intenção e da vontade, posto que aponta para determinados fins (para 
aquilo que se deve fazer e não para o como se deve fazê-lo) e assim a 
condiciona. Como já dissemos, a busca pela felicidade dá lugar a 
imperativos hipotéticos e não a imperativos categóricos. Toda ética grega, 
que era precisamente eudemônica (isto é, voltada para a busca da 
eudaimonia = felicidade), é assim derrubada. 
Já a moral evangélica não é eudemônica, porque proclama a pureza do 
princípio moral (a pureza da intenção = a pureza da vontade), como já 
dissemos. 
Nós não devemos agir para alcançar a felicidade, mas devemos agir 
unicamente pelo puro dever. Entretanto, agindo pelo puro dever, o homem 
torna-se ‘digno de felicidade’, o que comporta consequências muito 
importantes [...]. 
[...] Assim, elevando a máxima (subjetiva) ao nível da universalidade, 
ficamos em condições de reconhecer se ela é moral ou não: olha as tuas 
ações pela ótica do universal e compreenderás se são ações moralmente 
boas ou não. 
Trata-se de um refinado, complexo e engenhoso modo de expressar aquele 
mesmo princípio que, com extrema simplicidade de veracidade, o 
Evangelho afirma: ‘Não faças aos outros aquilo que não queres que seja 
feito a ti’. (REALE; ANTISERI, 1990, p.917-919). 

Cristianismo e pensamento grego antigo também fazem parte do tecido 

linguístico que formou, historicamente, o sentido de obrigação, pois. 

Mesmo que se quisesse separar o presente do passado, como se o presente 

em nada fosse influenciado pela história, ainda assim seria necessário, 

cientificamente dizendo, encontrar padrão que respeitasse o instinto de 

autopreservação humano como também sua capacidade de fazer convenções e de 

cumpri-las, pelo entendimento de que, racionalmente, algo seria devido e outra não, 

visando a melhor estratégia, a fim de que as possibilidades de sucesso 

aumentassem. Mais uma vez isso racionalmente remeteria à ideia de 
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autopreservação como também de que o homem é ser normativo e relacional, capaz 

de prometer, como ensina Gerson Boson (1996). 

Contudo, como já se estudou em capítulo anterior, a hermenêutica do 

presente é condicionada por pré-significações, pré-juízos formados ao longo da 

história humana, com o decorrer do pensamento gadamariano. 

O transcurso jurídico da humanidade, quando se pensa em democracia, tem 

como raiz histórica o pensamento grego, judaico e cristão. Giovanni Reale e Dario 

Antiseri (1990b) ensinam que o imperativo categórico é a expressão da máxima 

cristã de não fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam: esta é a regra de 

ouro do cristianismo universalizada por meio dos acontecimentos que precederam a 

época do Império Romano. 

O padrão que define se um dos participantes da argumentação “tem razão” é 

o imperativo categórico. Entrementes, isso não impera na perspectiva da Filosofia da 

Consciência.  

O imperativo categórico se processa segundo a Filosofia da Linguagem no 

sentido de correção, calcado no agir comunicativo forte habermasiano, tendo a 

verdade como consenso. Nos moldes da razão comunicativa, o imperativo 

categórico é a proposição referencial de fundo linguístico que confere à 

hermenêutica a adequação quanto à aplicação da dignidade humana como regra 

absoluta correção interpretativa. Deve-se ressaltar que isso é assim porque, além do 

discurso ser capaz de suscitar consenso nos que argumentam, é também fator de 

possibilitação de aprendizagem sobre a própria cultura linguística que constitui o 

mundo da vida. 

Somando-se à perspectiva da razão comunicativa, os efeitos de aplicação do 

imperativo categórico fazem com que, num jogo de linguagem composto de sinais 

diversos, possa-se encontrar o próprio sentido adequado para as situações jurídicas 

obrigacionais pertencentes ao dia a dia das pessoas.  

Por isso, pode-se dizer que expressões de vontade fazem com que não 

somente se produzam efeitos ilocucionários, mas também seja possível observar, 

num sentido wittgensteiniano, que o próprio imperativo categórico é juízo de 

referencial sobre pertença de sinais linguísticos a famílias linguísticas de sentido.  

Por outras palavras, o sentido do imperativo categórico aponta qual é o 

sentido geral da dignidade humana como regra absoluta. Em um jogo interpretativo 

de linguagem que contém sinais diferentes revela quais são suas semelhanças e 
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diversidades. Isso possibilita a interpretação correta da direção jurídica para se 

compreender determinada obrigação. 

O imperativo categórico é proposição referencial no discernimento sobre o 

sentido adequado para determinada situação jurídica obrigacional.  

Destarte, a família linguística de sentido do imperativo categórico e a família 

linguística de sentido da dignidade humana como regra absoluta apresentam um 

sentido geral que as une, formando uma nova família firmada na razão prático-

comunicativa. 

 

Afirma Nelson Rosenvald,  

[...] o ser humano e a dignidade antecedem o ordenamento jurídico, assim 
como os direitos da personalidade. É de certa forma um equívoco conceber 
o direito natural como uma ideologia conservadora – como pretendeu o 
positivismo. Ele possui um componente revolucionário por conduzir a um 
exame crítico de toda a ordem existente. Se a pessoa não é criada pelo 
ordenamento, a incidência posterior de determinadas regras não poderá 
aprisionar os elementos de sua personalidade. 
[...] quando nos associamos a outros seres humanos, a dignidade é vista 
em duas perspectivas: nas relações afetivas e cuidado com o alter; nas 
relações obrigacionais confiáveis, desde o contrato social inicial, passando 
pelo adimplemento das prestações, postergando-se mesmo para o 
momento posterior à execução do negócio jurídico. 
Nas relações sociais, o princípio da dignidade humana é mediado e filtrado 
pelo princípio da solidariedade, pois na passagem status de indivíduo para 
pessoa – do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito – surge a 
percepção do ser humano interativo, que será protegido em seu isolamento, 
mas que se projeta em sociedade e dela não se pode apartar. 
(ROSENVALD, 2005, p. 33-187).   

A autonomia jurídica e seu desdobramento oriundo de obrigação constituem o 

cerne não somente do Direito Privado, mas também de todo o Ordenamento 

Jurídico. Desse modo, pode-se concluir que a hermenêutica de todo o Direito passa 

pelos parâmetros da razão prático-comunicativa. 

 O imperativo categórico e dignidade como regra tornam-se 

interdeterminantes, inter-referenciais como proposições linguísticas assemelhadas. 

No contexto comunicativo da linguagem, a validade das normas por consenso deve 

refletir sentido, direção, dever-ser, aspecto do fundo de sentido geral na tessitura 

linguística do ethos, da linguagem. 
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7.3 Compreensão do Conceito Lato de Obrigação segun do a Razão Prático-
Comunicativa: O Núcleo Moral-Constitucional 

Obrigação, em seu sentido lato sensu, tem como objeto a ação pessoal de 

dar, fazer ou não fazer algo, em benefício de si mesmo ou de outrem. Cria-se uma 

obrigação jurídica quando alguém se torna devedor do outro. 

Quando a Constituição Federal brasileira, em seu art. 1º, III, prescreve que é 

fundamento da República a dignidade humana e no art.3º declara ter por objetivo 

construir sociedade livre, justa e solidária (inciso I) e promover o bem de todos 

(inciso IV), percebe-se o sentido de fundo da razão prático-comunicativa no Direito. 

A própria formação dos direitos humanos e as normas contidas nas declarações de 

direitos confirmam esse fato. 

As normas constitucionais que traduzem o sentido linguístico de promoção 

efetiva dos direitos fundamentais, e na esfera privada, dos direitos da personalidade, 

são o núcleo moral juridicizado  ou o núcleo  moral-constitucional  do Direito 

democrático contemporâneo.  

A razão prático-comunicativa disso está no fato histórico de que os sentidos 

de signos linguísticos componentes da tessitura linguística formadora da linguagem, 

o ethos, foram engendrados pela própria razão. Isso é resultante de consensos 

linguísticos de sentido feitos pelo homem que os consolidou pela prática do uso 

diário ao longo do tempo.  

Há uma convergência entre Direito e Moral na Constituição democrática, em 

função das normas assentadas na Lex Fundamentallis. Por um lado, a Constituição 

é o terreno do Direito; por outro, as proposições liberdade, igualdade e dignidade, 

interdeterminantes e autorreferenciais, tiveram sua construção histórica de sentido 

baseada na ética dos textos judaicos, cristãos, gregos e romanos. Ao longo da 

história, isso também se consolidou na cultura e em sua linguagem jurídica. 

Os pensamentos hegeliano, heideggeriano e gadamariano somados, 

estudados em capítulos anteriores deste trabalho, levam à interpretação de que os 

textos poéticos são a fonte mais segura para se atingir o sentido histórico da 

autenticidade do dasein. 

A poesia, pela sua própria construção não normativa, não evidencia o sentido 

da tessitura linguística do ethos, pois não tem a finalidade de denotar uma direção 
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objetiva, ao contrário dos textos jurídicos. A elasticidade de sentido dos textos 

poéticos é maior que o dos textos jurídicos. Enquanto a poesia visa à transmissão 

de significados por via indireta, o Direito se propõe a ser mais objetivo. Afinal, os 

textos jurídicos não têm o intuito de gerar emoções nos seus destinatários. Ao 

contrário, nos textos jurídicos, o consenso normativo sobre o sentido dos signos 

estatui significações com pretensão de maior objetividade, tendo o sentido do dever 

ser como um farol hermenêutico.  

No que tange ao núcleo moral-constitucional, esse farol hermenêutico aponta 

para um acerto pragmático sobre o sentido válido, de correção, acerca da 

significação linguística sobre a proposição “direção de verdade” que está assentada 

no pano de fundo de sentido geral da linguagem. 

Pode-se dizer, com segurança, que os textos jurídicos têm propósito de focar, 

mormente, o efeito ilocucionário da comunicação e não o perlocucionário. Ambas as 

formas de linguagem – jurídica e poética, têm efeitos locucionários, ilocucionários e 

perlocucionários com alguma intensidade, que variam de acordo com a finalidade de 

que cada uma delas. 

A interpretação dos dois textos que se seguem remete a esse entendimento. 

O soneto de Camões visa gerar no intérprete efeitos perlocucionários quando fala do 

amor, por meio de comunicação locucionária. Os possíveis efeitos ilocucionários 

seriam indiretos, como por exemplo, o dever de amar, em função do propósito 

central do soneto.  

Já o texto constitucional visa imprimir no leitor mensagem de cunho 

fortemente ilocucionário. Afinal, seu objetivo não é provocar emoção sobre os 

direitos fundamentais, mas qualificá-los como essencialmente obrigatórios 

independentes da percepção psíquica ou emocional do leitor. Requer diretamente 

racionalidade pragmática. Portanto, ambos os textos apresentados a seguir 

acessam o pano de fundo de sentido geral, a teia da linguagem construída pelo 

dasein.  

Por outro lado, o núcleo moral-constitucional acessa com mais objetividade o 

direcionamento geral de fundo do ethos como teia linguística. A literatura é mais 

adequada para convencer o leitor sobre veracidade moral apresentando algum 

posicionamento dessa ordem. Não é o caso do texto de cunho normativo cuja 

finalidade é a efetivação de decisões normativas. 
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Baseados nas lições de Eduardo Carlos Bittar e Guilherme Almeida (2002), 

em seu “Curso de Filosofia do Direito” e em Aristóteles (2001), em “Ética a 

Nicômacos”, pode-se concluir que o pensamento grego de cunho aristotélico 

relaciona amizade e virtude com a concretização da justiça na práxis.  

 

SONETO 5 
 
Amor é o fogo que arde sem se ver; 
é ferida que dói e não se sente; 
é um contentamento descontente; 
é dor que desatina sem doer. 
 
É um não querer mais que bem querer; 
é um andar solitário entre a gente; 
é nunca contentar-se de contente’; 
é um cuidar que se ganha em se perder. 
 
É querer estar preso por vontade; 
é servir a quem vence, o vencedor; 
é ter com quem nos mata, lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor 
nos corações humanos amizade 
se tão contrário a si é o mesmo Amor?(CAMÕES, 2002) 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 1988). 

Diante do exposto, pode-se concluir que a Constituição democrática tem um 

núcleo moral juridicizado, um núcleo moral-constitucional .  

A hermenêutica formada pelo núcleo moral-constitucional dá maior acesso 

interpretativo à vida humana na perspectiva ilocucionária, obrigatória, quando 

comparada a entradas hermenêuticas de textos poéticos. 



 269

Dessarte, as normas constitucionais democráticas sobre promoção da 

dignidade humana consistem na convergência histórica que há na Pós-

modernidade, entre Direito e Moral.  Essa convergência de sentido aponta, com 

maior estreiteza de campo hermenêutico, para o significado moral-jurídico do dever 

de se ter uma vida digna. 

Poder-se-ia dizer que o núcleo moral-constitucional é um retorno à Grécia 

antiga, onde não havia separação entre Moral e Direito. Contudo, isso é um engano 

aparente, vício da razão de querer analisar objetos separando-os em seus 

elementos constitutivos para melhor compreendê-los. Às vezes, com isso, a razão 

engana a si mesma, por desconectar componentes de um todo, como se cada uma 

das peças bastasse a si mesma no sentido completo e absoluto. 

Da mesma forma que a significação existencial do adulto é interdependente 

dos sentidos que experimentou quando adolescente e criança, assim também é o 

sentido geral da linguagem. 

 O núcleo moral-constitucional não é um retorno aos clássicos gregos, mas 

sim uma constatação interpretativa de que os juízos de retidão, justiça, liberdade, 

igualdade e respeito e norma são proposições que deram significação ao sentido do 

ethos, da teia formada pela linguagem desde a Antiguidade até os tempos 

hodiernos. 

Vale recordar a pertinente lição de César Fiuza: 

 

A palavra direito vem do latim directum, que significa aquilo que é reto. 
Directum, por sua vez, vem do particípio passado do verbo dirigere que 
significa dirigir, alinhar. 
O termo direito foi introduzido, com esse sentido, já na Idade Média, 
aproximadamente no século IV. A palavra usada pelos romanos era ius. 
Quanto a esta, os filólogos não se entendem. Para alguns, ius vem de 
iussum, particípio passado do verbo iubere, que quer dizer mandar, ordenar. 
O radical, para eles, seria sânscrito, Yu (vínculo). Para outros, ius estaria 
ligado a iustum, aquilo que é justo, tendo seu radical no védico Yos, 
significando aquilo que é bom. (FIUZA, 2006, p.4). 

Aquilo que deve ser justo, reto, formador de vínculo obrigacional, não pode 

ser torto, injusto, violador do liame que traduz pactum e dever de retidão entre os 

homens. Como lembra Gerson Boson (1996, p. 160) a palavra pactum, pacto, vem 

de pax, paz. Portanto, o Direito tem significação geral de fundo consolidado no 

sentido de directum, ao longo dos tempos pela prática humana. 
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Linguisticamente, quando se diz que Direito é directum, já é indicativo de uma 

direção na linguagem jurídica. 

O histórico exemplo de Sócrates que foi sentenciado à morte injustamente 

mostra que ele se submeteu à lei, pois sabia que daria bom exemplo ao cumpri-la.  

Estava convencido de que a desobediência generalizada à lei levaria ao caos social, 

à desordem. Apesar de a sentença ateniense ser injusta, Sócrates partiu do juízo de 

retidão associado à ideia de virtude que levaria ao bem comum dos cidadãos 

atenienses. 

No sentido lato, o conceito de obrigação jurídica sempre estará relacionado 

ao conceito de prestação: ação de dar, fazer ou não fazer algo por parte do devedor. 

Estará de conformidade ao Direito Privado-Constitucional democrático quando se 

amoldar às normas que prescrevem a observância dos direitos fundamentais e da 

personalidade à luz da razão prático-comunicativa.   Tendo em vista que o útil é o 

objeto que norteia o sentido da Economia e da Filosofia da Economia, como ensina 

Miguel Reale (1999), a direção de sentido da obrigação jurídica segundo o Direito 

Democrático deve ser outra. 

A obrigação jurídica é moral-constitucional, afinada com aquilo que é 

directum, segundo o prisma racional prático-comunicativo. Há uma necessidade 

imperativa constitucional de mudança profunda de mentalidade social na Pós-

modernidade quanto à prática de decisões normativas na vida das pessoas.  O 

conceito de obrigação só tem sentido correto se traduzir prescrição quanto ao dever 

de se realizar a vida digna na práxis.  

Na obra “Dignidade Humana e Boa-fé no Código Civil”, Nelson Rosenvald 

ensina:  

[...] cogitando de um sistema aberto, cuja supremacia axiológica é referida 
pela dignidade da pessoa humana, o direito civil e a Constituição manterão 
intenso vínculo comunicativo, com repercussão material dos princípios que 
lhes são comuns. Nesta constante travessia, a boa-fé é sentida como a 
concretização do princípio da dignidade no campo das obrigações. Consiste 
o chamado direito civil-constitucional justamente na reconstrução do direito 
privado mediante envio dos valores aos princípios constitucionais e, 
posteriormente, do ingresso desses princípios no Código Civil através da 
“janela” das cláusulas gerais. Esse diálogo permite que o princípio cardeal 
da dignidade humana (art. 1º, III, da CF) possa ingressar no direito civil por 
diversas vias. 
[...] Essa tarefa da pessoa humana propicia um rompimento com a 
tradicional perspectiva de seção entre o direito civil e a Constituição. Mais 
ainda, objetiva demonstrar que o vetor axiológico da dignidade, como 
princípio unificante do Estado Democrático, não incide imediatamente sobre 
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a boa-fé, mas, antes, é mediatizado pela diretriz da solidariedade, que se 
aproxima da boa-fé em grau mais próximo. (ROSENVALD, 2005, p. 178-
182- grifo nosso). 

O Direito, no conceito lato sensu de obrigação, refere-se ao núcleo moral 

juridicizado das Constituições Pós-modernas democráticas. Onde houver dever 

jurídico de prestação patrimonial ou não, havendo ou não o poder jurídico válido de 

exigir a cobrança do devedor, ali também haverá uma obrigação jurídica. 

A doutrina tradicional do Direito Privado não acentua a perspectiva da 

efetivação da dignidade humana como parte do conceito de obrigação. Contudo, o 

foco hermenêutico do Direito Privado Constitucional continua sendo o da Filosofia da 

Consciência, apesar do esforço de muitos autores que se ancoram no objetivo de 

tornar o Direito instrumento de consecução da dignidade humana.  

A doutrina tradicional do Direito Privado elabora o conceito de obrigação 

jurídica tendo em vista três elementos: partes, objeto e vínculo. Modernamente, há 

corrente do Direito Privado, escorada em Pietro Perlingieri (2002), que substitui o 

conceito de partes por interesses jurídicos existentes em situações subjetivas. 

Analisar significa desdobrar o objeto de análise em seus elementos 

constituintes. Conhecendo-se as peças do quebra-cabeça e como elas se encaixam, 

torna-se fácil entender como o todo é formado. 

As partes obrigacionais constituem-se por sujeitos passivos ou ativos, 

conforme o Direito Privado tradicional. Os sujeitos, por sua vez, são pessoas 

consideradas sujeitos de direitos e deveres pelo Ordenamento Jurídico. 

Na parte passiva encontram-se os devedores, também conhecidos como 

solvens ou sujeitos passivos. O devedor é o debitor. Já na parte ativa estão os 

credores ou sujeitos ativos, os accipiens, e o credor é o creditor. Assim, no polo 

passivo há um ou mais devedores; e no polo ativo, um ou mais sujeitos ativos, os 

credores. 

O sujeito passivo tem o dever de dar, fazer ou não fazer algo em benefício do 

credor, enquanto este tem o poder de exigir do devedor o cumprimento dessa 

conduta.  

O credor é chamado de sujeito ativo porque tem o poder jurídico material de 

agir contra o devedor, cobrando o que lhe deve. Por isso se diz que o credor é ativo 

na obrigação. O devedor, por seu turno, é conhecido como sujeito passivo, porque 

sofre a ação da cobrança por parte do credor. 
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A doutrina contemporânea do Direito Civil-Constitucional, contudo, entende 

que no lugar reservado aos sujeitos ativos e passivos se assentam centros de 

interesses existentes nas situações subjetivas. 

Pietro Perlingieri (2002) ensina que o fato jurídico deve ser compreendido 

pelos seus efeitos constitutivos, modificativos ou extintivos de uma relação jurídica. 

O fato seria síntese desses efeitos essenciais e o efeito jurídico, um dever-ser. 

Exemplifica com a assinatura de um cheque. A assinatura em si corresponderia ao 

ser; a obrigação de pagar, estatuída pelo Direito, significa o dever-ser. Destarte, a 

obrigação seria um efeito, um dever-ser. 

Pietro Perlingieri esclarece: 

[...] efeito jurídico é um dever-ser. Tome-se, como exemplo, a assinatura de 
um cheque. Deste fato jurídico, deste ser, nasce – em virtude da previsão 
normativa – a obrigação de pagar. A obrigação é um efeito, um dever-ser. A 
obrigação de pagar não é o pagamento (o qual é execução, adimplemento 
da obrigação), ela não é um fato, mas um conceito que permite avaliar um 
comportamento. O pagamento (fato) é o comportamento conforme a 
obrigação de pagar (efeito), que deriva da emissão do cheque (fato). O 
efeito é instrumento de avaliação do agir humano entendido segundo 
categorias. O conceito geral de tais categorias é a situação jurídica. O efeito 
é, portanto, um conjunto simples ou complexo de constituição, modificação 
ou extinção de situação jurídica , por exemplo, o direito subjetivo, o poder 
jurídico (potestà), o interesse legítimo, a obrigação, o ônus etc.: trata-se 
sempre de situações subjetivas. 
A eficácia do fato com referência a um centro de interesses, que encontra a 
sua imputação em um sujeito destinatário, traduz-se em situações 
subjetivas juridicamente relevantes. Tem-se de um lado a norma jurídica, no 
mais das vezes, a fattispecie abstrata; do outro, o fato concreto. Quando se 
verifica este último produz-se o efeito; o interesse previsto pela norma 
traduz-se no interesse (objetivo) do destinatário. (PERLINGIERI, 2002, 
p.105-107 - grifo nosso). 

Pode-se afirmar, então, a partir do pensamento de Pietro Perlingieri (2002), 

que a obrigação é um conceito que permite avaliar um comportamento. A situação 

jurídica, por sua vez, é o conceito linguístico que permite à própria razão prático-

comunicativa pensar o comportamento humano no Direito, por meio de uma ideia, 

um instrumento, que é a obrigação. Ela traduz, juridicamente, o sentido linguístico do 

dever-ser como fato jurídico.  
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Para Pietro Perlingieri (2002), a situação jurídica consistiria na categoria 

racional capaz de unificar e ordenar a multiplicidade de fatores existentes no 

comportamento humano. 

Giovanni Reale e Dario Antiseri (1990b) lembram que, quanto ao Direito, as 

categorias presentes na razão humana são: unidade, pluralidade, totalidade, 

realidade, negação, limitação, a inerência e subsistência (substância e acidente), a 

reciprocidade, possibilidade-impossibilidade, existência-inexistência, necessidade-

contingência.  

Sobre Kant, Giovanni Reale e Dario Antiseri comentam: 

[...] só a sensibilidade é intuitiva; já o intelecto é discursivo: por isso, os 
conceitos do intelecto não são intuições, mas funções. A função própria dos 
conceitos consiste em unificar e ordenar um múltiplo sob uma 
representação comum.  
[...] Os conceitos puros kantianos ou categorias, portanto, não são 
conteúdos, mas sim formas: ‘formas sintetizadoras’. 
[...] Assim como as coisas, para serem conhecidas sensivelmente, devem 
se adequar às formas da sensibilidade, da mesma forma não é de modo 
algum estranho que, para serem pensadas, devam necessariamente se 
adequar às leis do intelecto e do pensamento. Assim como o sujeito, 
captando sensivelmente as coisas, as especializa e temporaliza, da mesma 
forma, pensando-as, as ordena e determina conceitualmente segundo os 
modos próprios do pensamento. Os conceitos puros ou categorias, portanto, 
são as condições pelas quais e somente pelas quais é possível que algo 
seja pensado como objeto de experiência, assim como o espaço e o tempo 
são as condições pelas quais e somente pelas quais é possível que algo 
seja captado sensivelmente como objeto de intuição. (REALE; ANTISERI, 
1990b, p. 884-886). 

