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APRESENTAÇÃO 
 

o final de 2015, foi realizado o Segundo Congresso Direito e Cultu-
ra. Com grande satisfação, contamos novamente com a presença 
de mais de uma dezena de professores apresentando suas pesqui-

sas, unindo universidades como a UFRGS, PUC/RS, Uniritter e Unisinos. E, 
além deles, o Grupo de Trabalho lançou um novo edital, e mais de duas 
dezenas de pesquisadores do mestrado e doutorado de todo o Brasil vie-
ram apresentar seus trabalhos. Agora, este esforço é concretizado em 
uma obra feita com a participação de todas essas pessoas que colabora-
ram com o sucesso da iniciativa.  

Encontrar novas soluções e fazer análises sobre temas como a  
imigração, a violência, a recepção de conceitos jurídicos e filosóficos, o 
direito à informação, o racismo, são importantes para o avanço da socie-
dade. E diversos destes temas se tornaram ainda mais presentes ao longo 
dos últimos anos. A segunda década do século XXI, talvez contrariando 
expectativas, é um período em que problemas que pareciam diminuir 
ressurgiram com força. O reconhecimento de outros grupos e a necessi-
dade de tolerância são tópicos que ganham novos contornos rapidamente 
no nosso tempo.  

O fenômeno da imigração é um dos temas de grande destaque 
nesse sentido. Nos dados mais atualizados, de 2015, a Agência de Refugia-
dos das Nações Unidas reporta que havia mais de 65 milhões de refugia-
dos no mundo, ou 0,89% da população mundial, e um terço dessas pesso-
as são crianças. Tal número tem crescido a partir de 1980 e se expandiu 
muito velozmente especialmente depois de 2010. A relação com o passa-
do mostra a profundidade do fenômeno e os desafios trazidos são mos-
trados na imprensa quase diariamente. Quando esses números começa-
ram a ser estimados pela ONU, acabara de terminar a segunda-guerra 
mundial e, no entanto, apenas 0,08% da população mundial havia se des-
locado, um número mais de dez vezes inferior ao atual.  

Além da proteção dessas pessoas, uma tarefa indispensável, tais 
migrações têm colocado constantemente em contato pessoas de culturas 
e visões de mundo profundamente diferentes. Os refugiados Sírios são o 
caso mais contundente, pois mais de 13,5 milhões de pessoas foram des-
locadas em um período curto de tempo, mas ele não é o único, diversos 
tem sido os acontecimentos que levam pessoas a mudar de países e até 

N 
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continentes para proteger a si e a suas famílias. O contato entre culturas 
diferentes pode trazer conflitos. A tentativa de respeitar as diferenças 
culturais enquanto se garantem condições de coexistência pacífica impõe 
desafios que uma sociedade mais homogênea culturalmente não enfrenta. 
Agora, sociedades antes desacostumadas com essa realidade carecem de 
mecanismos e a academia é um dos locais privilegiados para tentar contribuir. 

Uma área igualmente importante relacionada ao evento trata 
dos desrespeitos aos Direitos Humanos ocorridos contra pessoas em seus 
próprios países, como nos casos de discriminação religiosa, étnica ou de 
gênero. Também nesses casos, o papel de compreensão dos fenômenos 
culturais e a necessidade indicar soluções aparece com grande claridade 
frente as conhecidas e constantes dificuldades.  

O Direito é o principal meio de coordenação social e precisa ga-
rantir que haja tolerância e proteção de todas as pessoas envolvidas - 
aquelas que chegam, aquelas as recebem, aquelas que sofrem algum 
abuso em suas prerrogativas e direitos em qualquer outra situação. Fazer 
isso, no entanto, não é simples e, na academia, cada vez mais se mostra 
uma tarefa interdisciplinar e que tem muito a se beneficiar de um ambien-
te de colaboração e diálogo. Resolver esses problemas exige alterações de 
comportamento dos membros da sociedade, intervenções estatais, uso de 
recursos escassos em sentido financeiro e humano. Antes de criar sanções 
em leis, é preciso compreender o fenômeno para normatizá-lo com suces-
so. As pesquisas relacionadas à cultura e seus desafios, portanto, tem uma 
grande e compressível importância e são feitas em todo o mundo. Encon-
trar com a filosofia, a história, a sociologia um meio de amenizar ou solu-
cionar esses problemas é o motivo de dedicação de muitos pesquisadores.  