Para se compreender a situação jurídica obrigacional corretamente segundo o 

Paradigma do Estado de Direito Democrático, é preciso que se deixe a perspectiva 

kantiana da Filosofia do Sujeito, da Consciência e se ingresse no âmbito de 

compreensão da razão comunicativa. A ideia de conceito como ontognosiologia 

somente abre portas hermenêuticas em favor do Direito Democrático se interpretado 

sob as lentes da Filosofia da Linguagem. Não obstante, a interpretação correta da 

situação jurídica obrigacional como categoria encontra sua correção no aspecto 

prático-comunicativo da razão. 
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7.4 A Obrigação Stricto Sensu  Simples e Complexa Segundo o Direito Privado 
Tradicional 

Somando-se ao conceito de obrigação lato senso o sentido de conteúdo 

patrimonial da prestação jurídica, obtém-se o conceito estrito de obrigação jurídica 

civil segundo a doutrina tradicional. 

Conforme Carlos Roberto Gonçalves, no seu “Direito Civil brasileiro”,   

[...] o vocábulo obrigação comporta vários sentidos. Na sua mais larga 
acepção, exprime qualquer espécie de vínculo ou sujeição da pessoa, seja 
no campo religioso, moral ou jurídico. Em todos eles, o conceito de 
obrigação é, na essência, o mesmo: a submissão a uma regra de conduta, 
cuja autoridade é reconhecida ou forçosamente se impõe. É nesse sentido 
que nos referimos a obrigações religiosas, morais, sociais etc. 
O Direito das Obrigações, todavia, emprega o referido vocábulo em sentido 
mais estrito, compreendendo apenas aqueles vínculos de conteúdo 
patrimonial, que se estabelecem de pessoa a pessoa, colocando-as uma 
em face da outra, como credoras e devedoras, de tal modo que uma esteja 
na situação de poder exigir a prestação, e a outra, na contingência de 
cumpri-la. (GONÇALVES, 2004, p.1-4). 

 
Robert Joseph Pothier, em “Tratado das Obrigações”, define: 

[...] da essência das obrigações: 
1º) Que exista uma causa de onde nasça a obrigação; 
2º) Que existam pessoas entre as quais se a contrate; 
3º) Que exista alguma coisa que seja objeto dessa obrigação. 
As causas das obrigações são os contratos, os quase-contratos, os delitos, 
os quase-delitos, e, às vezes, a lei ou simples equidade. (POTHIER, 2002, 
p.29). 

Pablo Stolze Galhiano e Rodolfo Pamplona Filho, tendo em vista o Código de 

2002, compreendem:  

[...] em prol da inserção da lei na categoria de fonte das obrigações 
argumenta-se que há obrigações nascidas diretamente da lei (ex lege), a 
exemplo da prestação alimentar devida pelo pai ao filho, por força da norma 
prevista no art. 1696 do CC-02 (art. 397 do CC-16). 
Todavia, a despeito de não desconhecermos que a lei é a causa primeira de 
toda e qualquer obrigação (fonte imediata), sustentamos que haverá sempre 
entre o comando legal e os efeitos obrigacionais deflagrados in concreto 
uma situação de fato (fonte mediata), uma causa próxima determinante da 
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obrigação. No caso da prestação alimentar, por exemplo, esta causa é o 
próprio vínculo de parentesco existente entre pai e filho. 
Posto isso, classificamos as fontes mediatas das obrigações da seguinte 
forma: 
os atos jurídicos negociais (o contrato, o testamento, as declarações 
unilaterais de vontade); 
os atos jurídicos não negociais (o ato jurídico stricto sensu, os fatos 
materiais – como a situação fática de vizinhança etc.); 
os atos ilícitos, no que se incluem o abuso de direito e o enriquecimento 
ilícito. (GALHIANO; PAMPLONA FILHO, 2006, p.24). 

Silvio Rodrigues (2002) percebe que as obrigações seriam simples ou 

complexas. Simples, quando possuíssem somente um sujeito passivo, um sujeito 

ativo e prestação única. A complexidade ocorreria quando houvesse multiplicidade 

em algum desses elementos.  

Outrossim, na concepção tradicional do Direito Civil, Orlando Gomes (2005) 

vê a complexidade das obrigações quando devedor e credor têm direitos e deveres 

recíprocos, como o contrato de compra e venda, por exemplo. A obrigação simples 

seria aquela em que existe apenas uma prestação principal. 

7.5 Classificação sobre os Direitos Subjetivos: Dir eitos Potestativos; Direitos 
Subjetivos no Sentido Estrito: Direitos da Personal idade, Direitos Puros de 
Família, Direitos Creditícios, Direitos Reais e Dir eitos Personalíssimos 

Na concepção tradicional, a obrigação jurídica é constituída por vínculo 

obrigacional formado pelos elementos débito e responsabilidade, shuld e haftung, 

ou, ainda, debitum e obligatio. 

O débito tem sua causa nas fontes jurídicas das obrigações. No Estado de 

Direito Democrático, é a norma jurídica suscitada legitimamente nos moldes do 

discurso e da interdeterminação que há entre igualdade, liberdade e dignidade. O 

débito é a causa, na estrutura obrigacional, do dever para o sujeito passivo, que é o 

devedor. A responsabilidade estatui o direito do credor de exigir a prestação devida.  

O devedor pode ser responsabilizado pelo cumprimento da obrigação de dar, 

fazer ou não fazer. É responsável pelo adimplemento do objeto da obrigação, ou 

seja, a prestação.  

Como accipiens, credor é o sujeito ativo da obrigação jurídica porque tem o 

poder de exigir a prestação do devedor. Este é o sujeito passivo, pois “sofre” o poder 



 276

de “ação” do credor, não no sentido do Direito Processual, mas do Direito Material. 

Licitamente, o devedor está à mercê da facultas agendi do credor.  

A responsabilidade como elemento do vínculo obrigacional suscita o Direito 

Subjetivo Lato Senso do sujeito ativo, pois.  

O Direito Subjetivo em sentido amplo tem como espécies o direito subjetivo 

estrito senso e o direito potestativo. Inscrevem-se, no direito subjetivo stricto sensu, 

os direitos de personalidade, puros de família, creditícios, reais e os 

personalíssimos. 

Os direitos de personalidade não são economicamente apreciáveis. Seu 

objeto de promoção jurídica é axiológico e eidético. A personalidade jurídica, como 

valor e ideia, como objeto espiritual no sentido hartmanniano, não tem cunho 

patrimonial.  

Conforme a doutrina do Direito Privado-Constitucional, os direitos de 

personalidade resultam na cláusula geral de proteção à vida digna ou dignidade 

humana. O titular de direitos é o sujeito ativo; o passivo é toda a coletividade, sendo 

por isso erga omnes – oponível a todos.  

O direito de personalidade é inconsumível, indisponível, impenhorável, 

imprescritível. Irradia-se da personalidade jurídica, não mais vista somente em seu 

papel estruturante (BITTAR, 1994), que faz do ser humano sujeito de direitos e 

deveres, mas como valor (TEPEDINO, 2001), o principal do Ordenamento Jurídico 

Privado. 

Ensina César Fiuza (2008, 169-172) que a doutrina dos direitos da 

personalidade tem sua origem na Alemanha do século XIX. A preocupação sobre os 

direitos do homem já ocorria no século XVIII por meio das Declarações.  A porta de 

entrada dos direitos da personalidade encontrou-se no Direito Público, que visou à 

proteção do homem em face do poder Estatal.  

A terminologia direitos da personalidade, própria do Direito Privado, surgiu 

com Gierke. Savigny, Jellineck, Ennecerus e Von Thur defendiam uma teoria 

negativista dos direitos da personalidade negando-os. A pessoa não pode ser titular 

e objeto de direitos ao mesmo tempo. Não seriam, portanto, direitos subjetivos, mas 

meros reflexos dos direitos objetivos. Ao contrário, Puchta e Windscheid disseram 

que os direitos da Personalidade são poderes que o ser humano tem sobre sua 

própria pessoa. (FIUZA, 2008, 169-172). 
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A crítica aos negativistas baseia-se no fato de tomar a personalidade como 

outorga do Direito para que o sujeito fosse titular de direitos e deveres. 

A perspectiva correta estaria na consideração da personalidade em seu 

aspecto objetivo, seus atributos e características que são objetos de proteção pelo 

Direito. “Assim, como sujeito, a pessoa (personalidade) não pode ser objeto em 

relação ao que é titular. Mas como valor, conjunto de atributos, a personalidade 

pode ser objeto de tutela jurídica.”  

A partir do século XX, sob o viés dos direitos subjetivos patrimoniais, a 

doutrina do Direito Privado passou a aceitar a existência de direitos da 

personalidade. (FIUZA, 2008, 171). 

Gustavo Tepedino (2001) diz que no passado os direitos da personalidade 

tinham proteção típica dos direitos subjetivos patrimoniais. Numa concepção 

pluralista, eram considerados vários, pois muitos são os poderes referentes ao 

direito de propriedade como o poder de usar, fruir, dispor e reivindicar a coisa.  

Os direitos à vida, saúde, igualdade, liberdade, nome, integridade física e 

psíquica, entre outros direitos da personalidade, seriam prova de seu caráter 

plúrimo. Além disso, para merecer tutela, precisariam estar previstos em lei. 

(TEPEDINO, 2001). 

Em seguida, surgiu a concepção monista como superação da teoria pluralista. 

Na concepção monista, os direitos da personalidade seriam uma cláusula geral 

aberta de proteção à dignidade humana, não necessitando que os direitos da 

personalidade, um a um, estivessem na lei como hipóteses jurídico-normativas. 

(TEPEDINO, 2001). 

A concepção monista, nesse ínterim, ainda se adequava à perspectiva 

patrimonialista do Direito Subjetivo. Tanto para a teoria pluralista como para a 

monista, os direitos da personalidade somente mereceriam proteção após a 

ocorrência de dano oriundo de ato ilícito. A solução seria o procedimento 

jurisdicional indenizatório. (TEPEDINO, 2001). 

A doutrina hodierna do Direito Privado-Constitucional vê os direitos da 

personalidade como cláusula geral de proteção à dignidade humana. Não considera 

a perspectiva patrimonial, que espera a lesão para compensar o dano por meio da 

indenização. 

Nesse sentido, César Fiuza (2008) ressalta que o caráter de tutela dos 

direitos da personalidade implica a promoção da dignidade humana. 
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Em face desse pensamento, pode-se concluir que a promoção da dignidade 

humana deve resultar em postura ativa dos sujeitos de direito que, no caso do 

Direito Democrático é a ação racional prático-comunicativo. 

Os direitos puros de família são não-patrimoniais, como os direitos de 

personalidade, porém são relativos: obrigam partes determinadas, restringindo o 

número de pessoas que recebem os efeitos das obrigações.  

Como exemplo pode-se mencionar direito dos cônjuges de exigir fidelidade no 

matrimônio; o direito dos filhos menores de ser educados pelos pais. Não obstante, 

também vinculam partes determináveis.  

Essas partes são formadas por pessoas inscritas na sociedade e no Estado. 

Elas têm obrigações que estatuem direitos e deveres puros de família visando à 

tutela, à promoção de vida digna de crianças, adolescentes e idosos, na sociedade 

familiar e em toda a coletividade. 

Os direitos creditícios, obrigacionais ou pessoais estrito senso são inter 

partes, relativos, como os direitos puros de família. Sua prestação, no entanto, é 

patrimonial; sua fonte mediata é a obrigação em sentido estrito. Nesse sentido, 

dentro das fronteiras da autonomia privada, uma gama de infinita variedade desses 

direitos pode ser criada. Esses direitos encontram na tradicional ação indenizatória 

seu meio precípuo de proteção, a partir do inadimplemento da prestação devida.  

Uma correta aplicação terminológica do Direito Processual-Constitucional 

democrático deve substituir “ação”, decorrente da Teoria Instrumentalista do 

Processo, por “procedimento”. É o que se pode concluir das lições de Rosemiro Leal 

(2009) para prestigiar o fato de que a Constituição é a base para hermenêutica do 

Direito Processual democrático. Além disso, o processo como procedimento em 

contraditório é instituto jurídico constitucional efetivador da democracia. 

Os direitos reais, como os de personalidade, são erga omnes, oponíveis 

contra todos, porém são patrimoniais e números clausus, diversamente dos 

Creditícios. Seu principal direito é o de propriedade. O direito de propriedade difere 

do domínio. Este reflete a relação do homem com a coisa que é bem, utilidade para 

o homem economicamente apreciável. Tendo em vista o domínio, tradicionalmente 

os direitos reais são denominados direitos das coisas.  

A propriedade, por sua vez, é direito sobre a coisa que nasce da obrigação 

jurídica lato sensu. Essa obrigação tem como titular o proprietário da coisa e, no polo 

passivo, toda a coletividade. Ela tem obrigação de não fazer para com o titular, de 
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não atentar contra esse direito. No âmbito da autonomia privada dessa obrigação 

lato senso, ou seja, da obrigação que estatui direitos reais, o titular, como credor, 

também é devedor dessa coletividade de pessoas, em face do dever de exercer a 

propriedade segundo sua função social. 

Há ainda os chamados direitos personalíssimos. No passado, eram sinônimos 

de direito da personalidade, como conceitua Carlos Alberto Bittar (1994). Hoje, são 

aqueles advindos do vínculo obrigacional em que há obrigação intuitu personae, 

estipulada em face de características personalíssimas do devedor. Exemplo disso 

são as obrigações de fazer infungíveis: contratar cantor notório para fazer 

apresentação de suas músicas. Somente ele pode cantar como ele cantaria, 

nenhuma pessoa mais poderia fazer o mesmo. 

Por fim, como a pessoa tornou-se o foco das situações jurídico-privadas, 

pode-se afirmar que todos os direitos supramencionados são direitos pessoais lato 

senso, fazendo com que essa denominação se torne sinônima de Direitos Subjetivos 

Lato Sensu. 

7.6 A Compreensão das Obrigações Jurídicas Complexa s: Perspectiva 
Privado-Constitucional e sua Conformação aos padrõe s Hermenêuticos 
Racionais Prático-Comunicativos no Contexto do Esta do de Direito 
Democrático 

A doutrina do Direito Privado-Constitucional não encontra, na ideia de 

obrigação, sentido simples. Todas as obrigações são complexas. 

Como ensinam Cristiano Farias e NelsoRosenvald (2006b), o Direito Civil 

brasileiro atual está adstritos aos princípios da socialidade, eticidade e 

operabilidade, atendendo à direção do Coordenador do Projeto de Lei que resultou 

no Código Civil de 2002, Miguel Reale. 

As obrigações complexas, pelo prisma privado-constitucional, mantêm, em 

sua estrutura linguística, elementos tradicionais formadores das obrigações. O 

vínculo obrigacional ainda caracteriza o núcleo das obrigações complexas nos 

sentido civil-constitucional. Isso denota o sentido linguístico geral de fundo que se 

refere não só ao Direito das Obrigações ou ao Direito Privado, mas a todo o Direito. 
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A prestação, como já dito, é o objeto da obrigação. A ob+jectum é formada 

por ob que significa “diante de”, “em função de” e jectum remete à ideia de “sujeito”, 

como ensina Miguel Reale (1999). A prestação, atividade de dar, fazer ou não fazer, 

pelo devedor, é o objectum, porque é em função dela que as partes estão inscritas 

no vínculo obrigacional.  

As partes estão diante de si, de forma juridicamente vinculada, em razão de 

que a atividade devida pelo devedor, que corresponde ao crédito do sujeito ativo, 

está diante dos sujeitos como comportamento devido.  

O bem sobre o qual essa atividade recai é o objeto da prestação. Pode-se 

dizer que, indiretamente, também é em função do objeto da prestação que há 

posicionamento subjetivo objectum. 

Por fim, as partes completam os três elementos caracterizadores da 

obrigação, no conceito tradicional, formadas por um ou mais sujeitos ativos ou 

passivos. 

Como explicitado, as obrigações complexas engendradas no perfil linguístico 

do Direito Civil-Constitucional têm esse eixo tradicional nuclear. Entrementes, não 

são mais estáticas, como via a tradição. São dinâmicas, conformadas aos princípios 

da eticidade, socialidade e operabilidade e, por isso, devem ensejar liberdade. 

O princípio da eticidade preceitua que a proposição linguística “bem”, como 

expressão de racionalidade, de juízo constante, que não oscila como no caso dos 

sentimentos; como valor que norteia o processo de justificação, construção de 

normas jurídicas; e como norma, cujo sentido se desdobra no comando para que os 

atos jurídicos tenham sentido conformado à boa-fé objetiva, é referencial para o 

dasein vivenciar a experiência obrigacional.  

A boa-fé objetiva, calcada em padrões objetivos válidos, é considerada, pelo 

Direito Privado-Constitucional, como referencial interpretativo limitativo – como 

fronteira para que se verifique a ocorrência de abuso de direito. É também fonte 

normativa no que tange ao exercício de obrigações jurídicas. Em função desse 

princípio é que são vinculantes os deveres obrigacionais de lealdade e informação, 

considerados pela atual doutrina do Direito Privado-Constitucional como anexos. 

Outrossim, o princípio da eticidade pode ser escorado na compreensão de 

Henrique Cláudio Vaz (1999) que em seus “Escritos de Filosofia II” afirma que a 

Ética é a Ciência do ethos e este consiste no corpo histórico da liberdade. 
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O princípio da socialidade é proposição do princípio da solidariedade presente 

no núcleo moral-constitucional das Constituições de Direito Democrático. Refere-se 

ao dever de conformação das obrigações jurídicas a sua função social. Também diz 

respeito ao dever de cooperação entre os sujeitos de direito no vínculo obrigacional. 

Por fim, o princípio da operabilidade é a proposição que se refere à 

compreensão de que as partes obrigacionais não devem ser interpretadas como 

categorias abstratas, mas sim como pessoas iguais, porém diferentes, não idênticas 

quanto a todos os aspectos de sua vida. Suas características personalíssimas 

devem ser levadas em conta quando se faz a hermenêutica de uma situação jurídica 

obrigacional. 

A obrigação jurídica, no sentido tradicional, contém deveres de prestação ou 

principais. Eles correspondem à situação jurídica de estar o solvens juridicamente 

adstrito a praticar a prestação, como também os acessórios de indenizar em face do 

adimplemento.  

Nas obrigações complexas, aliam-se aos deveres principais os deveres 

anexos, também conhecidos como laterais: deveres de proteção, esclarecimento, 

informação, cooperação e lealdade quanto ao cumprimento da obrigação devida. 

Inserem-se também a expectativa de direito; a sujeição jurídica, que é a face oposta 

da moeda a qual tem, no outro polo, os direitos potestativos; as exceções materiais 

e os ônus jurídicos. 

José Carlos Moreira da Silva Filho, em obra resultante de sua tese de 

doutorado, enfoca: 

 

[...] agora o elemento objeto, verifica-se que a obrigação está, na verdade, 
longe de resumir à prestação principal, relacionando-se a uma verdadeira 
plêiade de deveres que gravitam a seu redor. Tal é o caso dos chamados 
deveres laterais ou anexos, assim chamados por não guardarem relação 
direta com o dever principal de prestação. Podem dividir-se em deveres de 
proteção, de esclarecimento e informação e de cooperação e de lealdade. 
Assim, por exemplo, em uma locação residencial, o inquilino não possui 
apenas o dever de pagar o aluguel (dever principal) e o de zelar pela 
conservação do imóvel (dever secundário). Mas a depender das situações 
que apareçam, pode ver-se vinculado a outros deveres que não possuam 
relação direta com o principal, como avisar o senhorio de correspondência 
urgente que chegou para ele no endereço do imóvel locado (dever lateral). 
Outra situação desnuda um verdadeiro dever de informar, como no caso de 
uma mulher de origem humilde ao realizar um contrato de capitalização, em 
que imaginava, pelas informações veiculadas em campanha publicitária, 
que todo o dinheiro que investisse lhe seria integralmente devolvido. 
[...] Atribui-se a Heinrich Siber a primeira formulação da obrigação como 
uma relação complexa, ou obrigação em sentido amplo. (SILVA FILHO, 
2003, p. 279-287- grifo nosso). 
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Pode-se concluir do pensamento de José Carlos Silva Filho (2003) que as 

obrigações jurídicas tradicionais simples e complexas eram paralisadas, pois 

focavam somente o início e término do vínculo obrigacional. Desconsideravam as 

situações jurídicas que se processavam entre o termo inicial e final da obrigação e, 

por consequência, os deveres anexos que surgiam. Além disso, olvidavam a fase 

pré-contratual.  

É possível inferir-se também das lições de José Carlos Silva Filho (2003) que 

as obrigações, no sentido tradicional, eram despersonalizadas, pois não levavam em 

conta as características personalíssimas das partes. As obrigações eram vistas 

abstratamente, como categorias. Esse fato viabilizava os escopos formalistas do 

Estado Liberal de Direito, subvalorizando a relação obrigacional de confiança que 

deveria existir entre os sujeitos obrigados juridicamente. 

Cristiano Farias e Nelson Rosenvald (2006a, p. 7) relatam que os direitos 

potestativos produzem efeitos em determinadas situações mediante ato próprio de 

vontade, atingindo terceiros interessados que não poderão opor-se. O titular 

exercerá o direito sozinho ou por meio de medida judicial, se preciso, mas sem 

necessidade que a outra parte manifeste vontade. Exemplificam com a possibilidade 

do mandante de revogar o mandato a qualquer tempo; com o poder do empregador 

de despedir o empregado; com o direito do herdeiro de aceitar ou não a herança 

transmitida; com a prerrogativa do sócio de se retirar da sociedade constituída. 

José Carlos Silva Filho (2003, 298-299) explica que os direitos potestativos 

como a escolha nas obrigações alternativas (direito constitutivo); a alteração no 

preço de mercadoria objeto de fornecimento sucessivo (direito modificativo) e o 

direito de resolução (direito extintivo) não necessitam de ação ou omissão da parte 

oposta ao titular do direito, para que o interesse deste seja satisfeito, mas somente 

sujeição. 

 As exceções materiais como direito de retenção e exceção do contrato não 

cumprido diferenciam-se dos direitos potestativos porque apenas suspendem 

temporariamente o exercício do direito.  

As expectativas de direito caracterizam-se, pela evolução de estágios, rumo à 

concretização de um direito para seu titular, como o direito de receber o bem doado, 

antes do advento do termo ou a propriedade plena do bem vendido por alienação 

fiduciária. O ônus exige a prática de atos não obrigatórios para que o onerado 
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obtenha vantagens, sob pena de não poder usufruí-las, como necessidade de 

registro de imóvel comprado para que o direito de crédito resulte no direito real. 

Disserta José Carlos Silva Filho (2003, p.287-289) que Siber, sob influência 

da Escola Histórica e do evolucionismo de Darwin no século XIX, na Alemanha, 

concebeu o vínculo obrigacional como organismo. Todas as suas pretensões e 

deveres teriam identidade, não sendo apenas uma somatória, em função da gama 

que formam.  

As obrigações em sentido estrito, para este autor, seriam as obrigações 

isoladas presentes no organismo obrigacional. Obtendo imediata repercussão 

doutrinária, desenvolvem essa ideia os autores Herholz, chamando-a de “organismo” 

ou de “relação-quadro”; e Larenz, denominando-a de “estrutura ou processo”. Larenz 

acrescentou à identidade de deveres e prestações defendidas por Siber não só o 

direcionamento teleológico, como também sua dinamicidade, contínua 

transformação, isto é, criação, modificação e extinção de direitos e deveres.  

José Carlos Silva Filho (2003, p. 289-293) leciona também que, no Brasil, 

coube a Clóvis de Couto e Silva enfatizar a obrigação como processo. O termo 

processus não adveio dos romanos, pois para eles o Processo Civil era visto como 

iudicium, porém do Direito Canônico, significando que os atos estavam relacionados 

entre si, de forma condicionada. Identificou o adimplemento como satisfação do 

interesse do credor, ou seja, como finalidade ampla da obrigação complexa. Couto e 

Silva entendia, contudo, que todos os deveres da obrigação complexa não tinham 

em sua realização aquela finalidade. 

Ressalta José Carlos Silva Filho (2003, p. 289-299) o pensamento de Mota 

Pinto, que objetiva os critérios finalísticos da obrigação, não colocando no interesse 

do credor, ou em motivos das partes, para realização do contrato a mencionada 

teologia, mas sim em parâmetros objetivos apresentado pelo caso particular.  

Mota Pinto enumera sete elementos que compõem a relação obrigacional 

complexa: os deveres de prestação, que determinam o tipo contratual, pois quando 

a prestação devida é cumprida, também é o fim da relação obrigacional; os deveres 

secundários, vinculados imediata e diretamente aos deveres de prestação, como o 

dever de indenizar, de restituir, de abater o preço no caso de deterioração da coisa, 

o dever de zelo pela coisa transportada pelo transportador; os deveres laterais, os 

quais diferem dos secundários; os direitos potestativos, chamados também 

formativos e as exceções materiais e o ônus jurídico.  
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José Carlos Moreira da Silva Filho vê mérito no mencionado posicionamento 

de Mota Pinto, pois além do que visam às partes, as obrigações desempenham 

papel econômico e social relevante, tendo, como parâmetro, a boa-fé objetiva, sob 

preceito de concretização de confiança e cooperação entre as partes. (SILVA 

FILHO, 2003). 

José Carlos Moreira da Silva Filho expõe: 

[...] os deveres laterais se diferenciam dos secundários pelo fato de não se 
dirigirem diretamente à prestação principal, ostentando um papel auxiliar na 
consecução do fim da relação, zelando para que esta se realize com 
respeito a certos parâmetros de conduta que se apoiam na proteção da 
confiança que normalmente as pessoas devotam umas às outras quando se 
relacionam no plano obrigacional. Daí a estreita ligação destes deveres com 
a boa-fé objetiva, sendo ela a própria fonte dos mesmos. Ainda que a 
prestação principal seja cumprida integralmente, a violação de um dever 
lateral poderá ensejar a resolução do contrato, como pode acontecer no 
caso de um fornecimento periódico de mercadorias, em que o fornecedor 
passa a realizar prestações com a qualidade inferior em relação às 
remessas pretéritas. (SILVA FILHO, 2003, p. 297). 

Pela lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,  

[...] o conteúdo da relação obrigacional é dado pela autonomia privada e 
integrado pela boa-fé. Com isto, estamos afirmando que a prestação 
principal do negócio jurídico (dar, fazer, não fazer) é um dado decorrente da 
vontade. Os deveres principais da prestação constituem o núcleo 
dominante, a alma da relação obrigacional. Daí que sejam eles que definem 
o tipo do contrato. Exemplificando, a compra e venda (art. 481, do CC) 
consiste em um intercâmbio de obrigações de dar coisa certa e quantia 
certa, com base na autonomia negocial dos contratantes. 
Todavia, outros deveres impõem-se na relação obrigacional, completamente 
desvinculados da vontade de seus participantes. Trata-se dos deveres de 
conduta, também conhecidos na doutrina como deveres anexos, deveres 
instrumentais, deveres laterais, deveres acessórios, deveres de proteção e 
deveres de tutela. 
Os deveres de conduta são conduzidos pela boa-fé ao negócio jurídico, 
destinando-se a resguardar o fiel processamento da relação obrigacional 
em que a prestação integra-se. Eles incidem tanto sobre o devedor como o 
credor, a partir de uma ordem de cooperação, proteção e informação, em 
via de facilitação do adimplemento, tutelando-se a dignidade do devedor, o 
crédito do titular ativo e a solidariedade entre ambos. (FARIAS; 
ROSENVALD, 2006b, p.49-51- grifo nosso). 

José Carlos Silva Filho (2003, p.306-314), classificando os deveres laterais, 

diz que Menezes Cordeiro dividiu os deveres laterais em deveres de proteção, de 

lealdade e de esclarecimento. Segundo Cordeiro, os deveres de proteção implicam 
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entendimento desenvolvido por Stoll de que as partes devem evitar causar dano. 

Exemplifica como violação a esse direito o fato de que sociedade de serviços gerais 

é contratada para reformar a fachada de uma casa e causa perda em valioso jardim 

próximo dela, como também casos em que transportador pactuado não garante a 

integridade de pessoas e dos bens causando-lhes lesão.  

Muitos autores inserem o dever de não perpetrar lesão – neminem laedere - 

no âmbito da responsabilidade extracontratual ou aquiliana, mas José Carlos Silva 

Filho (2003) refuta esse argumento. Cita como exemplo o caso do devedor que 

negligencia a custódia da coisa. Às vezes, a violação a esse dever pode não suscitar 

indenização, mas apenas resolução do contrato. O autor acrescenta que os deveres 

laterais de proteção seriam muito importantes para a formação do  novo 

entendimento sobre os contratos segundo a visão constitucional do Direito Privado 

tendo em vista a obrigações complexas. 

José Carlos Moreira da Silva Filho se baseia em Francesco Benatti para 

afirmar que a contratualidade desses deveres será demarcada quando conectada 

com a execução do negócio jurídico bilateral, que é o contrato. (SILVA FILHO, 

2003). 

Exemplificando, menciona hipótese em que profissional contratado para 

decoração da sala da casa encanta-se com vaso chinês e decide furtá-lo durante a 

execução do trabalho. Seria violação de dever lateral de proteção contratual. 

Haveria interpretação diversa se o mesmo decorador ingressasse furtivamente à 

noite e levasse o vaso. José Carlos Moreira da Silva Filho ressalta que a última 

corrente de pensamento geraria direito de resolução de contrato, não por violação 

de dever lateral de proteção, mas por dano à confiança entre as partes. (SILVA 

FILHO, 2003). 

Os deveres de esclarecimento e informação são muito difundidos pela política 

de proteção ao consumidor, esclarece José Carlos Moreira da Silva Filho. Esses 

deveres constituem o dever das partes de prestar todas as informações e 

esclarecimentos referentes ao vínculo obrigacional na vigência do contrato; 

circunstâncias que podem ocorrer e também sobre os efeitos da execução do pacto. 

(SILVA FILHO, 2003). 

José Carlos Moreira da Silva Filho menciona exemplos como o dever do 

mecânico de avisar ao consumidor, antes da execução do serviço, que encontrou 

outro defeito e que o preço aumentará por isso; ou o dever do médico de prestar 
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consentimento informado. É o consentimento dado após esclarecimento aos 

pacientes dos procedimentos referentes à experimentação com o corpo humano. 

(SILVA FILHO, 2003). 

Segundo o mesmo autor, os deveres de lealdade e cooperação impõem às 

partes o encargo de não frustrarem suas expectativas recíprocas, em função da 

finalidade do próprio contrato. Somando-se a esse dever negativo, existe o dever de 

cooperação em que as partes devem facilitar a execução da prestação contraposta 

pela outra parte, não colocando empecilhos. Alerta que Menezes Cordeiro inclui o 

dever de não-concorrência e de manutenção de sigilo no dever de lealdade. (SILVA 

FILHO, 2003). 

Exemplo do dever de não-concorrência é o caso do comerciante que se 

estabelecera em determinado local há muito tempo e tinha freguesia fixa; após 

vender seu ponto empresarial e maquinário, tem o dever de não montar o mesmo 

tipo de empreendimento no bairro onde estava seu estabelecimento empresarial, o 

que frustraria a expectativa do comprador de atender à demanda do lugar.  Esse 

dever insere-se na temática da culpa post pactum finitum, pois continua após o fim 

do contrato. (SILVA FILHO, 2003). 

O designer contratado para criar uma coleção de joias com cláusula de 

exclusividade, por exemplo, não pode fazer contrato de mesma finalidade com 

outrem, pois isso o tornaria um contrato incompatível. (SILVA FILHO, 2003). 

Quando uma empresa de consultoria é contratada, ela tem o dever de não 

revelar as informações obtidas na execução do trabalho sobre seu cliente,  

constituindo este um exemplo do dever de sigilo. (SILVA FILHO, 2003). 

O dever do accipiens de não dificultar o pagamento do solvens está incluso 

nos deveres de cooperação. O accipiens não pode exigir que o pagamento seja 

realizado em local de difícil acesso ou em horário inconveniente, por exemplo; 

mediante preenchimento de autorizações desnecessárias, ou de fazer transporte em 

condições perigosas. (SILVA FILHO, 2003). 

O elo entre os deveres laterais é a confiança entre as partes. Suas fronteiras 

são fluidas e outros poderão ser identificados pela doutrina e prática jurisprudencial. 

O descumprimento desses deveres é considerado inadimplemento contratual por 

ambas as partes, mesmo que a prestação principal seja executada. (SILVA FILHO, 

2003). 
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Conforme Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, os deveres de 

conduta também incidem sobre terceiros, enaltecendo a eticidade e função social do 

contrato, com oponibilidade erga omnes: 

[...] a violação ao dever de proteção será igualmente visualizada quando um 
terceiro contribuir para o descumprimento de uma relação obrigacional em 
curso, através da realização de um segundo contrato – incompatível com o 
primeiro-, frustrando as finalidades do credor, por propiciar o 
inadimplemento e consequente frustração da obrigação inicial. 
Na linha da função social do contrato e da prevalência da eticidade, 
propugna-se por uma “tutela externa de crédito”, pela qual o terceiro seja 
responsabilizado; não propriamente pela prestação convencionada, mas 
pela ofensa ao dever de conduta nela consubstanciada. É inadmissível que 
a sociedade comporte-se como se o contrato não existisse ou, se existisse, 
fosse algo estranho a ela, a ponto de ser ignorado. 
[...] o princípio da função social condiciona o exercício da liberdade 
contratual de terceiros, pois torna o contrato oponível erga omnes. Toda a 
coletividade tem o dever de abster-se de entabular negócios jurídicos que 
comprometam ou perturbem a realização de obrigações anteriormente 
assumidas entre sujeitos distintos. 
A oponibilidade dos contratos traduz-se, portanto, em um dever jurídico 
coletivo de abstenção – semelhante aos tradicionalmente reconhecidos 
direitos reais -, atribuível a qualquer um que conheça o conteúdo de um 
contrato, embora dele não seja parte. (FARIAS; ROSENVALD, 2006b, p.59-
61-grifo nosso). 

Portanto, a obrigação complexa é instrumento hermenêutico verificador de 

sentido correto acerca da validação da experiência jurídica humana.  

A situação jurídica obrigacional assume essa função quando seu sentido 

como proposição linguística se conforma aos parâmetros de direcionamento do 

paradigma do Estado de Direito Democrático.  

Haverá correção hermenêutica quando os sentidos linguísticos da situação 

jurídica traduzir atos jurídicos em que se possam constatar decisão a favor da  

prática concreta dos signos como eticidade, operabilidade, socialidade e seus 

desdobramentos de sentido. 

 Esses signos são o direcionamento linguístico de boa-fé, bem, lealdade, 

personalização na obrigação, função social, solidariedade, cooperação.  

As comunicações locucionária e ilocucionária na obrigação estão na mesma 

direção do sentido geral de fundo da linguagem. Aponta  para a liberdade, igualdade 

e dignidade, interdeterminantes segundo o paradigma do Estado de Direito 

Democrático. 
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A obrigação complexa deve assumir concepção de obrigação como processo. 

Ela é composta de deveres de prestação, secundários, laterais, expectativas, ônus e 

exceções materiais A obrigação como processo se deve não só à dinâmica que o 

Direito Privado-Constitucional lhe transmite como sentido de Direito Material, mas, 

sobretudo, por ser o processo instituto constitucional de efetivação do Direito 

Democrático, segundo Rosemiro Leal (2009).  

O processo concretiza democracia pelo emprego do discurso jurídico 

democrático em que se devem observar os princípios da igualdade, liberdade, 

legalidade, responsabilidade e legitimação de normas pelo povo. 

Não obstante, para que haja efetivação do Estado de Direito Democrático, 

não basta a conformação do mundo da vida ao processo democrático. É preciso que 

o processo democrático, como conjunto de proposições linguísticas se conforme ao 

sentido geral de fundo da tessitura da linguagem, do ethos, reconhecendo que 

liberdade, igualdade e dignidade são interdeterminantes.  

O mundo da vida é formado por um fundo de sentido geral que estrutura a 

linguagem. Esse sentido geral é resultado da construção humana ao longo da 

história da consolidação de sentidos linguísticos para que se formasse a teia de 

significados que é a linguagem.  

Norberto Bobbio, na sua obra “A Era dos Direitos”, ensina que a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 traduz consenso universal sobre os direitos 

que nela figuram, com a importância de ser acordo universal, firmado por 

comunidades morais diversas, sobre obrigatoriedade das normas nela esculpidas. 

(BOBBIO, 1992, p. 26-28). 

Pode-se extrair da referida lição de Norberto Bobbio (1992), como também do 

pensamento de Henrique Cláudio Vaz (1999; 2000), que houve uma construção 

ética que desaguou nos direitos humanos, fundamentais, da personalidade, como já 

estudado em capítulos anteriores. 

Tudo isso pode ser sintetizado na proposição linguística-chave Vaz Henrique 

Cláudio 1999), contida em seus “Escritos de Filosofia II”, enfatizando que a razão 

construtora do mundo da vida é pratico-comunicativa: o ethos é o corpo histórico da 

liberdade. 
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7.7 O Dever Fundamental da Personalidade  

A doutrina tradicional do Direito Privado defende que a obrigação jurídica é 

formada por três elementos: vínculo, prestação e objeto, de modo que delas se 

estatuem Direitos Subjetivos. 

Outrossim, o Direito Privado-Constitucional compreende que não existem 

obrigações simples, mas somente complexas. As obrigações complexas são 

calcadas nos princípios da eticidade, socialidade e operabilidade.  

Elas não são estáticas, mas materialmente processuais, dinâmicas, pois além 

de apresentar como marcos seus termos iniciais e finais, também retratam a fase 

pré-obrigacional e aquela na qual se desenvolve o cumprimento da obrigação.   

São materialmente processuais porque traduzem deveres de prestação 

atinentes à realização da obrigação principal.  A eles se somam a exigibilidade de 

cumprimento de deveres secundários, anexos, ônus obrigacionais, expectativas de 

direito, sujeições jurídicas e exceções materiais. São os denominados deveres 

laterais de conduta. 

Ressaltou-se que as obrigações jurídicas são processuais não só por causa 

de sua dinâmica material, mas principalmente porque sua interpretação deve ser 

calcada no processo como instituto constitucional garantidor da efetivação dos 

princípios da igualdade e liberdade numa perspectiva discursiva segundo o agir 

comunicativo forte, como se pode inferir do pensamento de Rosemiro Leal (2009) e 

do pensamento habermasiano.  

As pessoas destinatárias das normas obrigacionais são as legitimadas para 

estatuí-las num processo constitucional concreto argumentativo em que a norma 

será produzida em função do consenso de seus participantes. Nesse processo não 

deve haver violência de qualquer espécie. A única coerção será a do melhor 

argumento racional para se formar a norma jurídica válida.  

Os participantes do discurso democrático são livres para expor suas opiniões 

sobre seus projetos pessoais de vida e considerados iguais na argumentação. 

Assim haverá exigibilidade legítima sobre o cumprimento das obrigações 

decorrentes desse processo constitucional concreto de discussão. É justo cobrar das 

pessoas que elaboraram normas num determinado discurso jurídico que cumpram 

as obrigações criadas por elas mesmas por meio da linguagem. 



 290

Contudo, como estudado, a perspectiva de interpretação obrigacional não é 

somente conforme a razão comunicativa. Ela é prático-comunicativa e isso significa 

que o ser humano é dasein, ser de possibilidades, que pode decidir ter uma vida 

autêntica, digna, ou pode escolher viver uma vida existencialmente pobre, 

direcionada à fuga, pelo medo da morte, como se pode concluir do estudo do 

pensamento heideggeriano. 

Pode-se afirmar que a Ética do Discurso é moral, por implicar projeto de 

concretização da justiça. Pela Teoria do Discurso Jurídico, a validade de uma 

solução normativa surge do consenso entre pessoas que se reconhecem como 

iguais e livres para participar do discurso democrático, podendo ser 

responsabilizadas pelo cumprimento das normas que fizeram. 

Contudo, isso ainda não é satisfatório para se definir uma moral universal a 

partir da Teoria do Discurso e efetivar o Direito Democrático. Mesmo que os 

pressupostos de igualdade, liberdade, responsabilidade e surgimento de norma a 

partir do melhor argumento racional, ou seja, de justiça do Discurso Jurídico sejam 

atendidos, quando se pensa em sujeitos de direito integrantes de comunidades 

éticas distintas, não se consegue chegar a uma conclusão racionalmente aceitável 

que leve o intérprete a verificar que o emprego do Discurso Jurídico, por si, exprime 

efetivação dos direitos fundamentais de modo a transformar o fenômeno de forma a 

ultrapassar em muito os limites da mera tolerância ou acomodação de interesses 

pela via do acordo e efetivar em larga escala planetária a dignidade humana. 

Por outras palavras, a razão prático-comunicativa reconhece a perspectiva 

comunicativa da Filosofia da Linguagem como correta. Mas ela só se completa pelo 

aspecto prático, ou seja, moral inerente à razão. 

A dimensão prática da razão deve-se ao fato de ser natural à própria razão 

escolher, dentre uma gama de possibilidades, o sentido que julga ser mais 

adequado para se autopreservar. Não olvidado que esse processo de decisão é 

comunicativo, pois a linguagem não é privada, mas público-privada. 

A razão individual não é hercúlea, onipotente e onipresente. Os sentidos 

linguísticos do sujeito individual não pertencem a uma mônada de significação, mas 

são mediados pela linguagem que perpassa a todos os seres humanos, ligados por 

uma teia de sentido que é a própria linguagem.  

A “decisão” é fundamental, portanto, para a própria sobrevivência humana em 

sua experiência de vida. Se a todo o instante a razão não decidisse por sentidos, 
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seria impossível a construção de sentidos diferentes de experiência quando 

comparados aos do passado.  

Todavia, isso não quer dizer que seja possível romper com o sentido geral de 

fundo da linguagem, criando um novo sentido de fundo na linguagem a partir do 

marco zero. A não ser que haja algum cataclismo que destrua por completo todos os 

homens e surja um novo ser que inicie uma nova teia de linguagem.  

O presente é a construção inexorável de pré-juízos. De acordo com o 

pensamento gadamariano, são conceitos prévios formados no passado. Como se 

poder inferir a partir dos estudos wittgensteinianos, esses pré-conceitos foram 

consolidados, ao longo do tempo, pela prática consensual de referenciar 

determinados sentidos de proposição a certos objetos. 

O raciocínio exposto deve ser associado ao fato de que as Constituições 

Democráticas fornecem ao Direito um núcleo moral-constitucional. Ele é a chave 

hermenêutica para se compreender o sentido geral de pano de fundo da linguagem. 

Assim, é imprescindível para se compreender o sentido geral de comunicação 

ilocucionário presente na própria teia de sentidos do ethos como linguagem. 

Para se interpretar o Direito à luz da razão prático-comunicativa, deve-se ter 

em mente que liberdade, igualdade e dignidade humana são interdeterminantes, 

inter-referenciais linguísticos de sentido. Essa proposição linguística de liberdade-

igualdade-dignidade humana é referência na conformação de sentido para que se 

possa fazer a correta interpretação do significado dos direitos humanos, 

fundamentais e da personalidade. 

A esfera do Direito Privado-Constitucional considera a dignidade humana o 

núcleo de sentido de promoção dos direitos da personalidade. Mais que isso, é por 

causa dessa interdeterminação que a dignidade humana aparece na linguagem do 

Direito Privado-Constitucional: por meio de proposições como a de superprincípio, 

cláusula geral de promoção, enfim, fundamento do Estado de Direito Democrático.  

Reafirmando, é o fato de que a linguagem tem um pano de fundo de sentido 

geral de sentido estruturador da linguagem que possibilita à dignidade humana ser 

interpretada dessa maneira. 

Tudo isso deve ser associado ao fato histórico de que o paradigma do Estado 

Liberal de Direito estatui o Estado como mínimo interventor nas obrigações. Eleva a 

vontade como causa obrigacional no sentido de promoção do estilo de vida laissez-
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faire, laissez-passer, laissez-contracter, calcado no sentido de liberdade e igualdade 

formais.  

Dessa maneira, o sujeito de direito era livre e formalmente igual a todos os 

demais para promover seus talentos e realizar seus projetos de vida pessoais, 

calcados no valor útil, fundamento da Economia, de forma que o Estado deveria lhe 

garantir segurança jurídica para isso.  

No paradigma do Estado Liberal de direito, o homem era promotor do capital 

e instrumentalizava-se para isso por meio da propriedade e da autonomia da 

vontade. Já o Estado Social de Direito achatou a autonomia da vontade, 

interpretando-a como autonomia privada, de modo que houvesse predominância do 

interesse público em face do particular. 

O Direito Obrigacional não fluía mais da vontade, pois no Estado de Bem-

Estar Social a própria pessoa do Estado era a criadora do Ordenamento Jurídico. 

Com o escopo de realizar igualdade material, o foco de ação desloca-se do burguês  

e transfere-se para o Estado como agente promotor do Direito. 

O poder soberano político emana do povo e este é o legitimador das normas 

jurídicas. Liberdade, igualdade e dignidade humana são proposições de sentido 

inter-referencial e interdeterminante. A pessoa como cidadã é a criadora do Direito e 

o principal responsável para efetivar o sentido geral prescrito no núcleo moral-

comunicativo da Constituição Democrática.  A pessoa-cidadã tem a legitimidade 

para construir a linguagem do Direito e ser a responsável pela efetivação das 

obrigações advindas do núcleo moral-constitucional.Permite interpretar corretamente 

a autonomia privada e pública como inter-referenciais, interdeterminantes, 

considerando adequado ao Estado de Direito Democrático o instituto da autonomia 

jurídica. 

Portanto, tendo como pressuposto linguístico que não são mais válidos os 

parâmetros hermenêuticos da Filosofia da Consciência; que, no Direito Democrático, 

o processo jurídico é instituto constitucional discursivo, calcado no agir comunicativo 

forte habermasiano, efetivador da Democracia; que a perspectiva da razão 

comunicativa em si é incompleta; que é fato da razão a existência de dever 

fundamental de validação de sentido locucionário cujo propósito é a 

autopreservação da razão; que a razão humana é prático-comunicativa; que a 

linguagem é uma teia de sentidos construída pelo ser humano e estruturada por 

signos linguísticos consolidados consensualmente pelo uso ao longo dos tempos, de 
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modo a conferir ao ethos, à tessitura linguística da própria linguagem, um sentido 

geral; que a Constituição de Direito Democrático têm um núcleo moral-constitucional 

traduzido como sentido linguístico geral de fundo presente na própria linguagem do 

Direito, de modo que esta se conforma linguisticamente ao sentido da liberdade, 

igualdade e dignidade como proposições interdeterminantes, inter-referenciais 

linguísticas; que o ser humano é dasein; que o paradigma do Estado de Direito 

Democrático prescreve que o povo e, na perspectiva prático-comunciativa, a 

pessoa-cidadã é a legitimada a construir o Direito e ela é a principal agente para se 

efetivar os preceitos do núcleo moral-constitucional; que o Direito Privado-

Constitucional considera que a pessoa é o foco das obrigações em função da vida 

digna, pode-se concluir o seguinte: no contexto linguístico do Estado de Direito 

Democrático, no que tange ao Direito Privado-Constitucional, tendo em vista que as 

ações do sujeito de direito têm repercussão privado-pública, há, no Direito, um 

dever fundamental de personalidade . 

O que constitui o dever fundamental de personalidade? 

O dever fundamental de personalidade constitui-se da proposição linguística 

que informa a todas as pessoas jurídicas do Estado e principalmente às pessoas 

físicas, que elas têm o dever jurídico de promover a dignidade humana. As pessoas 

físicas têm o dever de promover sua própria dignidade, o que não configura 

egoísmo, e a dos demais sujeitos. 

O dever fundamental de personalidade é a moral única do Estado de Direito 

Democrático no sentido de obrigação moral-constitucional que agasalha 

juridicamente os vários posicionamentos estritamente morais que integram o mundo 

da vida no contexto paradigmático do Direito Democrático. Todos os direitos 

fundamentais têm como base o conjunto de normas que formam o núcleo moral-

constitucional obrigatório a todas as pessoas - estas compreendidas como sujeitos 

de direitos e deveres tendo em vista que o ser humano e não o patrimônio é o bem 

juridicamente mais relevante para o Direito. 

A História ensina que a ideia de igualdade, liberdade e dignidade remontam 

aos primórdios da humanidade. Basta lembrar a ocorrência de escravidão nos povos 

mesopotâmios, babilônicos e gregos antigos; o significado da Páscoa Judaica e 

Cristã; o Mito da Caverna de Platão; ou a possibilidade de formação de conventio na 

Roma Antiga para se remeter à liberdade. A seu turno, a capacidade política dos 

homens atenienses na polis e a dos patrícios da antiguidade de Roma; os judeus 
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considerados entre si; e os cristãos diante da possibilidade de qualquer homem se 

relacionar com Deus por via de Jesus Cristo traduzem proposição linguística de 

homens que se compreendiam como seres de mesmo valor, seres que têm a 

mesma importância comparados uns com os outros, ou seja, iguais. O entendimento 

sobre respeito que flui do ideal de vida virtuosa na práxis para os homens da Grécia 

Antiga, inclusive, ressaltando-se a amizade retratada no pensamento aristotélico na 

Ética Nicomaqueia; a regra de amar ao próximo contida no Pentateuco Judaico – 

que é fonte normativa também para o Islamismo; o ágape cristão; a 

interdeterminação entre Justiça e Direito para o Direito Romano Antigo retratam que 

a proposição linguística de respeito, cara ao significado de dignidade humana, é 

presente na cultura humana desde a Antiguidade. Logo, é correto afirmar que os 

autores da Idade Média nasceram em um mundo em que esses conceitos já 

estavam consolidados, de modo que as obras dos aludidos escritores expressam as 

proposições igualdade, dignidade e liberdade, como se pode constatar em Agostinho 

e Tomás de Aquino por exemplo. Por sua vez, Grócios, Locke, Hobbes, Rousseau e 

os demais autores da Modernidade e os de transição, como Kant e Hegel, também 

construíram suas obras a partir de uma malha de linguagem de sentido histórica 

construída desde a tenra historicidade humana. Não é à toa que os ideais da 

Revolução Francesa foram igualdade, liberdade e fraternidade. Embora, 

historicamente, novas proposições sugiram como forma de interpretação diversas 

sobre igualdade, liberdade e dignidade, essas três proposições influenciaram os 

sentidos de significação da linguagem histórica tomada como ethos. Lembrando, 

Henrique Cláudio de Lima Vaz diz que o ethos é o corpo histórico da liberdade. 

Como, por natureza, a inclinação humana e a razão influenciam no agir, e, 

historicamente, o instinto de preservação deu as mãos à intelecção racional para 

que o homem conseguisse sobreviver desde o surgimento do ser humano até os 

presentes dias. Mas como? Selecionando sentidos linguístico de forma consensual e 

história de modo a construir o que se compreende como mundo da vida. 

Nessa linha de raciocínio, como se sabe que o Ius Commune, formado pelo 

Direito Canônico e o Corpus Iuris Civilis, em conjunto com o Direito Natural Racional 

propiciaram a Revolução Francesa e as posteriores Revoluções Burguesas e, 

consequentemente, as Declarações de Direito, principalmente, as de 1776, 1789 e 

1948, sendo que essas, por sua fez, informaram de sentido as Constituições 

Democráticas hodiernas, não é difícil se aceitar que os direitos fundamentais, 
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mormente, sua síntese como dignidade humana traduzem a existência de um núcleo 

moral-constitucional no Estado de Direito Democrático. Moral, porque se refere a 

opções de sentido, ou seja, a decisões por um caminho normativo como válido; 

constitucional pela obrigatoriedade jurídica de maior poder vinculador hierarquico no 

Direito desse sentido normativo linguístico válido. 

Como dito em capítulo anterior, segundo Norberto Bobbio (1002, p.26), na 

obra “A Era dos Direitos”, a 

[...] Declaração Universal dos Direitos do Homem representa a 
manifestação da única prova através da qual um sistema de valores pode 
ser considerado humanamente fundado e, por tanto, reconhecido: e essa 
prova é consenso geral acerca da sua validade. Os jusnaturalistas teriam 
falado de consendus ominium gentium ou humani generis. 

Tudo isso deve ser compreendido à luz da razão que é prático-comunicativa. 

Nesse sentido, a obrigação jurídica complexa tem, portanto, além dos 

elementos mencionados que lhe constituem, o dever fundamental de personalidade. 

Encontra-se no pano de fundo linguístico da proposição do objeto denominado 

obrigação. É o dever fundamental de personalidade que confere à obrigação jurídica 

uma perspectiva material e processual. Isso é concernente ao processo discursivo 

jurídico como instrumento constitucional de efetivação da Democracia, o caráter 

categorial validador de sentido da consecução do Direito Privado nas situações 

jurídicas do mundo da vida. 

Por outras palavras, o dever fundamental da personalidade é elemento 

constituinte do conceito de obrigações como base hermenêutica de sentido 

linguístico. 

Como consequência, todos os atos jurídicos perpetrados pelas pessoas de 

Direito Privado, naturais e jurídicas, como as pessoas de Direito Público, devem 

convergir na concretização do sentido linguístico do núcleo moral-constitucional. 

Refere-se à interdeterminação de sentido entre igualdade, liberdade e dignidade 

humana. 

O dever fundamental de personalidade, como referência linguística do núcleo 

moral-constitucional do Direito Democrático estatui algo de suma importância diante 

do cenário formado pela época atual denominada como Pós-modernidade. 
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No período histórico atual chamado como Pós-Modernidade, projetos de vida 

diversos, traduzidos por posicionamentos morais díspares, são válidos desde que 

sejam lícitos no sentido legal. Essa licitude recebe seu significado jurídico 

fundamental do núcleo moral-constitucional da Constituição Democrática que 

prescreve direitos fundamentais historicamente descendentes dos direitos expressos 

nas Declarações de Direitos. 

Por outras palavras: no Direito Democrático, o Direito é Ramo da Moral que 

se expressa juridicamente pela obrigação jurídica moral-constitucional de 

obrigatoriedade jurídica de cumprimento do dever fundamental de personalidade. 

Nesse contexto, o Estado de Direito Democrático não visa à dependência da 

sanção punitiva para que os direitos fundamentais, ou seja, sua síntese na 

proposição da dignidade humana seja eficaz. Ao contrário, para o Estado de Direito 

Democrático, a ilicitude fática, como não promoção à dignidade humana, deve ser a 

exceção e não maior ocorrência de manifestação volitiva na vida social. O dever 

fundamental de personalidade informa a todas as pessoas existentes no Estado e 

principalmente às pessoas físicas que elas têm o dever jurídico de promover a 

dignidade humana. As pessoas têm o dever de promover sua própria dignidade, o 

que não deve configurar promoção do egoísmo, e a dos demais sujeitos.Destarte, o 

dever fundamental da personalidade é elemento constituinte de sentido do pano de 

fundo linguístico do conceito de obrigações jurídicas. 

Num contexto hodierno em que convivem judeus, islâmicos, cristãos, ateus, 

adeptos de outras correntes de pensamento oriental, negros, brancos, caucasianos, 

heteroafetivos, homoafetivos, ricos, pobres, escolarizados, não-escolarizados, 

dirigentes públicos, profissionais de ramos de atividade diversas, há, no sentido 

jurídico, uma sobremoral que agasalha todos os projetos de vida morais singulares: 

o dever fundamental de personalidade. Ele é a moral do Estado de Direito 

Democrático, uma expressão universal da eticidade. 

O cumprimento do dever fundamental de personalidade permite que cada 

grupo de sentido moral diverso mantenha sua identidade cultural, como preservação 

de sua própria dignidade e promova também a dignidade de pessoas de grupos 

morais de sentidos opostos. 

Destarte, num contexto hodierno em que convivem judeus, islâmicos, cristãos, 

ateus, adeptos de outras correntes de pensamento oriental, negros, brancos, 

causcasianos, heteroafetivos, homoafetivos, ricos, pobres, escolarizados, não-



 297

escolarizados, dirigentes públicos, profissionais de ramos de atividade diversas, há, 

no sentido jurídico, uma sobremoral que agasalha todos os projetos de vida moral 

singulares: o dever fundamental de personalidade. Ele é a moral do Estado de 

Direito Democrático. 

O cumprimento do dever fundamental de personalidade permite que cada 

grupo de sentido moral mantenha sua identidade cultural, como preservação de sua 

própria dignidade e promova também a dignidade de pessoas de grupos morais de 

sentido oposto. 

Uma pessoa de posicionamento moral segundo o vermelho, por exemplo, tem 

o direito de não concordar com o posicionamento de vida azul como sentido de vida 

boa no contexto do Direito Democrático. Tem o direito de escrever livros contra o 

posicionamento azul e de ensinar seus filhos que ser vermelho é a melhor opção 

para se viver uma vida boa. Contudo, jamais poderá causar uma lesão a uma 

determinada pessoa que adote, para si, o posicionamento azul. Além disso, tem o 

dever de promover a dignidade humana da pessoa de posicionamento azul na 

perspectiva dela, do azul, e não do vermelho. Contudo, para promover a dignidade 

da pessoa de posicionamento azul, a pessoa de posicionamento vermelho não está 

juridicamente obrigada a se tornar azul ou aceitar que o azul seja introjetado no seu 

vermelho, sob pena de se aviltar a dignidade humana da pessoa de posicionamento 

vermelho, como atentado a sua identidade cultural. 

Expor alguns exemplos seria interessante para desenvolver melhor essa 

perspectiva de Direito Democrático no que tange o dever fundamental de 

personalidade. 

Imaginem-se dois grupos, a princípio, moralmente opostos: homoafetivos e 

islâmicos. 

Uma pessoa homoafetiva deseja se casar segundo a estrutura moral dos 

islâmicos. Tendo em vista que os costumes islâmicos consideram isso aviltante, não 

se pode obrigar juridicamente os islâmicos a realizarem um casamento islâmico de 

pessoas homoafetivas, sob pena de haver um atentado às pessoas islâmicas tendo 

em vista sua identidade cultural. Contudo, como juridicamente o casamento se 

refere ao estado civil da pessoa, não se pode obstar que uma pessoa homoafetiva 

se case somente no civil, com registro no Cartório Civil de Pessoas Naturais. Tal 

proibição aviltaria a dignidade dela, pois o núcleo moral-constitucional é referenciado 

pela interdeterminação entre igualdade, liberdade e dignidade humana.  
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Inclusive, sob a ótica da moralidade estrita cristã, a licença para realização de 

casamento civil de homoafetivos não se opõe aos sentidos dos textos cristãos, como 

se torna evidente pela lembrança da celebra frase de Jesus: “dê a César o que é de 

César e a Deus o que é de Deus”. César, nesse caso, representa a Lei romana do 

século I d.C, ou seja, o Direito Romano. Uma das premissas do Cristianismo é a 

promoção da liberdade, segundo a Bíblia, base normativa da moralidade cristã. 

Todavia, o fato de a lei permitir que uma pessoa homoafetiva possa se casar 

não significa que o Direito esteja emitindo uma sentença que declara a 

homoafetividade como um estilo de vida bom. Apenas está dizendo que a pessoa 

homoafetiva não está obrigada a deixar de se casar. Ela é livre para escolher seu 

caminho que deve ser pensado segundo os moldes da razão.  

Da mesma forma, o homoafetivo é livre para manter união estável se assim 

quiser em vez de optar pelo casamento. É assim também quanto ao heteroafetivo, 

que pode escolher manter união estável, casar ou permanecer solteiro.  

Cada pessoa é livre na esfera para decidir seu destino e se responsabilizar 

por ele que, como dito, deve ser pensado tendo em vista a vida autêntica, sob o 

prisma da razão, pois o ser humano é dasein.  

Por exemplo, os islâmicos têm o dever de promover os direitos da 

personalidade dos homoafetivos; têm o dever de tratá-los com respeito, mas não da 

perspectiva própria do Estado Liberal de Direito, de poder fazer o que quiser, desde 

que não se incomode o outro. É como se o islâmico dissesse: - Ei, diferente, você 

pode fazer o que quiser, mas fique para lá que eu fico deste meu lado da rua! Isso 

seria mera tolerância e acomodação pactual de interesses. Não promove a 

dignidade humana de forma a transformar a realidade fenomenológica para efetivar 

o Estado de Direito Democrático em larga escala mundial. 

Pensando-se na comunidade muçulmana e nos judeus, estes devem 

promover os direitos da personalidade dos islâmicos na perspectiva não na 

perspectiva hebraica, mas muçulmana, o que não quer dizer que os judeus devem 

se tornar muçulmanos para que os islâmicos sejam promovidos quanto à sua 

dignidade. O mesmo pode-se dizer tendo em vista os muçulmanos quando ao dever 

fundamental de personalidade em benefício dos hebreus. Contudo, se um judeu ou 

islâmico quiser abrir mão livremente de alguma de suas características históricas, as 

presentes nos seus textos normativos fundamentais, como o Pentateuco e Livros 

dos atinentes aos Profetas, ou os islâmicos quiserem fazer o mesmo, no que tange 
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ao Pentateuco e Alcorão, isso lhes é lícito, mas serem obrigados a abrir mão de sua 

identidade cultural, no que tange à preservação de sua liberdade de opinião, implica 

descumprimento do dever fundamental de personalidade. 

O dever fundamental de personalidade é um chamamento do Estado de 

Direito Democrático para que se exerça efetivamente a cidadania e haja um salto 

efetivo quanto à conscientização civilizatória. 

O exemplo citado anteriormente se aplica à situação jurídica de um ateu e um 

cristão. Da mesma forma que não se poderia obrigar um ateu a ser tornar cristão e 

fazer orações e amoldar sua conduta a preceitos bíblicos, não se pode obrigar que 

se deixe de colocar símbolos religiosos nos templos cristãos, à vista de todos que 

passam pelas vias públicas apenas para satisfazer o posicionamento moral do ateu, 

sob pena de se atentar contra a dignidade de pessoas cristãs. Afinal, a identidade de 

cristãos católicos romanos e ortodoxos, por exemplo, está relacionada a esses 

ícones.  

No contexto do Estado de Direito Democrático, a um ateu é lícito declarar que 

não acredita em Deus e escrever livros condedando a religião.  

Tendo em vista que a promoção da liberdade de opinião e da consequente 

liberdade de expressar posicionamentos têm como base normas jurídicas que 

resultam em direitos e garantias constitucionais do Estado de Direito Democrático, 

não é lícito que agentes públicos ordenem o banimento do meio social dos livros que 

criticam manifestações religiosas de alguma forma, num movimento de Inquisição 

Republicana, atirando-os ao fogo, como se poderia pensar tendo em vista o teor das 

obras de Nietzsche que criticam expressões religiosas.  

É lícito a um ateu declarar seu posicionamento antidivindade e antirreligião 

sobre o que considera ser vida boa nos meios de comunicação de massa, como 

rádio e internet. É lícito que alguém chegue à frente das câmaras de uma rede de 

televisão e diga: eu não acredito em Deus, ou eu acho que o que está escrito no 

Talmude, ou no Alcorão, ou na Bíblia não leva a uma vida boa, vitoriosa. Igualmente, 

é lícito a um judeu andar com o quipá sobre sua cabeça nas ruas e praças públicas 

ou se apresentar assim diante das câmaras de uma Rede de televisão. O mesmo se 

pode dizer de um monge budista que quer andar vetido como monge tibetano, ou de 

uma mulher islâmica que deseja manter seu rosto coberto com véu ou de um cristão 

que quer usar batina ou se vestir com uma camisa que contenha a palavra Jesus 

estampada.  
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Liberdades de opinião e de expressão integram o sentido geral do jogo de 

linguagem dos signos linguísticos que formam o significado de Democracia no 

contexto do Estado de Direito Democrático. Entrementes, são signos linguísticos 

inadequados ao jogo de linguagem do Direito Ditatorial, que promove censura não 

concretizadora do núcleo moral-constitucional do Direito Democrático. 

Para também exemplificar, não se pode obrigar juridicamente os 

homoafetivos a não fazer passeatas a favor da homoafetividade porque há cristãos 

que não se sentem à vontade e não concordam com isso. Por outro lado, não se 

pode obrigar os cristãos a retirar da Bíblia menções que se opõem à 

homoafetividade como estilo de vida boa ou realizarem pregações sobre isso, como 

também não se pode colocar uma mordaça nas pessoas homoafetivas para que 

fiquem impedidas juridicamente de discordarem dos cristãos. 

Caberia um questionamento: como ficaria o discurso de ódio nessa situação? 

O Direito não deve coibir o discurso de ódio? 

A normatividade do núcleo moral-constitucional, expresso pelo dever 

fundamental de personalidade, estaria sendo descumprida pela ocorrência do 

discurso de ódio se, por exemplo, um homoafetivo proferisse ou incentivasse que 

outro homoafetivo fizesse xingamentos a um cristão, ou lhe agredisse fisicamente, 

promovesse sua morte, perda do emprego, do crédito bancário ou lhe colocasse 

num lugar escuro trancado pelo fato de ser cristão. Contudo, privar o homoafetivo de 

dizer que considera ser cristão um estilo de vida que não leva à vida boa é cercear a 

liberdade de opinião, tão cara à Democracia. O mesmo pode-se dizer sobre a atitude 

dos cristãos em face dos homoafetivos pela inversão dos papéis.  

No Direito Democrático, a diversidade de opiniões sobre estilo de vida boa é 

rica, válida e necessária para o desenvolvimento civilizatório humano. A maturidade 

moral-jurídica está em aprender somar forças em face das diferenças e delas se 

obter a consecução dos direitos da personalidade sintetizados na promoção da 

dignidade humana, que é signo linguístico interdeterminante de sentido em face dos 

significados de igualdade e liberdade. 

Na verdade, ao se levar o debate da homoafetividade e do Cristianismo para 

a esfera estritamente moral, o fato histórico é que o Cristianismo defende o livre-

arbítrio. Ser cristão não é uma obrigação e sim uma escolha. Por isso, nenhum 

cristão pode obrigar outra pessoa a adotar como estilo de vida todos os preceitos 

bíblicos. O cristão que hostiliza uma pessoa homoafetiva está indo contra sua 
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própria identidade. Pode não concordar com a homoafetividade como estilo de vida 

boa, mas sabe que deve amar essa pessoa. Portanto, o Cristianismo defende a 

liberdade.  

Por outro lado, a homoafetividade parte do princípio de que a pessoa que se 

posiciona como homoafetiva adotou a afetividade como princípio moral. Disso 

resulta o fato de que pessoas homoafetivas conscientes do significado disso, além 

de defender a liberdade, defendem o princípio da afetividade. Esse princípio recebe 

hermenêutica fortemente altruísta quando compreendido como amor que, 

historicamente, assumiu o seu mais alto significado nos textos cristãos como amor-

ágape. 

Um Estado que se pretende ser efetivamente de Direito Democrático, ao se 

dizer laico, como é o caso da República Federativa do Brasil, não está banindo as 

religiões de seu território, mas sim afirmando que todas têm o seu espaço com 

liberdade de opinião. Enfim, o Direito Democrático não valida ditaduras, seja da 

maioria ou da minoria, seja de quem for. Ninguém é obrigado a aderir a uma 

comunidade religiosa, a se casar, a manter união estável ou ter filhos, a permanecer 

solteiro, aderir ao estilo de vida homoafetivo ou heteroafetivo no contexto da 

constitucionalidade democrática. Vale dizer: liberdade não é somente possibilidade 

de ação. Liberdade é possibilidade de ação com responsabilidade. As decisões 

tomadas implicam modificação do mundo da vida e o dever de assumir as 

conseqüências da escolhas tomadas. 

Embora o Direito seja linguagem, ele não é a linguagem, mas somente parte 

da linguagem que forma o ethos como mundo da vida. O fundo de sentido geral da 

linguagem informa de sentido não somente o Direito, mas todo o fenômeno cultural. 

Vale lembrar, o Direito Democrático contemporâneo é ramo da Moral, em função da 

historicidade da formação dos direitos humanos à luz da razão prático-comunicativa. 

Por isso, é possível identificar sentidos linguísticos comuns entre grupos, às vezes, 

vistos como antípodas. Cristãos e homoafetivos, por exemplo, defendem a 

liberdade, a igualdade e também o respeito interpretado como dever de afetividade. 

Isso imprime à Idade Contemporânea importante lição: não como coerção, mas 

escolha, considerando o dever fundamental da personalidade. Em vez de promover 

distanciamentos existenciais entre si, é mais adequado que as pessoas se permitam 

conhecer a si mesmas e aos outros e assim possam identificar proposições 

linguísticas que lhes são comuns.  
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Desse modo, é um equívoco epistemológico banir das Universidades 

reflexões sobre a Teoria do Criacionismo e da Evolução das Espécies, por exemplo. 

A pessoa que pensa que outro é tão diferente dela que seria insuportável haver um 

relacionamento amistoso entre ambas está equivocada, quando se considera o 

paradigma do Direito Democrático. Ao contrário, o maior conhecimento das 

diversidades e semelhanças sobre as ideias que povoam o ethos pode propiciar 

chaves hermenêuticas para que as pessoas se aproximem existencialmente e 

aprendam a somar forças em prol de objetivos morais-constitucionais. 

O dever fundamental de personalidade aponta para a necessidade 

constitucional de promover um salto de consciência civilizatória nas sociedades 

contemporâneas. Isso tem a ver com a interdeterminação linguística que há entre 

igualdade, liberdade e dignidade e consequentemente sobre a hermenêutica 

obrigacional que dela decorre. 

A conscientização do dever fundamental de personalidade é outro ponto 

importante que provoca mudança hermenêutica nos chamados deveres anexos das 

obrigações jurídicas estudados pelo Direito Civil. Eles são denominados laterais ou 

de conduta e figuram ao lado dos deveres de prestação, que são tidos como 

principais. 

Os deveres de cooperação, lealdade e informação são deveres de conduta, 

mas não no sentido de anexos ou laterais em relação aos deveres de prestação. Ao 

contrário, os deveres de conduta como os de prestação também são deveres 

obrigacionais principais, considerando os princípios do Direito Privado-Constitucional 

da eticidade, operabilidade e socialidade. 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, em “Direito das Obrigações” 

apresentam hermenêutica que ilustra e reforça a interpretação acima:  

[...] traçando um paralelo, da mesma forma que um passageiro só alcançará 
o seu destino se as condições materiais da aeronave o permitirem, temos 
que a relação obrigacional parte da vontade dos seus partícipes (estrutura 
formal), mas apenas atinge o seu plano funcional pelo adimplemento, desde 
que respeitada a premissa material da boa-fé, legitimando o intuito dos 
parceiros. 
Aliás, assim como nos relacionamentos amorosos, as relações 
obrigacionais podem seguir dois critérios: um que segue a lógica do jogo de 
tênis e outro que segue a regra do frescobol. O primeiro é marcado pela 
competição e pela necessidade de triunfar sobre o adversário. O segundo 
tem como traço determinante a cooperação entre os parceiros. O jogo de 
tênis é o espelho da sociedade em que vivemos, ele é capaz de minar 
qualquer relação, pois sua lógica é destrutiva, baseada em um inesgotável 
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repertório de golpes que visam aniquilar o inimigo. Apesar da beleza e 
plasticidade da técnica do tênis, ele é violento e cruel. No frescobol, não 
temos oponentes e sim parceiros. O único resultado é a vitória de ambos, já 
que o esforço e mérito do esporte estão em um colaborar com o outro. Daí 
nasce a cumplicidade e a genererosidade. Enfim, devemos conduzir a 
obrigação ao adimplemento. Feliz partida de frescobol!(FARIAS; 
ROSENVALD, 2006b, p.49). 

Por fim, deve-se chamar a atenção para uma intrigante característica do 

dever fundamental de personalidade. Quando há o seu descumprimento, foge à 

circunscrição específica do Direito Privado, do Direito Penal e do Direito 

Administrativo.  

A sanção punitiva jurídica stricto sensu pelo seu descumprimento nas 

situações jurídicas privadas concretas ocorre segundo a hermenêutica dos 

paradigmas do Estado Liberal de Direito e do Estado Social de Direito, ou seja, por 

meio de sanção punitiva. 

No campo do Direito Privado, a ocorrência de um dano deverá suscitar a 

responsabilidade civil por meio do procedimento jurisdicional indenizatório, para que 

haja reparação da lesão em caso de dano material ou compensação na hipótese de 

dano moral.  

As astreintes são o instituto jurídico de origem francesa que o Direito 

brasileiro pode usar para aplicar uma pena denominada cominativa. Essa pena pode 

evitar que o devedor deixe de realizar a atividade de dar uma coisa certa ou incerta 

devida por ele. Pode ainda prevenir possível descumprimento de obrigação de fazer 

ou não fazer algo economicamente apreciável. Assim, por meio de medida 

cominatória pode-se forçar o sujeito passivo a cumprir a prestação específica 

devida, o que o solvens deve em função do vínculo obrigacional.  

No Direito Penal, se um dano for considerado grave segundo o sentido geral 

hermenêutico da Constituição, o infrator poderá sofrer uma pena de cerceamento da 

liberdade ou outra medida mais tênue. Algumas dessas medidas têm caráter sócio-

educativas como o dever de frequentar escolas, cursos de aprimoramento de 

consciência cidadã, ajudar um hospital etc. O Direito Penal trata da proteção dos 

bens considerados mais caros à sociedade. Por isso, um dano nessa esfera é 

considerado ilícito penal, por não conformação do ato jurídico ao dever fundamental 

de personalidade.  
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Se o descumprimento do dever fundamental de personalidade causa um dano 

que está na esfera de Direito Administrativo, o infrator poderá sofrer uma medida 

administrativa punitiva como censura, suspensão, multa ou até mesmo exclusão, 

imposta por parte da pessoa jurídica que tem o dever de responsabilizar o ofensor. 

Juridicamente, não há como punir uma pessoa que se recusa a viver uma 

vida autêntica, uma vida digna. Essa decisão pode levá-la a perder todo o seu 

patrimônio; a autoridade sobre os filhos, se os tiver; pode ser considerado indigno na 

sucessão causa mortis; pode ser condenado à prisão por décadas e perder o direito 

de exercer a profissão em face de sentença que o exclui.  

O Direito não tem como alcançar o foro íntimo da pessoa para que ela se 

decida por uma vida digna. Mesmo que o Direito tenha previsão de sanções 

premiativas que estimulam um comportamento digno o sujeito poderá decidir não 

cumprir a prestação que lhe oportunizaria, como contrapartida, esse direito. 

Todavia, na perspectiva do Estado de Direito Democrático, há uma sanção 

punitiva lato sensu, que foge à esfera estrita do Direito Privado, do Direito Penal e do 

Direito Administrativo, para o descumprimento do dever fundamental da 

personalidade. É a inefetivação do sentido geral do núcleo moral-constitucional. Em 

síntese, isso resulta na não concretização do próprio Estado de Direito Democrático, 

tendo em vista a interdeterminação liguística que há entre manifestação de vontade 

público-privada conforme esse paradigma. 

Nesse sentido, pode-se inferir dos estudos de Henrique Cláudio Vaz (1999), 

nos seus “Escritos de Filosofia II”, que o indivíduo, ao se tornar ser-ético, transmite 

sua experiência de vida ao ethos, o qual por sua vez, informa de sentido a práxis 

dos demais indivíduos. 

Por outras palavras, as decisões que uma pessoa toma na sua esfera privada 

não repercutem apenas na sua vida privada, mas em todas as demais pessoas 

interligadas pela linguagem, tessitura linguística interpretada como ethos. Se a 

decisão tomada pelo dasein, na perspectiva da razão, tem sentido linguístico em 

direção à concretização do dever fundamental de personalidade, haverá maior 

efetivação dos sentidos constitutivos do significado de Estado de Direito 

Democrático na práxis. Caso contrário, permanecerá a realização dos parâmetros do 

Estado Liberal de Direito ou do Estado Social de Direito ou até mais, do Estado 

Absolutista ou outro não de Direito Democrático que se conforme linguisticamente 

ao ato jurídico perpetrado pelo sujeito na sua esfera privada. 
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Se a decisão tomada pelo dasein na perspectiva da razão prático-

comunicativa tem sentido linguístico em direção à concretização do dever 

fundamental de personalidade, haverá maior efetivação dos sentidos constitutivos do 

significado de Estado de Direito Democrático na práxis. Caso contrário, 

permanecerá a realização dos parâmetros do Estado Liberal de Direito ou do Estado 

Social de Direito ou até mais, do Estado Absolutista ou outro não de Direito 

Democrático que se conforme linguisticamente ao ato jurídico perpetrado pelo 

sujeito na sua esfera privada. 

Caberia, ainda, uma reflexão. Já que não se pode coagir o fórum íntimo do 

indivíduo para que escolha uma vida digna, o dever fundamental da personalidade 

não seria um ônus em vez de dever? 

A pergunta tem sua razão de ser, pois enquanto o dever é obrigatório, o ônus 

é a oportunidade de receber um benefício que exige do candidato ao mesmo uma 

contraprestação não exigível. Isso retrataria a perda da oportunidade de se 

experimentar a concretização, na práxis, do sentido geral nuclear moral-

constitucional do Estado de Direito Democrático. 

A resposta é que o dever fundamental da personalidade constitui um dever e 

não um ônus, por haver, na razão prático comunicativa, o dever de validação de 

sentido locucionário.  

Como a razão prático-comunicativa naturalmente precisa sempre escolher 

sentidos dentre uma gama de possibilidades, em função de sua necessidade de se 

autopreservar, o dever da personalidade é fundamental. Como visto, seu 

descumprimento é a própria inefetivação do núcleo moral-constitucional. Este se 

refere à inter-referenciação hemenêutica entre liberdade, igualdade e dignidade 

humana.  

Como a razão naturalmente precisa sempre escolher sentidos dentre uma 

gama de possibilidades, em função de sua necessidade de se autopreservar, o 

dever da personalidade é fundamental.  

Dessarte, o dever fundamental da personalidade é uma necessidade racional. 

Sua existência é imperativa para a própria concretização do Estado de Direito 

Democrático. Se fosse um ônus, estaria estatuindo como válida, em face da 

imperatividade jurídica do próprio Estado de Direito Democrático, a possibilidade 

validada de não o efetivar na experiência humana como opção lícita.  
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Na nomeada Pós-modernidade, em face da Constituição Democrática, 

concretizar o Estado de Direito Democrático não é um conselho constitucional, mas 

obrigação jurídica, pois é a ideia de dever-ser. 

Afinal, a anomalia presente no Direito é seu descumprimento e não o 

contrário. A prática de ilicitude não é o sentido conformador com a proposição que 

se refere ao sentido dos juízos linguísticos presentes no núcleo moral-constitucional.  

O Direito é criado para vigorar e produzir efeitos. Por isso, o descumprimento 

do dever fundamental de personalidade deve ser interpretado como anomalia 

estrutural no que concerne à efetivação do paradigma do Estado de Direito 

Democrático. 

A experiência do dasein é base hermenêutica para se interpretar, com esteio 

na verdade, que há flagrante anomalia quanto a real concretização do Estado de 

Direito Democrático no mundo contemporâneo.  

Veem-se alguns flashes de efetivação do sentido geral do núcleo moral-

constitucional em alguns lugares mais do que em outros, quanto aos efeitos dos 

direitos fundamentais e da personalidade. Mas não como uma conscientização 

civilizatória em larga escala capaz de varrer o Planeta com uma mudança 

paradigmática.  

Contudo, não se está chamando a atenção para a necessidade de instalação 

de um paradigma mundial qualquer, mas sim para o padrão de sentido linguístico do 

Estado de Direito Democrático. Optar por considerá-lo utopia é invocar uma lei que 

prescreve a sua morte, ou, numa linguagem heideggeriana, é decidir fugir de uma 

existência autêntica por medo da morte. Cada decisão desse tipo tomada na esfera 

privada é manifestação volitiva a favor do aborto do Estado de Direito Democrático. 

É o que se pode inferir dos ensinamentos habermasianos: autonomia pública e 

privada são inter-referenciais quanto a seus sentidos linguísticos. 

A somatória de forças da Teoria do Discurso com o a Teoria Geral do Dever 

Fundamental de Personalidade é a forma adequada para fazer com que a mera 

expectativa de tolerância ou acomodação de interesses ceda lugar à concretização 

do Estado de Direito Democrático. Para cumprir o dever fundamental de 

personalidade, não é necessário que a pessoa seja infalível, perfeita, o que 

naturalmente é impossível. Basta que ela escolha, decida manifestar seus atos 

jurídicos de maneira juridicamente correta segundo o núcleo moral-constitucional do 

Direito Democrático. 
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Tudo isso coloca em xeque o posicionamento existencial da pessoa-cidadã na 

perspectiva da razão prático-comunicativa e remete à seguinte indagação: já que 

autonomia privada e autonomia se inter-referenciam linguisticamente, por que a 

Hermenêutica Jurídica pós-moderna não conseguiu criar uma interpretação que 

adequasse o instituto da autonomia privada aos parâmetros do Estado de Direito 

Democrático, para se obter um estilo de vida jurídico capaz de efetivar o próprio 

Estado de Direito Democrático? 

Todo o estudo feito até este ponto teve o intuito de criar o alicerce necessário 

para se chegar a uma compreensão satisfatória sobre a referida pergunta a qual 

será respondida no capítulo seguinte. 
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8 AUTORIDADE COMUNICATIVA E A PESPECTIVA DA AUTONOM IA PRIVADA 
NO ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO 

LONDON LONDON 

Estou vagando ao redor sem sentido para onde ir. 
Estou solitário em Londres, Londres é amável assim. 
Eu atravesso as ruas sem medos. 
Todo mundo deixa o caminho livre. 
Sei que não conheço ninguém aqui prá dizer alô. 
Sei que eles deixam o caminho livre. 
Estou solitário em Londres, sem medos. 
Estou vagando ao redor sem sentido para onde ir. 
Enquanto meus olhos 
saem procurando discos voadores nos céu. 
Oh, Domingo, segunda e outono passam por mim. 
E as pessoas apressam-se tão pacificamente. 
Um grupo aproxima-se de um policial. 
Ele parece satisfeito por servi-los. 
É bom, pelo menos, estar vivo e eu consinto. 
Ele parece tão satisfeito pelo menos. 
E é tão bom viver em paz... 
Domingo, segunda, os anos, e eu consentimos... 
Enquanto meus olhos 
saem procurando discos voadores no céu. 
Decido não olhar para nenhum rosto..., decido por nenhum caminho. 
Acontece apenas de eu estar aqui e tudo bem. 
Grama verde, olhos azuis, céu cinza. 
Deus abençoe a dor silenciosa e a felicidade. 
Eu vim para dizer sim e digo. 
Grama verde, olhos azuis, céu cinza. 
Deus abençoe a dor silenciosa e a felicidade. 
Eu vim ao redor para dizer sim e digo. 
Enquanto meus olhos 
saem procurando discos voadores no céu. (VELOSO, 1971 – tradução 
nossa)14. 

                                                           

14 LONDON LONDON 
I'm wandering round and round, nowhere to go. 
I'm lonely in London, London is lovely so. 
I cross the streets without fear. 
Everybody keeps the way clear. 
I know I know no one here to say hello 
I know they keep the way clear. 
I am lonely in London without fear. 
I'm wandering round and round, nowhere to go. 
While my eyes go looking for flying saucers in the sky  
Oh Sunday, Monday, Autumn pass by me. 
And people hurry on so peacefully. 
A group approaches a policeman. 
He seems so pleased to please them. 
It's good at least, to live and I agree. 
He seems so pleased, at least 
And it's so good to live in peace. 
And Sunday, Monday, years, and I agree. 
While my eyes go looking for flying saucers in the sky  
I choose no face to look at, choose no way. 
I just happen to be here, and it's ok. 
Green grass, blue eyes, grey sky  
God bless silent pain and happiness. 
I came around to say yes, and I say. 
While my eyes go looking for flying saucers in the Sky. (CAETANO VELOSO, 1971). 
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A música London London de Caetano Veloso, escrita durante seu exílio na 

Inglaterra, retrata um contexto que se pode transportar metaforicamente para a 

situação jurídica da autonomia privada. 

Como mencionado em capítulo anterior, o núcleo moral-constitucional permite 

uma aferição hermenêutica mais estrita que a da Literatura, mas a poesia e a 

literatura em geral também são fontes de interpretação autêntica, como se pode 

inferir dos ensinamentos de Hans Georg Gadamer (2007). 

No texto de London London, a personagem está em um País desenvolvido, 

na Inglaterra, onde sente segurança e sua liberdade é garantida. Ele está só, 

embora interprete que a vida naquele lugar é amável. Ali há efetiva comunicação 

entre as pessoas. Num contexto linguístico, a pessoa que anda ao redor vê outra 

exercendo autoridade, servindo a outras pessoas-cidadãs. A que está servindo 

parece estar satisfeita por fazer isso.  

Mesmo após ver a cena em que a pessoa-cidadã se comunica servindo a 

outras pessoas-cidadãs, a observadora decide não olhar para nenhum rosto e não 

escolhe nenhum caminho.  

Os dias passam, o tempo passa e a pessoa que tomou a decisão de não 

escolher o caminho consente com a situação existencial em que se encontra.  

Talvez se pudesse dizer que está fugindo, com medo da morte, num sentido 

heideggeriano...  

Na Inglaterra, a grama é verde, os olhos das pessoas são azuis – muito 

diferente do lugar de onde veio a personagem.  

Há um céu cinza sobre sua existência.  

Sabe que algo está errado; embora veja o mundo ao seu redor como 

civilizado, ela se sente fora do contexto. Sua vida não é adequada naquele País, 

pois ela não é da Inglaterra. Tampouco seu lugar de origem reflete a Democracia. 

Então ela passa a sonhar com mudanças paradigmáticas ao vislumbrar o céu. 

A história da Autonomia Privada pode ser contada da mesma forma. Ela 

nasce como autonomia da vontade em um ambiente tumultuado, no final da Idade 

Média, para se consolidar na Modernidade. Como uma criança que ingressa na 

adolescência, ela começa a elaborar o mundo de forma diferente do que antes 

concebia. É o tempo da decadência do Feudalismo e do surgimento da burguesia.  

Antes, havia uma unicidade ética, um só projeto de vida. Em decorrência das 

ideias propagadas pela Revolução Científica, pelo Capitalismo incipiente e, mais 
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tarde, pela Reforma, sua busca por liberdade aumenta. Quando se torna adulta, 

fortalecida posteriormente, torna-se independente, em função do acúmulo de capital 

e consequente aumento do patrimônio.  

Passa a entender que, além do poder econômico, ela também pode exercer o 

poder político, pois, na verdade, é ela que está viabilizando economicamente seu 

país, ou seja, a Idade Moderna. Então passa a traduzir um forte poder político-

econômico e, para satisfazer os anseios de sua vontade, submete a todos ao seu 

redor. Como vontade livre, independente, torna-se dona do mundo da vida para 

realizar seus sonhos.  

Contudo, seu País encontra-se destroçado pela condição de vida das 

pessoas. Não obstante ela tenha promovido desenvolvimento tecnológico, industrial, 

jurídico e médico, dentre outros avanços, seu governo fomenta uma experiência 

existencial que resulta em miséria humana. Mas a Autonomia da Vontade, no fundo, 

não desconhecia a consequência de seus atos. O objetivo sempre foi sua própria 

promoção político-econômica e não o desenvolvimento para melhorar a qualidade 

de vida do seu povo.  

Já há rumores marxistas revolucionários em seu País, em virtude da 

degradação humana que se alastrou no transcorrer dos séculos.  

Resolve mudar de país então.  

Adentra à Idade Contemporânea. Precisa se adequar às normas desse novo 

lugar para continuar promovendo seu poderio econômico e político. Por causa do 

ideal de igualdade material assume uma nova identidade: passa a se chamar 

Autonomia Privada.  

Limitada pelo novo Estado, continua a manifestar sua vontade, mas não mais 

com causa em si mesma, porém nesse Estado que visa ao Bem-Estar Social. 

Começa a gastar parte de seu patrimônio para promover o bem comum por meio do 

Estado, mas não consegue fazer isso por muito tempo, pois é muito dispendioso.  

Muitas pessoas ao seu redor não vivem a dignidade humana e após conhecê-

la, passam a desejá-la. Afinal, o mundo inteiro declara, em 1948, que se deve 

experimentar a dignidade humana.  

Seu idioma sempre foi a Filosofia do Sujeito. Contudo, por intermédio de 

Viehweg, Siches e Perelman, descendentes do histórico jurista romano Cícero e do 

pensador grego Aristóteles, conheceu alguns professores interessantes, como 
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Heidegger, Gadamer, Wittgenstein, John Langshaw Austin, McCormick, Alexy, Apel, 

Dworkin e Habermas. Deste se tornou amigo próximo. Influenciada por essa plêiade 

de notáveis, aprendeu o idioma oficial da Idade Contemporânea: a Filosofia da 

Linguagem. 

Seus pais já faleceram há muito tempo em seu País de origem. Seus irmãos, 

Kant e Hegel, também não estão mais vivos, embora tenham produzido ideias que 

muito influenciam o novo país da Autonomia Privada. Ela não consegue se esquecer 

de sua família. Mais que isso, como lhe dissera seu novo amigo Gadamer, seria 

impossível compreender a si mesma sem lembrar-se de sua família. Na verdade, 

sabia que para sempre seu ser guardaria a estrutura de sentido formado a partir dos 

sentidos linguísticos propostos por sua família, principalmente, a herdada de seus 

pais, os Filósofos do Direito Natural Racional e as Communitas Burguesas.  

Vai à varanda e, apoiada no parapeito, olha para o horizonte e vê que já está 

velha. Alguém, de repente, bate à porta de sua casa. Voltando-se, indaga quem é. 

Em seguida, escuta uma voz dizendo que é o século XXI. Pede que o deixe entrar.  

Poucos minutos depois de subir as escadas do tempo, chega a sua casa seu 

filho mais velho, o Sujeito de Direito Subjetivo, que encontra a porta aberta.  

O Sujeito de Direito Subjetivo vê a mãe parada, perto da entrada, com os 

pensamentos distantes, fitando um papel que segura nas mãos.  

A Autonomia Privada, então, imersa em seus pensamentos, começa a se 

interpretar no tempo e em face de sua história.  

Aprendeu a falar uma nova língua e continua estudando novos ensaios.  

Contudo, sente saudades do tempo em que sua vontade era absoluta, não 

obstante ter se tornado célebre fundadora do Instituto Jurídico chamado Direito 

Privado.  

Para progredir na Idade Contemporânea, aliou-se ao Estado e, sob as ordens 

dele, até conseguiu ajudar alguns países economicamente mais pobres do que ela, 

por um tempo determinado. Fizera muitos clientes, mas como se lembra, precisou 

mudar de negócio, pois o risco daquela empreitada estava muito alto e caro. Preferiu 

continuar com sua atividade empresarial, sem contar que se tornou, ao longo dos 

séculos, a maior movimentadora de dinheiro da Idade Moderna e da Idade 

Contemporânea.  



 312

Seu filho mais novo, a quem tanto apoia, o Mercado, está indo muito bem. Na 

verdade, está assessorando o Legislativo e se prepara para ser o presidente do 

Congresso Mundial que talvez seja criado.  

Além disso, voltando a pensar em si mesma, lembrou que é bastante próxima 

a uma jovem bem intencionada, filha de um amigo célebre com o qual mantém 

estreita amizade, uma poderosa aliada política que a promove: a Teoria do Discurso. 

Entretanto, até hoje sonha com a Idade Moderna, seu antigo país, e também 

com sua língua natal, a Filosofia do Sujeito, a qual, de fato, também sempre a 

acompanha em seus pensamentos.  

Talvez se seu País de origem tivesse sido igual à Idade Contemporânea e 

fosse possível voltar para ele, supostamente faria isso. Entrementes, seu novo país, 

a Idade Contemporânea, é mais sofisticado e tem suas vantagens. Se ficasse na 

Idade Moderna, provavelmente hoje sua vida seria muito diferente... Além disso, o 

povo da Idade Contemporânea a considera uma das figuras mais ilustres, o que é 

muito estratégico para ela, muito válido para que continue obtendo sucesso. 

Mesmo em meio a esse sucesso, algo não lhe vai bem, pois sente um vazio 

existencial, uma inautenticidade de alguma forma...  

Então, como se tivesse sido acordada subitamente, ouve a voz do filho mais 

velho lhe perguntando: 

- Mãe, o que foi?  

E então ela responde: 

- Recebi uma carta do Povo contendo texto do filósofo Herrero e também uma 

frase no final que me intrigou... 

Então, o Sujeito de Direito Subjetivo pegou o papel e viu que nele se dizia o 

seguinte:  

[...] premente pela primeira vez na história, a tarefa de dar um sentido 
humano ao desenvolvimento em escala mundial, como outro imenso desafio 
atual, precisamente no momento em que a idolatria do mercado gerou um 
vazio ético e acelerou o fim das utopias revolucionárias [mostra-se com 
premência]. Nunca foi tão urgente o desafio de recriar uma ética da 
solidariedade e uma ética universal da solidariedade. Não deixa de ser 
estranho que no momento em que a globalização, sobretudo econômica, se 
torna um fenômeno universal, se proclame por toda parte a impossibilidade 
teórica de uma ética universal, muito estranho porque a situação mundial, 
está marcada fundamentalmente por quatro vergonhas político-morais que 
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afetam gravemente a existência de todos: a fome e a miséria que conduzem 
à inanição e à morte de um número cada vez maior de seres humanos e de 
nações; a tortura e a contínua violação da dignidade humana sobretudo nos 
Estados despóticos; o crescente desemprego e disparidade na distribuição 
de renda e riqueza; e a ameaça de destruição da humanidade pelo perigo – 
ainda não totalmente superado – de uma guerra nuclear e pelo desequilíbrio 
ecológico. Tudo isso exige mais do que nunca uma resposta solidária, 
capaz de responsabilizar-se pelas consequências de nossas ações 
planetárias. (HERRERO, 2000, p. 167; complementação textual nosso). 

Em seguida, o Sujeito de Direito Subjetivo leu a seguinte frase: 

Confio em você para promover a dignidade humana no contexto do Direito 

Democrático! 

Atenciosamente, 

O Povo. 

Após ler a carta, o Sujeito de Direito Subjetivo indagou a sua mãe: 

- O que me diz disso? 

Respondeu a Autonomia Privada em seguida:  

- Isso é coisa para gerações futuras... Temos negócios mais importantes no 

momento. A propósito, comprou o que lhe pedi?  

-Sim, mas para que você quer isso? - perguntou o filho. 

- Para presentear a filha de um amigo meu. Ela gosta de estudar a 

Constituição Democrática, coisas de jovens. 

8.1 A Autonomia Privada como Instituto Jurídico Anô malo no Estado de Direito 
Democrático  

Relacionar a letra da música London London com o texto acima conduz a 

uma conclusão sobre a autonomia privada: ela não efetiva o Direito Democrático e 

por isso não concretiza a dignidade humana em escala planetária. 

Tendo em vista o sentido da proposição linguística de correção, o paradigma 

da autonomia privada não se conforma ao sentido geral de fundo estruturante da 

linguagem do Estado de Direito Democrático. 

O paradigma da autonomia privada é uma anomalia no universo teórico e 

pragmático no que se refere ao pensamento sobre o constitucionalismo democrático. 
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8.1.1 A Anomalia e a Estrutura das Revoluções Cient íficas 

Para que o instituto da autonomia privada seja interpretado como paradigma 

anômalo no contexto linguístico do Estado de Direito Democrático é preciso estudar 

antes alguns sentidos conceituais sobre a Estrutura das Revoluções Científicas. 

O norte-americano Thomas Samuel Kuhn (1922-1996), físico e professor de 

Harvard, publica o livro “A Estrutura das Revoluções Científicas” em 1963. (REALE, 

ANTISERI, 1991c). 

 Sua obra influencia até hoje todos os campos da ciência, embora muitos dos 

exemplos citados se refiram à Física e Química. Ele mesmo salienta que sua teoria é 

aplicável às ciências humanas. A teoria de Kuhn sofreu muitas resistências, tendo 

sido rotulada de irracional, levando-o a escrever textos para responder a seus 

opositores e aprofundar seu pensamento em 1974 e 1979.  

O que lhe aconteceu é típico das revoluções científicas: sempre há uma 

resistência inicial natural por parte de muitos dos  defensores do paradigma 

que se pretende substituir, como ensina o próprio Thomas Kuhn (2009). 

Como já dito em capítulo anterior, Kuhn (2009) baseia seu pensamento no 

que ele chama de ciência normal. É a ciência que se baseia em resultados estáveis 

por algum tempo considerados como válidos para fundamentar a prática científica 

posterior. Essas realizações são explicadas e retransmitidas à comunidade científica 

por meio de manuais de conteúdo básico e avançado. A partir do século XIX, esses 

manuais se tornaram populares. O consenso de significados que há neles, ao 

mesmo tempo em que abre um grande campo de investigação, também seleciona e 

define qual é o pano de fundo de sentido correto para validar algum objeto para fins 

de pesquisa científica. 

Thomas Kuhn (2009) chama os problemas-cobaia de “quebra-cabeças”. Para 

se tornar objetos de estudo, depois de uma seleção prévia, esses problemas 

precisam ser considerados coerentes com os padrões paradigmáticos pré-aceitos 

pela comunidade científica. 

Como diz Thomas Kuhn,  

[...] alguns problemas podem ainda ser rejeitados como demasiado 
problemáticos para merecerem o dispêndio de tempo. Assim, um paradigma 
pode até mesmo afastar uma comunidade daqueles problemas sociais 
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relevantes que são redutíveis à forma de quebra-cabeça, pois não podem 
ser enunciados nos termos compatíveis com os instrumentos e conceitos 
proporcionados pelo paradigma. Tais problemas podem constituir-se numa 
distração para os cientistas, fato que é brilhantemente ilustrado por diversas 
facetas do baconismo do século XVIII e por algumas das ciências sociais 
contemporâneas. Uma das razões pelas quais a ciência normal parece 
progredir tão rapidamente é a de que seus praticantes concentram-se em 
problemas que somente a sua falta de engenho pode impedir de resolver. 
(KUHN, 2009, p.60 - grifo nosso). 

Por outros termos, pode-se inferir do pensamento de Thomas Kuhn (2009) 

que a comunidade científica, ao adotar um paradigma, também valida proposições 

linguísticas para fazer juízo de correção. Os problemas que não se encaixam nesse 

critério de validade são rejeitados, por serem considerados metafísicos ou de outra 

natureza, mas há encorajamento quanto ao estudo dos problemas compreendidos 

como corretos. Portanto, um paradigma pode afastar a comunidade científica de 

alguma questão fenomênica. Ao mesmo tempo em que ajuda a ciência a resolver 

problemas, um paradigma pode vedar-lhe os olhos não lhe permitindo enxergar que 

determinado fenômeno é causado pelo próprio paradigma. 

A interpretação da história revela que o empreendimento científico 

desenvolveu uma técnica para produzir novas teorias em função da detecção de 

novidades. O exame dessas novidades propicia a elaboração de novas teorias que 

pretendem validar um novo paradigma. 

De forma inadvertida, novidades surgem na práxis da ciência normal que 

ocorre segundo um jogo de sentidos. É preciso, então a elaboração de um novo jogo 

de sentidos para assimilar a novidade. Ele menciona alguns exemplos históricos 

sobre isso. Ensina que os raios X são uma clássica descoberta por acidente. O físico 

Roentgen interrompeu uma investigação segundo a ciência normal dos raios 

catódicos quando percebeu que uma tela de cianeto de platina e bário, que estava a 

determinada distância de uma aparelhagem de proteção, brilhava quando se 

produzia uma descarga. Após sete semanas de muita investigação nas quais 

Roentgen quase não saiu do laboratório, verificou que a causa do brilho estava no 

tubo de raios catódicos. A radiação projetava sombra que não podia ser desviada 

por um imã. Esta é a história da descoberta dos raios X. (KUNH, 2009). 

Outro exemplo é o descobrimento do oxigênio. Lavoisier e Priestley, na 

década de 70 do século XVIII, utilizaram um teste-padrão, segundo a ciência comum 

da época, para verificar a “boa qualidade do ar”. Tomaram dois volumes de ar, 
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misturaram-no a um volume de óxido nítrico, sacudiram a mistura sobre a água e 

fizeram uma medição do resíduo resultante. (KUNH, 2009). 

Os padrões de sentidos linguísticos normativos da ciência normal 

asseguravam a Lavoisier e Priestley que a medida do resíduo deveria corresponder 

a um volume. Se o ar estivesse poluído, o volume deveria ser maior. Todavia, 

encontraram um resíduo que se aproximava de um volume e, assim, surgiu o 

oxigênio.  Em 1774, Priestley identificou esse resíduo como óxido nitroso. Em 1775, 

após novas experiências, disse que era o ar comum só que com quantidade de 

flogisto menor que a habitual.  

Provavelmente influenciado por Priestley, em 1775 Lavoisier disse que o 

resíduo era o próprio ar, porém mais puro, mais respirável. Em 1777, Lavoisier 

chegou a uma conclusão a que Priestley não chegou: o resíduo gasoso, além de ser 

uma categoria especial é também um dos dois principais componentes da 

atmosfera, o oxigênio. Sua descoberta mudou o paradigma científico da Química. 

(KUHN, 2009). 

A descoberta da garrafa de Leyden é outro exemplo de uma anomalia na 

experimentação segundo a ciência normal. Na época da descoberta, havia uma 

disputa entre paradigmas para se regular experimentos sobre a eletricidade. Um 

desses paradigmas entendia que a eletricidade era um fluido. Isso levou os 

cientistas a tentar engarrafar a eletricidade. Nas primeiras vezes, enchia-se de água 

que era ligada a um condutor proveniente de um gerador eletrostático. O 

pesquisador ficava em pé segurando a garrafa. Quando desconectava a água da 

máquina e encostava a mão no condutor ou na água, o pesquisador sofria um forte 

choque. As primeiras tentativas de armazenar o fluido elétrico somente funcionaram 

porque o pesquisador ficava em pé, segurando a garrafa com as mãos. A partir 

disso, descobriu-se que o líquido não deve ficar dentro da garrafa. Ela precisa de 

uma cobertura condutora externa e interna dentre outros apetrechos. (KUHN, 2009). 

Nesse sentido, ensina Thomas Kuhn,  

[...] a descoberta começa com a consciência da anomalia, isto é, com o 
reconhecimento de que, de alguma maneira, a natureza violou as 
expectativas paradigmáticas que governam a ciência normal. Segue-se 
então uma exploração mais ou menos ampla da área onde ocorreu a 
anomalia. Este trabalho somente se encerra quando a teoria do paradigma 
for ajustada, de tal forma que o anômalo se tenha convertido no esperado. 
A assimilação de um novo tipo de fato exige mais do que um ajustamento 
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aditivo da teoria. Até que tal ajustamento tenha sido completado – até que o 
cientista tenha aprendido a ver a natureza de um modo diferente o novo fato 
não será considerado completamente científico. (KUHN, 2009, p.78 - grifo 
nosso). 

A ciência normal, toda vez que se depara com um problema, adita sua própria 

teoria, adequando-a ao problema. A ciência tenta expandir seus postulados de 

significação para que eles possam abranger a significação do problema de forma 

coerente, explica Thomas Kuhn (2009). 

A anomalia pode ser o ponto de partida para levar o cientista a compreender 

que os jogos de sentidos do paradigma da ciência normal que norteiam a 

compreensão do mundo da vida não são satisfatórios para se explicar 

adequadamente a problemática referente à anomalia. Logo, é preciso que haja uma 

mudança de referencial linguístico pela elaboração de um novo conjunto de jogos de 

linguagem científica, explica Thomas Kuhn (2009). 

Entretanto, alerta Thomas Kuhn, 

[...] a emergência de novas teorias é geralmente precedida por um período 
de insegurança profissional pronunciada, pois exige a destruição em larga 
escala de paradigmas e grandes alterações nos problemas e técnicas da 
ciência normal. Como seria de esperar, essa insegurança é gerada pelo 
fracasso constante dos quebra-cabeças da ciência normal em produzir os 
resultados esperados. O fracasso das regras existentes é o prelúdio para 
uma busca de novas regras. (KUHN, p. 95 - grifo nosso). 

O fracasso da ciência normal em dar respostas adequadas aos seus quebra-

cabeças é o cenário para mudança de paradigma científico. Nesse sentido, quando 

a anomalia surge, ela é tratada como um quebra-cabeça primeiramente. O 

pesquisador debruça-se sobre o problema do aparente quebra-cabeça para tentar 

resolvê-lo segundo o paradigma da ciência normal e, para isso, faz geralmente 

muitos experimentos. Frustradas todas as tentativas de solucionar o quebra-cabeça, 

que tem o sentido correto de anomalia, o cientista tem a possibilidade de perceber 

que o problema não estava em sua engenhosidade, mas sim que a própria teoria, ou 

seja, o próprio paradigma da ciência normal não era correto para compreender a 

anomalia. Então, o que é inválido não é a anomalia, mas o próprio paradigma da 

ciência normal, ensina Thomas Kuhn (2009). 
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A proposição de um novo paradigma causa forte rejeição às novas ideias 

propostas por esse novo padrão, pois se desmorona a validade de sentido geral 

presente no antigo paradigma. O sentido de correção do antigo paradigma torna-se 

incorreto em função do sentido geral linguístico que dá significação aos padrões da 

anomalia. Muitos opositores se levantam contra a nova proposta teórica. Muitas 

vezes, passam-se décadas até que a nova teoria receba maior aceitação por parte 

da comunidade científica. Não raro, a recepção deve-se mais à morte dos antigos 

opositores que pelas razões da nova teoria, por causa da forte resistência que 

encontrava.  

O copernicismo fez poucos adeptos durante quase um século após a morte 

de Copérnico. Os trabalhos de Newton não tiveram aceitação geral precipuamente 

na Europa. Só foram bem recebidos pela comunidade acadêmica mais de meio 

século após a publicação dos Principia. (KUHN, 2009). 

No início da proposição de uma nova teoria, sua primeira aceitação por um 

pequeno grupo depende de características estéticas em torno da aceitação da nova 

proposta paradigmática ou de elementos pessoais concernentes ao próprio autor. A 

mudança paradigmática não pode ocorrer aos poucos, mas só de uma vez, sob 

pena do seu fracasso e abandono. Contudo, com o tempo, pelo fato de os cientistas 

exercerem seus trabalhos de forma racional, a aceitação aumenta e novos 

argumentos são elaborados para fortalecer a nova teoria. Afinal, a nova teoria tem a 

pretensão de se tornar a ciência normal. A ciência é cumulativa quanto ao 

conhecimento, de modo que a anomalia começa a ser reconhecida pelos cientistas 

não mais como um quebra-cabeça científico, mas como anomalia científica que 

precisa ser tratada segundo um novo jogo de sentidos linguísticos, ou novas 

“regras”, como diria Kuhn. 

Na “Estrutura das Revoluções Científicas”, Thomas Kuhn (2009) diz que a 

teoria de Karl Popper nega qualquer procedimento de verificação e trabalha com o 

conceito de falsificação, muito parecido com o de anomalia em sua teoria. 

Kuhn (2009) explica que nenhuma teoria consegue resolver todos os quebra-

cabeças com os quais a ciência normal lida em determinado momento.  Se qualquer 

falha em adequar um quebra-cabeça fosse causa para invalidar a ciência normal 

não seria possível a existência de teorias. Ao contrário, se os seguidores do 

pensamento popperiano entendem que é uma grave falsificação que invalida uma 

teoria, então precisam estabelecer critérios de graus de falsificação. 



 319

Pode-se, então, concluir sobre esse pensamento kuhniano (2009), que o 

problema não é o falseamento da teoria, mas de adequação, ou seja, correção, não 

ponderação, o que poder remeter à polêmica entre Alexy e Habermas.  

Alexy defende uma lista hierarquizada de valores para se ponderar o caso 

concreto jurídico de modo a aplicar satisfatoriamente princípios do Direito, nos molde 

de uma Jurisprudência dos Valores.  

Habermas, ao contrário, defende a adequação de princípios que se liga à 

proposição de correção. 

 Portanto, a adequação não é escolha de valores, ou mesmo aplicação de um 

valor considerado mais importante. Adequação é conformação de sentidos 

linguísticos tendo em vista outros sentidos que são tidos como referências para se 

fazer correção linguística. 

No início de vigência do novo modelo, o novo paradigma precisa empregar o 

vocabulário do antigo, mas conforme os padrões do novo padrão, até que, com o 

passar do tempo, a nova ciência normal crie novos conceitos para substituir os 

antigos, analisa Kuhn. 

A adesão ao novo paradigma exige que a comunidade científica confie na 

capacidade do novo padrão de resolver problemas, ou seja, na promessa proposta 

pelo novo modelo. (REALE, ANTISERI, 1991c). 

A confiança da comunidade acadêmica não é uma confiança vazia. Ela 

interpreta racionalmente que o novo paradigma se adapta melhor que o primeiro em 

face do sentido dos fatos concernentes à anomalia, como se pode inferir do 

pensamento de Kuhn (2009). 

Por fim, conclui-se que o recebimento de um novo paradigma requer a 

redefinição da ciência. Rejeitar um paradigma sem substituí-lo por outro é rejeitar a 

própria ciência. (KUHN, 2009). 

8.1.2 A Inadequação da Autonomia Privada no Context o do Estado de Direito 
Democrático  

O instituto da autonomia privada é o paradigma que dá sentido ao Direito 

Privado-Constitucional. Como se estudou no presente trabalho, a autonomia da 
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vontade exerce esse papel desde o período correspondente ao final da Idade Média 

e início da Idade Moderna. Quando se pensa que há uma inter-referenciação de 

sentido linguístico entre esfera jurídica privada e pública, compreende-se que não se 

considera, na contemporaneidade, a autonomia privada como paradigma que 

informa de sentido geral todo o Direito. 

Contudo, o estudo da hermenêutica jurídica acerca da autonomia privada e do 

Estado de Direito Democrático revela uma incorreção de sentido entre o jogo de 

sentidos dos signos linguísticos referentes à autonomia privada e do Estado de 

Direito Democrático. 

Nesse sentido, a autonomia privada é inadequada ao conceito de Estado de 

Direito Democrático. 

O conceito de autonomia privada, como dito, é, eminentemente, uma 

significação própria da Idade Moderna que sobrevive na Idade Contemporânea com 

raiz significativa dos padrões hermenêuticos daquela época. 

Como se pode concluir, a partir dos estudos de Miracy Gustin (1999), em seu 

livro “Das Necessidades Humanas aos Direitos: ensaio de Sociologia e de Filosofia 

do Direito”, na Grécia Antiga, o conceito de autonomia não estava atrelado ao 

conceito de liberdade, mas de soberania política. A polis grega era soberana e não o 

indivíduo. O sentido geral de projeto de vida estava focado no modo político de ser 

da comunidade e não do indivíduo. Portanto, não havia correspondência entre 

liberdade e autonomia. Em Atenas, não era o ser humano que tinha o poder de fazer 

normas para si mesmo, mas a comunidade ateniense. 

Para Platão, como se estudou nos primeiros capítulos deste trabalho, no 

sentido da Filosofia do Objeto, ser livre não é ser autônomo, mas sim alcançar um 

conhecimento superior; é conseguir entender as ideias eternas alcançando seu 

significado objetivo saindo da Caverna, ou seja, requer alcançar a divindade de 

forma objetiva.  

Pode-se interpretar dos ensinos de Miracy Gustin (1999) que, para 

Aristóteles, ser livre também não significa ser autônomo. Para o estagirita, ser livre é 

a relação entre ato e potência, ou seja, a capacidade de escolha, de decidir na 

práxis, ao contrário do que ocorre com os animais.  

Portanto, para Aristóteles, ser livre não é ser autônomo em relação à natureza 

deixando de ter inclinações instintivas, pois o homem permanece com elas, por isso 
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há necessidade de uma Ética a Nicômacos. Ser livre é ser capaz de decidir mesmo 

em face das pressões naturais advindas do instinto. 

No presente trabalho, também se estudou que Joaquim Salgado (2006) 

entende que, já na Roma Antiga, havia autonomia da vontade. 

Não é difícil aceitar que houve autonomia da vontade em Roma, já que parte 

do sentido geral da linguagem da Idade Moderna advém do ius commune, cuja base 

principal de significação está calcada no Corpus Iuris Civilis. Contudo, o conceito de 

autonomia da vontade na Idade Antiga não se processa segundo a intelecção da 

Filosofia do Sujeito, mas sim do Objeto. Pode-se dizer, então, que em Roma, a 

liberdade associa-se com o conceito de autonomia. O homem romano é livre em 

seus pensamentos no sentido aristotélico, ou seja, no seu espírito. Quanto a sua 

conduta exterior, pode fazer o que quiser, desde que não haja barreira natural ou 

jurídica para isso. Nesse contexto, liberdade interna e externa assumem significados 

segundo os padrões da Filosofia do Objeto. Não se deve esquecer que, naquela 

época, o valor mais importante não era o homem, mas sim Roma e a conduta entre 

os romanos deveria ser desenvolvida não só conforme a liberdade, mas também 

com igualdade porque as relações entre os romanos deveria ser segundo a justiça. 

Portanto, o foco ainda era a coletividade e não o indivíduo. Roma era a titular da 

soberania e não a vontade humana. 

Toda a história seguinte até o fim da Idade Média foi influenciado pela Roma 

Antiga, Grécia Antiga e pelo Cristianismo, que apregoava a liberdade num sentido 

espiritual, como visto em Paulo de Tarso e Agostinho, num sentido objetivo de 

perceber um novo horizonte hermenêutico, de sair da Caverna. Tomás de Aquino 

fortalece a concepção aristotélica atrelando-a ao Cristianismo. Pode-se dizer que a 

Idade Antiga e a Idade Média, em sua maior parte, então, têm um sentido geral 

linguístico de aristotelismo-cristianismo-platonismo. Em síntese, liberdade e 

autonomia, como fazer normas para si mesmo, não estão referidos pela proposição 

de independência, própria da soberania. 

No final da Idade Média e durante a Idade Moderna e quase toda a 

Contemporânea até o século XX, ocorre uma mudança paradigmática acerca da 

razão. A racionalidade passa a ser mecanicista, lógico-formal. Houve sim 

oportunidade de aplicação da dialética aristotélica, ou seja, da tópica, mas o sentido 

geral de fundo do final da Idade Média até parte da segunda metade do século XX é 



 322

a Filosofia do Sujeito. Como já estudado neste trabalho, a Filosofia do Sujeito é 

categórica e encontra seu apogeu teórico em Kant e Hegel. 

A razão, na Filosofia do Sujeito, é livre, mas não somente no sentido de poder 

fazer normas para si mesmo, ela é livre também no sentido de independência como 

autossuficiência. O sentido de autossuficiência é analítico no que se refere ao 

conceito de autonomia, como liberdade no sentido positivo em Kant, e lógica como 

dialética em Hegel. O Contrato Social de Rousseau é consequência da autonomia 

como autossuficiência legislativa da vontade para se estabelecer um modo de vida 

ético: a ética do burguês. 

O conceito de autonomia da vontade é estatuído no contexto histórico a partir 

do final da Idade Média como sentido analítico reunindo as proposições de 

liberdade; o de autonomia, como capacidade de fazer normas para si mesmo, ou 

seja, soberania; e autossuficiência no sentido de que o sujeito de direito é 

independente para realizar seu projeto pessoal de vida ético. 

No século XX, a autonomia da vontade é restringida pelo Estado de Bem-

Estar Social, mas continua sendo juízo analítico de liberdade, autonomia e 

autossuficiência. 

Na segunda metade do século XX, erige-se a base teórica que forma o jogo 

de linguagem e, principalmente, o sentido geral linguístico de fundo que direciona 

sua correção significativa. 

A base teórica para o Estado de Direito Democrático é a Filosofia da 

Linguagem, que se desdobra em dois blocos principiológicos: a Filosofia da 

Existência e a Filosofia Analítica. 

A Filosofia da Existência interpreta a liberdade como realização de vida 

autêntica segundo o pensamento de Heidegger. A vida autêntica válida, para o 

Estado de Direito Democrático, é a concretização do sentido da proposição que 

concerne à liberdade, igualdade e dignidade humana como sentidos inter-

referenciais, interdeterminantes. Além disso, o homem é livre para fazer 

hermenêutica jurídica quando tem consciência que a história é efeitual, ou seja, que 

toda e qualquer interpretação é linguisticamente referida a pré-juízos como ensina 

Gadamer, conforme também já estudado em capítulos anteriores. 

Portanto, a Filosofia da Existência não entrelaça o sentido de autossuficiência 

ao sentido de liberdade, mas liga liberdade à vida digna no sentido do Direito 

Democrático. 
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A Filosofia Analítica, por sua vez, torna-se também estruturadora de sentido 

geral para o Estado de Direito Democrático precisamente quando se separa da 

Filosofia do Sujeito e alia-se corretivamente à Filosofia da Linguagem, num sentido 

interno hermenêutico, que ocorre na passagem do primeiro Wittgenstein para o 

segundo. 

Como também já estudado neste trabalho, no Tractatus, Wittgenstein 

interpreta a linguagem segundo uma perspectiva privatista de autossuficiência, 

independência, pois para se compreender a proposição linguística, basta a razão 

subjetiva fazer intelecção do vínculo lógico entre objeto e signo. Os sentidos 

linguísticos advindos do vínculo objeto-signo dependeriam, sob o prisma da razão 

subjetiva, transcendental, apenas do sentido ligado ao signo e também do sentido 

atrelado ao objeto, em face do juízo de verdade e falsidade. 

O segundo Wittgenstein se retrata desse posicionamento precisamente 

porque percebe que o entendimento do Tratactus não corresponde à verdade sobre 

a linguagem. Nas Investigações, ele entende que o significado de uma proposição 

linguística não advém da relação objeto-signo, mas do consenso das pessoas de 

modo que a linguagem jamais pode ser privada, ela é pública. Por isso, o juízo de 

independência, de autossuficiência linguística, racional, quando se pensa na sua 

conformação com a própria estrutura da linguagem, é  inválido. 

Langshaw Austin aproveita os estudos de Wittgenstein e, entendendo que a 

comunicação é pragmática, é base para a Teoria do Discurso de Habermas a qual, 

contudo, recepciona o conceito de autonomia privada quando pensa em liberdade. 

Em Habermas, não se concebe alguma forma de eticidade universal quanto ao 

Direito suficiente para promover a dignidade humana em larga escala planetária, 

mas, como dito anteriormente, somente composição de interesses e tolerância pela 

via do pacto. 

Contudo, como desenvolvido em capítulos anteriores, a razão não é somente 

comunicativa. Ela é prático-comunicativa e, quando aplicada ao Direito Democrático, 

referencia o núcleo moral-constitucional o qual resulta na moralidade, como 

eticidade, do próprio Estado de Direito Democrático: tanto a esfera privada como a 

pública devem convergir para a manifestação de vontade a fim de que se cumpra o 

dever fundamental de personalidade sob o prisma da razão prático-comunicativa. A 

perspectiva ética do Estado de Direito Democrático é, portanto, discursivo-

existencialista. 
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Diante disso, não é a autonomia privada que tem perspectiva público-privada, 

mas liberdade e soberania, de maneira inter-referencial, que traduzem uma 

perspectiva público-privada.  

Embora a autonomia privada tenha, como sentido geral de fundo a liberdade, 

que também é sentido geral de fundo do Direito Democrático, este e aquela são 

jogos de linguagem diferentes, são famílias diferentes. A autonomia privada não é 

mais um sentido pertencente ao Direito Democrático. Ela pertence ao jogo de 

Linguagem do Estado Liberal e do Estado Social de Direito. Portanto, num sentido 

wittgensteiniano, autonomia privada e Direito Democrático são famílias diferentes 

que se tangenciam pelo sentido de liberdade, mas aquela não se inscreve no jogo 

do Direito Democrático e muito menos se sobrepõe a ele.  

Não há como fazer uma reinterpretação da autonomia privada para que haja 

sua adequação ao jogo do Estado de Direito Democrático. Sua preposição 

significativa é resultado da consolidação, pela prática do uso consensual ao longo da 

história, de seu sentido como liberdade, autonomia - fazer normas para si mesmo – 

e autossuficiência, independência.  

Após séculos, se fosse decidido consensualmente e de forma discursiva a 

adicionar hermeneuticamente ao conteúdo de significação da autonomia privada 

algo novo, seria como começar a interpretar um carro como cinto antigravitacional o 

que, de fato, é o que a doutrina jurídica contemporânea está fazendo.  

O sentido de autonomia privada não retrata uma simples operação lógico-

mecanicista juntando juízos como se tomando a palavra autonomia como 

substantivo e privado como adjetivo. A perspectiva não é somente semântica. 

Sobretudo, é pragmático, ilocucionário, de modo que o paradigma da autonomia 

privada direciona como pano de fundo de sentido geral linguístico o modo de ser das 

pessoas no mundo da vida. 

Diante do exposto, pode-se concluir que os institutos jurídicos da autonomia 

da vontade e autonomia privada são conceitos analíticos que reúnem liberdade, 

autonomia e autossuficiência numa única proposição linguística segundo a Filosofia 

do Sujeito. São elaborados para promover a acumulação do capital, para que um 

grupo restrito de pessoas, como burguesas, tenham seu patrimônio fortalecido e 

possam dirigir politicamente o povo de um Estado. 
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O jogo de linguagem acima não se insere no paradigma do Estado de Direito 

Democrático, cuja perspectiva é discursivo-existencialista, no sentido de que há uma 

moral do Estado de Direito Democrático como eticidade universal: o cumprimento do 

dever geral de personalidade segundo a razão prático-comunicativa. No Direito 

democrático, liberdade não tem sentido de autonomia privada, mas de dever de 

vivência solidária, de promoção ativa da vida digna, tanto o sujeito em relação a si 

mesmo com em face das demais pessoas. 

A autonomia privada impede que, efetivamente, desapareça a diferença entre 

Direito Público e Privado como jogos de linguagem de famílias diferentes, porém 

interligadas pelo sentido geral de fundo do Direito. No Direito Democrático, o Direito 

é Privado-Público. 

Por tudo que se disse nesta seção, pode-se chegar à conclusão de que, no 

contexto do Estado de Direito Democrático, a autonomia privada é uma anomalia. 

Primeiramente, surgiu a autonomia da vontade pautada pelos ideais de 

igualdade, liberdade e fraternidade. Contudo, não houve promoção ativa de 

fraternidade em larga escala e a igualdade era formal. 

Aditou-se a teoria, reinterpretando a autonomia da vontade como autonomia 

privada. Houve maior teor de desenvolvimento quanto à igualdade substancial, mas 

é flagrante o descumprimento planetário dos direitos humanos, direitos fundamentais 

e direitos da personalidade. 

Então, a doutrina tenta, na Pós-modernidade, reinterpretar a autonomia 

privada, segundo a Filosofia da Linguagem e seus desdobramentos: Filosofia da 

Existência e Analítica, em função da Teoria do Discurso. Contudo, o emprego da 

vontade humana continua não efetivando o Estado de Direito Democrático. 

A cada instante, surge uma nova Teoria, alicerçada na veracidade quanto à 

tentativa de compreender como a autonomia privada pode concretizar o Estado de 

Direito Democrático. Entretanto, o problema não está na falta de engenhosidade do 

pesquisador. O problema está na autonomia privada, que não é um quebra-cabeça 

da Ciência do Direito, mas uma anomalia. 

Não adianta continuar aditando a Ciência Normal do Direito. 

É preciso uma efetiva reconstrução dos paradigmas do Direito Privado 

conforme o contexto do Estado de Direito Democrático. 
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8.2 Autoridade Comunicativa 

Como ensina Thomas Kuhn (2009), rejeitar um paradigma sem propor outro é 

rejeitar a própria ciência. 

Em função do Estado de Direito Democrático e da raz ão prático-

comunicativa, o paradigma adequado à Idade Contempo rânea é o da 

autoridade comunicativa. 

Segundo Roque Cabral, na “Logos: Enciclopédia Luso-brasileira de Filosofia”,  

[...] a autoridade ao mesmo tempo que salva-guarda a dignidade de quem 
obedece e aumenta a responsabilidade de quem manda, deixa intacta a 
fundamental igualdade entre ambos e a liberdade dos que obedecem – as 
dificuldades, aqui, são mais de ordem prática e prudencial, na busca do 
justo equilíbrio entre A, exercício da liberdade. 
Indispensável fator de unidade dinâmica de qualquer grupo ou sociedade, a 
A. visa o bem dos que lhe estão subordinados. Este importante aspecto é, 
aliás, o que sugere a etimologia da palavra, a qual deriva do verbo latino 
augere, que significa aumentar, fomentar, promover.  
A A., capacidade de fazer crescer, de dar origem a “mais” que o detentor da 
A. possui relativamente aos seus subordinados. O bem que a A. assegura à 
sociedade ou grupo (Bem comum) define ao mesmo tempo o âmbito da sua 
competência. 
Do que precede resulta claro que é da maior importância que a A. seja 
corretamente compreendida e correspondentemente acatada para o 
satisfatório desenvolver-se da vida de qualquer sociedade. (CABRAL, 1997, 
p.534-535 - grifo nosso). 

Como ensina Roque Cabral (1997), etimologicamente, a palavra “autoridade” 

advém do verbo augere e significa “promover” a dignidade das pessoas, 

preservando-se a liberdade e igualdade. 

No Direito Democrático, todos os sujeitos devem “obedecer” a todos e 

“ordenar” a todos no sentido da proposição linguística de “influência”. 

Como todos os sujeitos no Estado de Direito Democrático são pessoas-

cidadãs, eles têm o dever de influenciar os demais sujeitos que também são 

pessoas-cidadãs. O sujeito tem o dever de influenciar a si mesmo, no sentido de 

realização da liberdade, igualdade e dignidade como proposições linguísticas inter-

referenciais, ou seja, que se interdeterminam. Influenciar a todas as e a si mesmo 

pessoas visando ao cometimento de atos ilocucionários é a perspectiva prática da 

autoridade comunicativa no Estado de Direito Democrático segundo a razão prático-

comunicativa. Logo, a expressão “autoridade” do signio linguísitco “autoridade 
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comunciativa” refere-se à pespectiva prática, moral dessa expressão, pelo fato que o 

Direito Democrático contemporâneo é ramo da Moral. 

Cabe aqui o alerta: não se deve confundir autoridade com autoritarismo.  

Em “Verdade e Método”, Gadamer expressa a seguinte lição sobre 

autoridade. 

[...] Sobre a base de um esclarecedor conceito de razão e liberdade, o 
conceito de autoridade acabou sendo referido ao oposto de razão e 
liberdade, a saber, ao conceito da obediência cega. Conhecemos esse 
significado a partir da terminologia da crítica às ditaduras modernas. 
Todavia, a essência da autoridade não é isso. Na verdade, a autoridade é, 
em primeiro lugar, uma atribuição a pessoas. Mas a autoridade das pessoas 
não tem seu fundamento último num ato de submissão e de abdicação da 
razão, mas num ato de reconhecimento e de conhecimento: reconhece-se 
que o outro está acima de nós em juízo e visão e que, por conseqüência, 
seu juízo precede, ou seja, tem primazia em relação ao nosso próprio juízo. 
Isso implica que, se alguém tem pretensões à autoridade, esta não deve 
ser-lhe outorgada; antes, autoridade é e deve ser alcançada. Ela repousa 
sobre o reconhecimento e, portanto, sobre uma ação da própria razão que, 
tornando-se consciente de seus próprios limites, atribui ao outro uma visão 
mais acertada. A compreensão correta desse sentido de autoridade não tem 
nada a ver com a obediência cega. Mas isso provém unicamente da 
autoridade que alguém tem. A própria autoridade anônima e impessoal do 
superior que deriva ordens não procede, em última instância, dessas 
ordens, mas torna-as possíveis. Seu verdadeiro fundamento é, também 
aqui, um ato da liberdade e da razão, que concebe autoridade ao superior 
basicamente porque este possui uma visão mais ampla ou é mais experto, 
ou seja, porque sabe melhor. 
É assim que o reconhecimento da autoridade está sempre ligado à idéia de 
que o que a autoridade diz não é uma arbitrariedade irracional mas algo que 
em princípio pode ser compreendido. É nisso que consiste a essência da 
autoridade que exige o educador, o superior, o especialista. É claro que os 
preconceitos que eles inculcam encontram-se legitimados pela pessoa. Sua 
validez requer predisposição para com a pessoa que os representa. Mas é 
exatamente assim que se convertem em preconceitos objetivos, pois 
operam a mesma predisposição para com uma coisa, que pode se 
estabelecer por outros caminhos, por exemplo, por bons motivos validados 
pela razão. (GADAMER, 2007, p. 370-372). 

Autoritarismo implica arbitrariedade injusta perpetrada por alguém e 

obediência cega ou por medo por parte de quem obedece. Autoridade, por sua vez, 

refere-se ao sentido de influência como promoção de dignidade, liberdade e 

igualdade tendo em vista excercío de consciência civilizatória adequada ao Direito 

Democrático. 

Na perspectiva do Estado de Direito Democrático, cada membro do povo, 

como pessoa que dever exercer cidanania, tem autoridade em face de si mesma e 

das demais pessoas, no que tange ao conflito ético, no sentido exposto em capítulo 
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anterior, como o proposto por Henrique Cláudio Vaz (2000), mas interpretado 

através das lentes da Filosofia da Linguagem. Por outros termos, cada pessoa tem o 

dever de influenciar a si e às demais pessoas ao cumprimento do dever fundamental 

de personalidade e consequente concretização no mundo da vida da liberdade, 

igualdade e dignidade como sentidos linguísticos autoreferencais, ou seja, do núcleo 

moral-constitucional e, por conseguinte, do Estado de Direito Democrático. 

A seu turno, a palavra “comunicativa” requer perspectiva da autoridade 

comunicativa conforme a linguagem. Isso exige o sentido correto de que a 

comunicação é pública e privada, ou seja, a esfera pública e a privada de ação do 

dasein formam um sentido linguístico só, uma só esfera de significação linguística.  

Dessa maneira, quando se exerce autoridade comunicativa sobre alguém, 

inclusive, o sujeito sobre si mesmo, tendo em vista que não existe linguagem 

privada, há uma transferência de sentido para o ethos, tomado como tessitura 

lingüística. O ethos reabastece de sentido o mundo da vida formado por ele, de 

modo a influenciar outras pessoas, cada uma delas como dasein, promovendo a 

construção da dignidade humana que é inter-referenciada pela igualdade e liberdade 

como já dito e reiterado. 

Nesse sentido, como dito acima, pode-se dizer que a lição de Henrique 

Cláudio Vaz (2000), em seus “Escritos de Filosofia II”, é adequada, quando se pensa 

na figura do ser-ético. Como estudado em capítulo anterior do presente trabalho, 

Vaz entende que, quando o ser-ético se torna ético, os reflexos de sua mudança 

paradigmática repercutem na práxis individual dos demais seres humanos por 

intermédio do ethos. Por outras palavras, passar do exercício da autonomia privada 

para o desempenho da autoridade comunicativa exige uma mudança paradigmática 

voltada a uma eticidade universal validada pelo Estado de Direito Democrático: o 

dever de concretizar o direcionamento jurídico-obrigatório do núcleo moral-

constitucional. 

Em função da autoridade comunicativa, a pessoa, no sentido jurídico, é 

sujeito de direito porque promove direitos. Por outras palavras, enquanto na 

autonomia privada o sujeito é titular de direito por causa da autossuficiência validada 

pelo Direito, na autoridade comunicativa, ele é sujeito de direito poque o direito é 

promovido por tadas as pessoas em proveito das demais e de cada uma delas em 

benefício de si, não numa perspectiva hedonista, egoísta, inclinativa, mas racional, 

moral-jurídica que implica responsabilidade ativa.  
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Se, no Estado Liberal de Direito, o direito de cada um termina quando o do 

outro começa e se, no Estado Social de Direito, o Estado é o promovedor de 

direitos, no Estado de Direito Democrático, o direito de cada um é perpetrado pelo 

exercício da cidadania por todas as pessoas que são, principalmente, as pessoas 

naturais, no sentido de membros do povo, as que têm responsabilidade precípua 

pela promoção do núcleo-moral das Constituições Democráticas.  

Por outros termos, a causa jurídica do dasein ser titular de direito subjetivo é o 

jogo de sentidos linguísticos presentes na linguagem compreendidos como 

promoção da liberdade, igualdade e dignidade humana como proposições inter-

referenciais e pela concretização prático-comunicativa dos mesmos no mundo da 

vida. 

No Direito Democrático, por causa do exercício da autoridade comunicativa, a 

pessoa deve ter postura obrigatória ativa em face do mundo da vida como construtor 

de sua dignidade e das demais pessoas. Não é como no Estado Liberal e Social em 

que, em razão da autonomia privada, tem-se propósito de fortalecer a autonomia do 

burguês como autossuficiência, ora colocando sobre o sujeito de direito a 

responsabilidade disso, ora no Estado de Bem-Estar Social que faz do sujeito ser 

passivo, um cliente. 

Devido à autoridade comunicativa, efetivamente, não há diferença entre 

Direito Privado e Direito Público no Estado de Direito Democrático. 

Em decorrência disso, as pessoas são livres para promover sua dignidade 

humana e a dos demais sujeitos de direito, pois são dasein.  

No Direito Democrático, subsiste a porção privada da esfera público-privada 

da pessoa, no sentido jurídico, porque a pessoa é naturalmente ser de 

possibilidades existenciais, um dasein.  

No dasein, a liberdade assume um aspecto formal e outro material. 

A liberdade formal requer possibilidade de desenvolvimento quanto ao 

horizonte de compreensão sobre o mundo da vida para que o dasein construa sua 

vida individual como digna, levando-se em conta que é ser de linguagem, 

dependente das demais pessoas.  

No aspecto material, a liberdade é a própria medida de consecução da 

dignidade humana no mundo da vida, de vida autêntica. 
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A titularidade da soberania também está no dasein, como proposição de que 

o dasein é cidadão que deve promover a autenticidade de cada homem da 

comunidade política, também dasein. 

Portanto, os sujeitos de direitos são iguais como dasein, embora não 

idênticos. Por consequência, no contexto linguístico público-privado da comunidade 

política, devem ser promotores de consciência civilizatória por serem cidadãos.  

A proposição referente à autonomia privada e a proposição que se conforma 

ao sentido de autoridade comunicativa pertencem a famílias linguísticas diversas, 

mas se tangem em função da liberdade que é o sentido geral do pano de fundo da 

linguagem no que diz respeito às duas proposições linguísticas. Embora autonomia 

privada e autonomia da vontade tenham a liberdade como proposição comum no 

pano de fundo, são jogos de linguagem diferentes e, porque têm sentidos familiares 

diferentes, não se podem sobrepor quanto à sua significação. Em função disso, seus 

“encaixes” de correção têm entradas lógicas de sentido diferentes entre si. Esses 

encaixes são consequência da prática do uso consensual histórica, ou seja, 

consequência pragmática da comunicação. Os “encaixes da autonomia privada” 

conformam-se às entradas lógicas de sentido dos jogos de linguagem do Estado 

Liberal e Estado Social de Direito. Já os “encaixes” da autoridade comunicativa” 

conformam-se às entradas lógicas da família do Estado Democrático de Direito. 

Todavia, autonomia privada e Estado Liberal e Social de Direito não formam duas 

famílias como círculos que se tangenciam. O mesmo se pode dizer da autoridade 

comunicativa em face do Estado de Direito Democrático. A perspectiva é 

tridimensional. Os “encaixes” de correção quanto aos sentidos da autonomia privada 

em face do Estado Liberal e Social de Direito conecta a autonomia privada ao 

Estado Social e Liberal de direito. Por sua vez, a autoridade comunicativa está 

encaixada ao Estado de Direito Democrático de forma inscrita neste no sentido de 

validade, correção.  

A perspectiva não é bidimensional, formada pelos eixos y e x somente, ela é 

tridimensional: eixos y, x, z. 

Em função da autoridade comunicativa, “y” é o Estado de Direito Democrático, 

“x” é a autoridade comunicativa e “z” é a proposição de jurídica de correção. A linha 

resultante no gráfico requer consecução da liberdade material como medida de 

construção de consciência civilizatória na sociedade como aumento do grau de 

implementação da dignidade humana.  
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Por fim, deve-se dizer que a viabilidade do emprego da autoridade 

comunicativa depende da conscientização civilizatória da sociedade civil, ou seja, 

das pessoas e suas expressões como sociedades familiares, ou seja, famílias, 

organizações religiosas, partidos políticos, escolas de ensino fundamental e 

Universidades, associações, pessoas jurídicas como sociedades civis e 

empresárias, fundações, etc. O meio para isso é o conhecimento dos preconceitos 

por parte das pessoas para se poder interpretar corretamente, como ensina Hans 

Georg Gadamer (2007).  

Se, na Idade Antiga, no Medievo e na época de Johannes Gutemberg, no 

século XV d.C, havia grande massa de analfabetos e pouco acesso a livros, após a 

invenção da prensa móvel, cada vez mais, houve possibilidade material de acesso à 

informação. Hoje, apesar da globalização, do acesso à internet e consequente 

volume de informações bibliográficas disponíveis, de fato, a investigação do dasein 

sobre si mesmo e sobre as outras pessoas, enfim, sobre o mundo da vida e 

questões existenciais que a constituem se encontra esvaziada, deixada a segundo 

plano. O estilo de vida formado pela corrida por acumulação de bens materiais 

economicamente apreciáveis e apropriáveis, ou seja, de coisas alardeia-se como 

pretenso estilo de vida boa válido, pretensa vida autêntica. O amplo engajamento 

global das pessoas nesse projeto, que remete o valor do ser a sua objetivação no 

objeto, resulta no fato que a multidação de sujeitos existentes no mundo atual 

decidem empregar seu tempo quotidano à conquista de coisas em detrimento do 

alargamento de horizonte civilizatório que poderia ser obtido pelo investimento na 

obtenção de conhecimento e indagações sobre a práxis de vida de modo fortalecer o 

desenvolvimento de sabedoria existencial.  

O cansaço resultante da entrega a essa corrida leva o homem “pós-moderno” 

a buscar prazer no hedonismo, narcisismo e em programas de conteúdo fugas, 

como entreterimentos televisivos ou de internet que não contribuem de fato para a 

formação da consciência cidadã.  

Como o dasein é linguagem, tempo e decisão, decisões inautênticas sobre o 

emprego do tempo e contato superficial sobre a formação de sentido do ethos como 

linguagem históricamente construída dificulta a experiência prático-comunciativa do 

dasein como experiência de vida autêntica. São pessoas que se casam, mas não 

sabem o que sigifica comunhão plena de vida; são pessoas que têm filhos, mas não 

compreendem a responsabilidade da escolha de ser pai; são professores que 
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lecionam, mas não investem em educação; são cristãos, muçulmanos, judeus, 

budistas, induístas, ateus, heteroafetivos, homoafetivos que entendem afetividade 

como atração física, prazer, inclinação apetiva, ou seja, instindo, paixão e não como 

comportamento responsável, altruísta, racional em benefício de si mesmo e do 

outro. 

O investimento do Estado e da sociedade civil em educação, voltada à 

discussão de questões existenciais no seio das famílias, escolas, Universidades, 

organizações religiosas, partidos políticos, pessoas jurídicas civis e empresariais é 

vital para o processo democrático de concretização do núcleo moral-constitucional. 

Instrumento para isso seria o despertar para a necessidade do conhecimento 

cada vez maior dos textos básicos do Cristianismo, Judaísmo, Islamismo, da História 

da Filosofia, com início da Grécia Antiga, seu berço, pois, a partir desses textos, 

formou-se o núcleo histórico de sentido linguístico que desaguou no que se chama 

hoje como “Pós-Modernidade”, a qual não concretizou, em larga escala global, o 

Estado de Direito Democrático. Como demonstrado necesse trabalho, os Estados 

contemporâneos são fruto, numa perspectiva prático-comunicativa, da Grécia 

Antiga, Roma Antiga, Cristianismo, Judaísmo e Islamismo. Conhecer os textos 

fundamentais da cultura histórica da humanidade e seus desdobramentos teóricos é 

uma chave-fundamental para que se abram as janelas do conhecimento e sabedoria 

em prol do alargamento de horizonte. 

O investimento na educação, como proposta acima, daria ao homem 

chamado pós-moderno condições, a partir da obtenção das informações 

fundamentais sobre a cultura histórica, para refletir sobre si mesmo, sobre as demais 

pessoas e sobre o mundo da vida de forma mais ampla, mais civilizada, de maneira 

que poderia, com maior consciência civilizatória, tomar as decisões corretas e 

empregar seu tempo para, de fato, concretizar no mundo da vida o que deve ser a 

Pós-Modernidade: o implemento amplo, em larga escala global, no mundo da 

eficácia jurídica do Estado de Direito Democrático tendo em vista a consecução do 

núcleo moral-constitucional de direitos. 

8.3 Função Social da Autoridade Comunicativa 
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Compreendido o significado da proposição autoridade comunicativa e sua 

relação com a interdeterminação da liberdade, igualdade e dignidade humanas, no 

contexto do Direito Democrático, é válido que se faça a pergunta sobre qual é sua 

função social. Todavia, primeiro é preciso saber o que significa função social no 

Direito. 

Duguit propõe a substituição de direito subjetivo pelo conceito realista de 

função social, pois para ele, o conceito de direito subjetivo é artificial, individualista e 

precário. (GAMA; ANDRIOTTI, 2007).   

Na concepção duguitiana, o sentido do direito subjetivo é poder de querer, de 

modo que a alguém é dado o direito de impor sua vontade erga omnes, ou seja, 

esse alguém pode fazer valer sua vontade perante toda a coletividade.  (GAMA; 

ANDRIOTTI, 2007). 

Não se pode determinar ao certo qual é a natureza da vontade e qual vontade 

que deveria prevalecer frente as demais. Por isso, o conceito de sujeito de direito 

deve ser substituído por função social. A concepção realista de Duguit tem o sentido 

de que as pessoas não exercem direito, mas alguma função social porque, segundo 

Comte, o maior direito que o ser humano tem é o de cumprir seu dever. Como todas 

as pessoas têm função social a desempenhar na sociedade, devem desenvolver 

suas atribuições físicas, intelectuais e morais. A inatividade, portanto, estaria vedada 

e o Estado poderia impor o trabalho a quem quisesse permanecer no ócio. (GAMA; 

ANDRIOTTI, 2007). 

À luz do entendimento que a função social é um dever, Duguit defende que a 

propriedade “é” a função social, ao invés de “ter” função social. Gama e Andriotti 

dizem que Duguit recebeu fortes críticas negativas sobre esse pensamento por 

confundir essência qualitativa da propriedade com função social. (GAMA; 

ANDRIOTTI, 2007). 

Giselda Hinoraka alerta para o fato de que a propriedade, então, não “é”, mas 

contém uma função social, no sentido de que se deve dar destino social aos bens 

além do interesse do titular da propriedade, para se harmonizar interesse particular e 

coletivo. (GAMA; ANDRIOTTI, 2007). 

Edson Fachin compreende a função social como dinâmica e Perlingieri 

ressalta que ela tem o fim de promover os valores do Direito. (GAMA; ANDRIOTTI, 

2007). 
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Em face do exposto, Gama e Andriotti defendem que a função social não põe 

limites ao direito subjetivo, mas o integra. A função social tem finalidade positiva e 

negativa. A positiva forma-se por instrumentos normativos de coação em face da 

exigência jurídica de aproveitamento do objeto, enquanto a negativa traduz sanções 

punitivas, para o caso de não aproveitamento, como hipóteses de perda de marca 

de indústria, incorporação de domínio de obra intelectual, desapropriação, sanção 

por não se utilizar o bem. Finalmente, os autores recordam que a doutrina da função 

social incide no Direito das Obrigações, nos Direitos Reais, no Direito de Família e 

Sucessões como também no Direito de Empresa. (GAMA; ANDRIOTTI, 2007). 

Teresa Negreiros (2006), na obra “Teoria do Contrato: Novos Paradigmas” 

leciona:   

[...] o princípio da função social encontra fundamento constitucional no 
princípio da solidariedade, a exigir que os contratantes e os terceiros 
colaborem entre si, respeitando as situações jurídicas anteriormente 
constituídas, ainda que as mesmas não sejam providas de eficácia real, 
mas desde que a sua prévia existência seja conhecida pelas pessoas 
implicadas. (NEGREIROS, 2006, p.209 - grifo nosso). 

Cesar Fiuza (2008) disserta que, ao analisar os contratos, têm auxiliar no 

processo de circulação de riquezas, em face das várias etapas de produção, na 

cadeia fábrica-loja-consumidor. Além disso, a função social dos contratos remete à 

ideia de instrumento de aprendizado social, de promover civilizatório. Pois o contrato 

aproxima os homens e põe de lado suas diferenças. Por meio de suas cláusulas, 

ensina a noção de respeito a si mesmo e ao outro, pelo empenho da palavra dada.  

Os contratos estipulam direitos e deveres, normas abstratas, semelhante ao 

Ordenamento Jurídico. As convenções dão visão de mundo aos pactuantes sobre o 

todo do Direito, pois o contrato seria uma miniatura dele. Servem também de meio 

de aprendizado para as pessoas que querem aprender a lutar por seus direitos. Para 

isso, é necessário entender o funcionamento do Direito. Logo, a função social, como 

econômico-pedagógica, seria circular riquezas, distribuir renda, criar empregos, 

ensinar às pessoas a viver em sociedade, adquirindo noção do Direito, como 

também aprender a respeitar os direitos. Destarte, a função social do contrato seria 

promover a dignidade humana, o que resulta no bem-estar dos homens. 

Qual, então, seria a função social da autonomia privada? 
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Compreendendo-se o significado propositivo linguístico de função, chega-se o 

entendimento de que a palavra função remete à ideia de “propósito”. A pergunta 

correta seria, portanto: qual é o propósito jurídico da autoridade comunicativa quanto 

à propriedade ou à família, ou à atividade empresarial da sociedade empresária? 

Tendo em vista os institutos particulares do Direito Obrigacional, dos Direitos 

Reais, do Direito de Família e do Direito de Empresa, os seus respectivos propósitos 

têm sentidos de significação linguística que se devem conformar ao jogo de 

linguagem de cada um deles. 

Por outras palavras, a função social da autoridade comunicativa é realizar o 

sentido geral linguístico do núcleo moral-constitucional do Estado de Direito 

Democrático por meio do cumprimento do dever fundamental de personalidade nas 

situações jurídicas concretas compreendidas como jogos de linguagem. 

Podem-se mencionar alguns exemplos para facilitar a compreensão sobre a 

função social da autoridade comunicativa. 

“A” está dirigindo alcoolizado em alta velocidade e bate o carro culposamente 

no veículo guiado por “B”, causando ferimentos no motorista e dano no respectivo 

carro. A função social da autoridade comunicativa foi descumprida porque a função 

do carro é ser meio seguro de transporte visando a fins econômico-sociais voltados 

à dignidade humana, como instrumento de passeio em período de lazer, ou de 

exercício de profissão, ou simplesmente de mero deslocamento e não como arma 

potencialmente lesiva ao motorista e a terceiros. 

Uma sociedade empresária, cuja atividade é produzir e pesquisar remédios 

não cumpre a função social da autoridade comunicativa quando, em vez de reunir 

esforços para extinguir doenças, trabalha para produzir drogas que apenas 

melhoram a qualidade de vida dos doentes e mantém a doença e, 

consequentemente, aumenta a venda de remédios, a fim de obter mais lucro. 

Quando um agente que exerce função pública viola estrategicamente as 

regras jurídicas referentes a um edital de licitação sobre uma obra de construção, 

visando selecionar certa pessoa jurídica, uma determinada construtora, por exemplo, 

em troca de recebimento de dinheiro, não está cumprindo a função social da 

autoridade comunicativa. Pois o projeto de validade de licitação é selecionar o 

concorrente mais apto a prestar serviços requeridos pelo Estado para promoção da 

dignidade de seus cidadãos. 
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Quando um contribuinte deixa de pagar tributos, pensando que o dinheiro 

próprio que se destina ao Estado está sendo mal usado como, por exemplo, para 

enriquecer políticos corruptos, também não cumpre a função social da autoridade 

comunicativa, que não exige a contraprestação do Alter para que Ego cumpra seu 

dever fundamental de personalidade de promover a dignidade de todos dando 

condições ao Estado de melhorar a infraestrutura interna por meio de investimento 

em obras públicas de qualidade na saúde e na educação, por exemplo. 

Um empregador, como sociedade-empresária, quando deixa de promover 

condições de segurança de trabalho ao empregado, ou faz com ele um contrato 

escuso, oculto, ilícito, nas sombras da ilegalidade, conhecido como “contrato de 

gaveta”, não cumpre a função social da autoridade comunicativa. Por outros termos, 

quando um empregado é submetido a trabalho inseguro ou com remuneração 

abaixo do teto estabelecido pela categoria profissional à qual pertence porque 

precisa se sustentar; sente-se pressionado a aceitar essas condições, sob pena de 

ficar desempregado e, consequentemente, sem dinheiro, não cumpre o propósito da 

atividade empresarial que é, mesmo com aferição de lucro, no contexto do Estado 

de Direito Democrático, a consecução de vida autêntica, digna da pessoa humana. 

Quando uma instituição financeira, um Banco, causa lesão a pessoas por 

meio de dolo civil, por exemplo, quando cobra de pessoas custas referentes à 

manutenção de cartão de crédito que não solicitaram; ou em face de cheque 

especial que não pediram; quando exigem altas taxas de juros, no caso de negócios 

jurídicos relacionados a financiamentos de coisas ou empréstimos bancários, não se 

cumpre também a função da autoridade comunicativa das instituições da autoridade 

comunicativa. Afinal, os bancos têm o propósito de fornecimento de crédito, para 

desenvolvimento econômico do povo quanto à dignidade de seus membros. O 

caminho bancário para se obter lucro deve ser planejado de forma que seja 

consequência da promoção da dignidade humana, já que o Direito Democrático e a 

atividade econômica é nela fundada. 

Quando, por exemplo, um pai pede juridicamente a guarda de filhos menores, 

acreditando não precisar pagar pensão alimentícia em função disso, ou começa a 

influenciar a criança para atingir a integridade moral do ex-cônjuge ou ex-

companheiro, aproveitando-se de sua situação de pai no sentido jurídico, não 

cumpre a função social da autoridade comunicativa que é a promoção integral e 

prioritária da dignidade humana de seus filhos. 
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Os exemplos acima não são taxativos, pois há uma extensa gama de jogos 

de linguagem nos quais se poder aferir a correção de um ato jurídico conforme o 

cumprimento ou não da função social da autoridade comunicativa. Como se pôde 

ver, muitos dos exemplos mencionados fazem parte da vida contemporânea e sua 

frequência é corriqueira. Afinal, traduzem o paradigma da autonomia privada. 

A perspectiva do Direito Democrático é uma mudança paradigmática quanto 

ao exercício da função social jurídica tendo em vista os bens, axiológicos, ou seja, 

os economicamente não depreciáveis, como também as coisas no sentido jurídico, 

de modo que haja construção da dignidade humana. 

O exercício da função social segundo a autoridade comunicativa é sempre 

uma oportunidade de se aprender sobre a vida autêntica no contexto concreto de 

jogos de linguagem, como decorrência da liberdade formal e concretização de 

liberdade material do dasein como cidadão-pessoa. 

Outrossim, a promoção da própria dignidade humana também é um ato de 

cidadania, pois as atitudes do dasein sempre informam a linguagem com sentidos 

linguísticos de modo a repercutir na vida público-privada de outras pessoas. 

Cumprir a função social da autoridade comunicativa é influenciar o povo a dar 

um salto existencial civilizatório. 

8.4 Autoridade Comunicativa e Liderança: Perspectiv a Procedimental Privado-
Pública da Pessoa-Cidadã 

O manifesto comunista tinha o intuito de propor uma reforma social 

paradigmática por meio da violência. Ela pode até provocar mudanças drásticas, 

mas não alimenta o ethos, a linguagem com sentidos de uma comunicação para que 

possa gerar efeitos ilocucionários que produzam consenso suficiente para que os 

dignificados desses símbolos revolucionários perdurem ao longo do tempo para 

haver dignidade humana.  

Marx propunha o fim do Direito a favor do bem comum das pessoas.  

A proposta da autoridade comunicativa é modificar a sociedade. Isso deve ser 

feito não por meio da coerção, mas sim pela consciência civilizatória. 
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Como convencer as pessoas-cidadãs da validade do dever fundamental de 

personalidade como exercício da autoridade comunicativa sem coerção por parte do 

Estado? 

A resposta para isso está num conceito já comprovado quanto a sua eficácia 

pela Ciência da Administração: o sentido linguístico da liderança. 

Na Pós-modernidade, a liderança é um conceito muito pesquisado pela 

Ciência da Administração e muito aplicado em sociedades empresárias para 

gerenciar pessoas. No entanto, a potencialidade de eficácia do conceito de liderança 

para construir a dignidade da pessoa humana não se restringe à atividade de 

empresa. Os benefícios da aplicação correta da liderança podem ser obtidos se 

realizados na relação sujeito consigo mesmo, da pessoa na esfera privado-pública 

de sua família, nas sociedades civis da qual participa, nas organizações religiosas, 

nos partidos políticos, nas funções públicas, na estrutura de funcionamento 

burocrático do Estado. 

É correto afirmar que a liderança é instituto adequado à autoridade 

comunicativa.  

Mas qual é a natureza jurídica da liderança? 

Ela é o procedimento jurídico adequado para exercício da autoridade 

comunicativa sob o prisma da razão prático-comunicativa. É por meio da liderança 

que se pode efetivar a eticidade universal, apontada pelo núcleo moral-constitucional 

como dever de cumprimento do dever fundamental de personalidade. 

Toda a comprovação científica de que a Ciência do Direito precisaria realizar 

sobre o real potencial da liderança já foi feito pela Ciência da Administração. Esta dá 

sua chancela sobre esse assunto como o mais adequado para desafiar as pessoas 

envolvidas em grupos. Isso leva ao crescimento interpessoal de todos os envolvidos 

produzindo excelentes resultados. 

Segundo Peter Drucker (2001), considerado o pai da Administração 

contemporânea, no seu ensaio “Nem todos os Generais Foram Mortos” leciona: 

[...] todos os líderes eficazes que encontrei – tanto aqueles com quem 
trabalhei como aqueles a quem apenas observei – sabiam quatro coisas 
simples: 
1. A única definição de líder é alguém que possui seguidores. Algumas 
pessoas são pensadoras. Outras, profetas. Os dois papéis são importantes 
e muito necessários. Mas, sem seguidores, não podem existir líderes. 
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2. Um líder eficaz não é alguém amado e admirado. É alguém cujos 
seguidores fazem as coisas certas. Popularidade não é liderança. 
Resultados sim. 
3. Os líderes são bastante visíveis. Portanto, servem de exemplo. 
4. Liderança não quer dizer posição, privilégio, títulos ou dinheiro. 
Significa responsabilidade. (DRUCKER, 2001). 

Drucker ressalta, portanto, quatro características-chave da liderança: ter 

seguidores, produzir resultados, ser exemplo e ser responsável. 

Pollard15, no seu texto “O líder Servidor”, pronuncia a seguinte declaração 

sobre liderança: 

O líder, por favor, queira se levantar? Não o presidente ou aquele que 
detém o título mais alto, mas o modelo funcional. Não aquele que possui o 
maior salário do grupo, mas aquele que se arrisca. Não o proprietário do 
maior carro ou da maior casa, mas o servidor. Não aquele que se promove, 
mas que promove os outros. Não o administrador, mas o empreendedor. 
Não o ‘tomador’, mas o ‘doador’. Não o falador, mas o ouvinte. (POLLARD, 
2001). 

Na visão de Pollard, o líder é agente promotor do outro, um servidor. 

No paradigma da autonomia privada, o sujeito de direito quer ser servido; no 

paradigma da autoridade comunicativa, a pessoa-cidadã é ser de possibilidade que 

deseja uma vida autêntica e descobre que servir é uma posição de honra. Servir é 

fonte de influência capaz de modificar o mundo da vida. Por isso, a liderança é uma 

atitude político-privado. 

William Pollard traduz a concepção de liderança como chefia tendo em vista a 

autonomia privada e como promoção da pessoa humana como autoridade 

comunicativa. 

Autoridade comunicativa e liderança são proposições linguísticas inter-

referenciais, porém de natureza jurídica diferente. Autoridade comunicativa é 

instituto do Direito Material enquanto liderança é instituto do Direito Processual. 

                                                           

15 C. Willian Pollard é presidente do conselho da sociedade empresária ServiceMaster, reconhecida 
pela revista Fortune, nos últimos 10 anos, como a sociedade empresária de serviços número 1 entre 
as sociedades empresárias Fortune 500, e pelo The Wall Street Journal, em sua edição centenária de 
1989, como uma ‘estrela do futuro’. Pollard foi diretor da Herman Miller, Providente Life and Accident 
Insurance Company e Trammel Grow Company. Também foi membro do conselho diretor do 
Wheaton College, do Hospital Reserch and Educational Trust, da Drucker Foundation e de várias 
outras organizações educacionais sem fins lucrativos. (POLLARD, 2001). 
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Liderança promove a concretização da liberdade, igualdade e dignidade humana 

como proposições interdependentes. 

A perspectiva jurídica inter-referencial da liderança é prova científica de que 

Direito Processual e Material também são proposições que se interdeterminam, 

como faces opostas da mesma moeda. 

Outro ponto importante sobre a interdeterminação entre autoridade 

comunicativa e liderança é que a dimensão ilocucionária da linguagem é maior que a 

Teoria dos Atos de Fala de Langshaw Austin (1990).  

Liderança é um processo constitucional fundado no núcleo moral-

constitucional da Constituição Democrática. É um dever constitucional o aprendizado 

sobre a liderança para que o Estado de Direito Democrático seja eficaz. Não só os 

atos perpetrados por meio de sons ou da escrita provocam efeitos ilocucionários, 

mas toda comunicação gestual humana intersubjetiva modifica o mundo da vida de 

determinada forma e grau. 

Se um homem mudo e sem escolaridade entrega algumas cédulas de 

dinheiro a alguém como pagamento de obrigação gerado por negócio jurídico 

bilateral de compra e venda; se restitui coisa perdida encontrada por ele a um 

agente do Estado; se cultiva uma conduta de trabalhador; firme nos problemas 

difíceis; se tenta vencer os desafios existenciais do dia a dia; se é gentil com a 

esposa, por exemplo, carregando objetos mais pesados para ela em vez de deixar 

que ela os leve; se trata a mulher com afeto dando-lhe as mãos; se ajuda na 

organização da casa, lavando louças; se é amigo da esposa; se trata cordialmente 

as pessoas de seu trabalho e tenta promover o crescimento de todos, esses jogos 

de linguagem na comunicação são plataformas de significância linguística para 

influenciar as pessoas sobre suas próprias experiências existenciais. Isso provoca 

nelas efeitos ilocucionários e perlocucionários que podem levá-las à autocrítica no 

que diz respeito à autenticidade de sua vida. 
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Como se pode concluir dos ensinamentos de DeCrane Júnior16 (2001, p. 251), 

em “Um Modelo Constitucional da Liderança”, os líderes agem com veracidade, 

correção, não apenas por causa de leis ou regulamentos, mas porque são éticos, 

dignos de confiança, abertos. Ele entende que essas “[...] raízes básicas de caráter, 

talvez mais do que qualquer outras, ganham o respeito para que uma pessoa seja 

considerada um líder”. 

Diante do exposto e também em função dos demais estudos organizados por 

Hesselbein17, Goldsmith18 e Beckhard19 (2001) em “O Líder do Futuro”, pode-se 

afirmar que a liderança não se confunde com chefia. Ser chefe é uma posição que 

se obtém porque se assumiu um cargo formal. Os chefiados obedecem por medo de 

sanções punitivas administrativas. O foco do chefe é o exercício de sua autonomia 

privada, pois sempre quer promover seus interesses com foco no valor útil. O chefe 

é controlador e projeta os níveis de cargos abaixo do que exerce para que todos os 

seus ocupantes trabalhem a seu favor. A visão ética de mundo do chefe é restrita, 

pulverizada, frágil quanto aos posicionamentos éticos voltados à consecução da 

dignidade humana.  

O líder, entretanto, promove os seus liderados e vê neles líderes em 

potencial. Reconhece neles talentos que se forem lapidados podem melhorar as 

condições de realidade do mundo da vida. O foco é obter resultados cada vez mais 

satisfatórios que favoreçam a todos os envolvidos na relação de liderança: o líder, os 

liderados e a pessoa jurídica para quem trabalham. O líder sabe que promover a 

todos é promover a si mesmo, é engrandecer o mundo da vida no que diz respeito à 

                                                           

16 Alfred C. DeCrane Jr é presidente do conselho e diretor-presidente da Texaco. Ele é diretor da 
CIGNA Corporation;Dean  Witter, Discover & Co.;CPC International, Inc; e do Americam Petroleum 
Institute (Instituto  Americano do Petróleo). DeCrane é conselheiro do Comittee for Economic 
Development (Comitê de Desenvolvimento Econômico) e do The Conference Board, e membro do 
National Petrolium Council  (Conselho Nacional do Petróleo) e da The Business Roundtable (Mesa 
Redonda de Negócios). Além disso, DeCrane é membro do conselho de diretores da Universidade de 
Notre Dame e diretor administrativo da Metropolitan Opera Association (Associação Metropolitana de 
Ópera). (DECRANE, 2001). 
17 Frances Hesselbein é ex-presidente da Girls Scouts of USA – Federação dos Bandeirantes dos 
EUA e considerada uma das principais líderes da América. Ela é também presidente da Drucker 
Foundation, conferencista de reconhecimento inernacional. (HELSSENBEIN; GOLDSMITH; 
BECKHARD; 2001). 
18 Marshall Goldsmith foi apontado pelo Wall Street Journal como um dos dez maiores consultores no 
campo do desenvolvimento de executivos. (HELSSENBEIN; GOLDSMITH; BECKHARD; 2001). 
19 Richard Beckhard é consultor de desenvolvimento organizacional, escritor e professor aponsentado 
da Faculdade de Administração de Sloan, do MIT. (HELSSENBEIN; GOLDSMITH; BECKHARD; 
2001). 
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concretização da dignidade humana. O líder é servo e esta qualificação é 

interpretada pelos liderados como característica que fortalece a posição do líder 

como alguém a ser seguido. (HELSSENBEIN; GOLDSMITH; BECKHARD, 2001). 

Líder, portanto, é aquele que “influencia”, que tem “seguidores”, que é “servo”, 

visa à consecução de “resultados objetivos”, é “promotor” de “aprimoramento” das 

pessoas. Ele é também um excelente motivador de pessoas. Consegue a adesão 

dos liderados porque é exemplo ético. O líder é o espelho para os liderados e 

sempre está aberto ao crescimento no modo de compreender a si mesmo, os outros 

e a sociedade em geral. Ele é um excelente gerente de sua vida e das demais 

pessoas. Sabe que se os resultados de sua equipe forem obtidos por meio de 

coerção, sua liderança é um fracasso. (HELSSENBEIN; GOLDSMITH; BECKHARD, 

2001). 

O líder sabe que no grupo a derrota de um é a derrota de todos e a vitória de 

um é a vitória de todos. Liderar para ele é um prazer e as dificuldades são apenas 

laboratório para que possa aprender e se tornar um líder melhor. Compreende, por 

experiência, que a liderança é algo que pode ser aprendido. (HELSSENBEIN; 

GOLDSMITH; BECKHARD, 2001). 

Afinal, ser líder é ser pessoa-cidadã que exerce a autoridade comunicativa 

segundo sua função social na razão prático-comunicativa. 

A liderança, portanto, é o método não violento para levar as pessoas a aderir 

voluntariamente ao sentido geral de fundo do Estado de Direito Democrático de 

modo que ele seja eficaz. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A perspectiva do Direito Democrático quanto à autonomia privada para 

efetivação da dignidade humana é a substituição do paradigma da autonomia 

privada pelo paradigma da autoridade comunicativa. 

Nesse sentido, a autonomia privada não é um quebra-cabeça da Ciência do 

Direito normal, mas uma anomalia no que se refere a sua conformação ao Estado de 

Direito Democrático por ser proposição consensualmente consolidada ao longo da 

história como autossuficiência. 

Além disso, a estrutura linguística da autonomia privada foi formada na Idade 

Média com o intuito de promover um pequeno grupo de pessoas, os burgueses, a 

favor do valor útil, ou seja, da cumulação de capital. 

A autonomia privada não foi elaborada com o intuito de promover a dignidade 

humana. 

Outrossim, somente na Modernidade e grande parte da Idade Média se 

associou o sentido de independência à liberdade que é participante do sentido de 

fundo geral da linguagem. 

Resta dizer que a proposição de autonomia privada também é incorreta em 

face do Direito Privado. Porque a linguagem é pública; a autonomia privada no 

sentido de liberdade e autossuficiência são proposições que se inter-referenciam 

somente segundo a Filosofia do Sujeito. A autonomia privada não integra o jogo de 

linguagem da Filosofia da Linguagem. Mais, Estado de Direito Democrático e 

autonomia privada participam de jogos de linguagem diversos. 

Chegou-se às conclusões mencionadas pelo estudo da liberdade na sua 

significação linguística como proposição segundo a Filosofia do Objeto, a Filosofia 

do Sujeito e a Filosofia da Linguagem.  

A Filosofia do Objeto entende a liberdade como percepção objetiva da 

realidade de forma antes não adquirida, no sentido de autonomia da vontade assim 

compreendida pelos romanos antigos, mas numa perspectiva de não 

autossuficiência e com foco no ethos da comunidade.  

Na Filosofia do Sujeito, a autonomia da vontade pode ser compreendida como 

autodeterminação no sentido de autossuficiência a qual resulta na soberania dos 

cidadãos que dialeticamente constitui o Estado por meio do contrato.  
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Na perspectiva existencialista da Filosofia da linguagem, a liberdade é 

compreendida como vida autêntica que deve ser experimentada pelo dasein. A 

hermenêutica parte da existência de círculo de compreensão formado de juízos 

construídos pelo homem como tessitura linguística formadora do ethos. Outrossim, a 

liberdade pode ser interpretada como o foco do sentido autêntico presente na 

linguagem. É a conscientização da presença de pré-juízos no ato de se interpretar 

em função da história efeitual.  

A liberdade também é ideia instrutora para legitimação de normas em casos 

concretos. No paradigma da razão comunicativa e da pragmática da comunicação, 

liberdade se torna elemento imprescindível de agir comunicativo forte voltado para o 

entendimento mútuo.  

Assim se podem responsabilizar todos os destinatários das normas jurídicas 

construídas num procedimento discursivo de argumentação para resolver 

problemas.  

Moral e Direito são complementares segundo o pensamento habermasiano. O 

pensamento habermasiano valida a autonomia privada e a pública que se 

relacionam por meio da autonomia política. 

A liberdade, a igualdade e a dignidade da pessoa humana podem ser 

compreendidas como princípios ou regras norteadores do Direito Privado-

Democrático. Elas são proposições que se inter-referenciam quanto a seus sentidos 

linguísticos. 

Compreende-se que a razão para o Estado de Direito Democrático não é 

apenas comunicativa. Ela é prático-comunicativa e propicia um núcleo moral-

constitucional que estabelece uma ética universal pela obrigatoriedade de realização 

do dever fundamental de personalidade, de forma que o Direito Democrático da 

atualidade possa ser compreendido corretamente como ramo da Moral e não 

complementar a esta. Nesse sentido, as várias perspectivas morais divergentes 

válidas que integram o Estado de Direito Democrático são agasalhadas pela moral 

do próprio Estado de Direito Democrático que é o dever de cumprimento do dever 

fundamental de personalidade. 

Cidadania e povo também foram objetos de análise hermenêutica diante de 

suas perspectivas históricas desde a Antiguidade até a Idade Contemporânea. 

Nesse viés, povo é toda a comunidade capaz de legitimar normas jurídicas no 

contexto Pós-moderno do projeto de Estado de Direito Democrático. Cidadão é cada 
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sujeito de direito pertencente a esse grupo soberano como pessoa que é 

competente para legitimar normas cujos efeitos lhe são destinados. 

A pessoa, no sentido jurídico, portanto, é pessoa-cidadã que influencia as 

demais pessoas de modo que as esferas privada e pública se implicam. 

Todo o exposto possibilitou compreender que o estado da arte da autonomia 

privada, em uma perspectiva constitucional – privada, baseia-se na cláusula geral de 

promoção da dignidade da pessoa humana. 

Houve importantes avanços de estudos sobre Hermenêutica Jurídica e Direito 

Constitucional – Privado, que de boa-fé, esforçaram-se para resolver a questão da 

efetivação da dignidade da pessoa humana como quebra-cabeça cientifico que 

desafia a Pós-modernidade.  

Entretanto, esse quebra-cabeça na verdade é anomalia diante das sempre 

frustradas tentativas de efetivação do núcleo preceituador de promoção da 

dignidade humana do Direito Democrático. Reiteradamente está-se reinterpretando 

a autonomia privada como tentativa de aditar a teoria da ciência normal. 

Diante disso, compreendeu-se a premente necessidade de se substituir a 

autonomia privada pelo paradigma da autoridade-comunicativa. Processa-se não 

segundo uma razão subjetiva ou somente comunicativa, porém prático-comunicativa 

que valida sentidos linguísticos de forma categórico-linguística como fato da razão. 

Escolha e linguagem mostram, nesse sentido racional, que o homem é ser de 

possibilidade ontológica constituído como existencialismo linguístico-temporal-

decisional. 

O Direito Democrático poderá tornar-se eficaz quanto à produção de 

dignidade humana em escala planetária ao realizar o dever fundamental da 

personalidade, desenvolvendo a liderança, cuja eficácia é comprovada pela Ciência 

da Administração. 

Nessa esteira, a liderança é o processo adequado de efetivação da 

autoridade-comunicativa de modo que Direito Material e Processual se 

autoreferenciam como lados opostos da mesma moeda. 

O líder é a pessoa-cidadã promotora da dignidade como servo que sempre 

aprende e promove crescimento com consecução de alargamento de horizonte 

existencial, pois, a função social da autoridade-comunicativa é o cumprimento do 

dever fundamental de personalidade. 
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Apenas se poderá afirmar que se vive a Pós-Mondernidade com a 

concretização em larga escala mundial do paradigma do Estado de Direito 

Democrático, mas, enquanto o dasein se escravizar na experimentação da 

autonomia privada como correção de estilo de vida, permanecerá encerrado no 

horizonte existencial da Idade Contemporânea como modernidade. 

Assumir que a autonomia privada deve ceder lugar à autoridade comunicativa 

passa por um processo de conscientização dos membros da sociedade civil, sendo 

que é de se esperar que, no início, tenha-se resistência quanto a isso, como ensina 

o pensamento kuhniano em face do advento de uma Revolução Científica.  

Contudo, somente o paradigma da autoridade-comunicativa é capaz de elevar 

o Direito Democrático do plano da validade jurídica ao da eficácia de modo que a 

humanidade dê um salto de consciência civilizatória em direção à autenticidade 

compreendida como vida digna conforme a perspectiva prático-comunicativa do 

Estado de Direito Democrático. 

Levando-se em conta que o homem é decisão, tempo e linguagem, 

concordando com as palavras lorenzettianas que constam na primeira citação direta 

deste trabalho, tendo em vista a adequabilidade dos atos jurídicos à luz da correção 

do núcleo moral-constitucional, se a humanidade verdadeiramente quiser concretizar 

o Estado de Direito Democrático, “a evasão não é mais possível”. 
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