Este livro é mais um esforço nesse sentido. Com a contribuição 
de dezenas de pessoas, diversos temas relevantes são trabalhados. As 
perspectivas são muitas, mas o objetivo é contribuir com ideias, conceitos, 
análises históricas e filosóficas para melhorar a nossa sociedade, cada vez 
mais globalizada, mas também carente de construções que garantam um 
processo menos conflituoso nas transformações que a modernidade traz.  

Por Wagner Silveira Feloniuk 
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COMO A DOUTRINA BRASILEIRA 
ENSINA HERMENÊUTICA JURÍDICA?  

 
Lenio Luiz Streck* 

Rafael Köche** 
 

Sumário: 1 Um olhar hermenêutico do Direito. 1.1 Giro ontológico-linguístico. 1.2 Her-
menêutica: Ciência da Interpretação? 1.3. Hermenêutica Filosófica. Conclusão: rule of 
law/isonomia x direitos humanos substantivos/eunomia. 2 Como a doutrina trata a 
Hermenêutica Jurídica? Considerações finais. Referências. 

 
Claro que, quando de juristas se trata, o consenso peque-
no-legalista, sobre o que é fazer ciência do Direito, compli-
ca-se bastante, ao misturar as efervescências difusas da in-
tertextualidade, gerada pelo cotidiano, dos cientistas com 
as versões – emocionalmente carregadas – do funciona-

mento social e a natureza ontológica do Direito. 
Luis Alberto Warat 

 

1 Um olhar hermenêutico do Direito 
 

o concentrar esforços na investigação de como a hermenêutica 
vem sendo ensinada no Direito, notamos o quanto ela está defasa-
da. Não se sabe, ao certo, se isso se dá de forma premeditada, 

diante dos benefícios que as posturas tribunalícias e doutrinárias trazem a 
determinados setores da sociedade; ou se é simplesmente falta de uma 
revisão crítica das estruturas sedimentadas no imaginário social. 

A discricionariedade e a arbitrariedade se tornam consequências 
inexoráveis diante da não superação da (vulgata da) metafísica moderna e 
do solipsismo, impregnadas no Direito. É possível se esconder atrás de um 
certo manto de legalidade para poder aplicar a legislação a seu modo – e 

                                                 
* Doutor em Direito (UFSC); Pós-Doutor em Direito (FDUL). Professor Titular da Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS (RS) e Universidade Estácio de Sá – UNESA (RJ). Professor 
Visitante da Universidade Javeriana de Bogotá, Coimbra e Lisboa (PT). Coordenador do DASEIN 
– Núcleo de Estudos Hermenêuticos. Procurador de Justiça (RS) aposentado. Advogado. E-
mail: lenio@unisinos.br. 
** Mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS com 
estágio de pesquisa na Sorbonne - Université Paris Descartes. Professor de Direito. Integrante 
do Projeto de Pesquisa: Direitos Humanos e Transnacionalização do Direito (PPGD/UNISINOS). 
Integrante do Projeto de Cooperação Internacional: Inclusão Social e Reconhecimento de 
Direitos dos Imigrantes (CAPES/FAPERGS) entre UNISINOS e Università degli Studi di Firenze, 
Itália. Membro dos Grupos de Pesquisa: Hermenêutica Jurídica (CNPq) e Tributação e Dignida-
de Humana (CNPq). Advogado. E-mail: rafael@rafaelkoche.com.br.  
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tudo isso, repita-se, referendado por nossa doutrina, que não cumpre, 
nesses casos, seu papel fundamental de censura significativa, ou seu dever 
de exercer constrangimentos epistemológicos. 

A interpretação e o problema da verdade são renegados a segundo 
plano na academia (especialmente na jurídica), que prefere exigir ou a 
reprodução literal dos termos da legislação vigente, súmulas e enunciados 
ou depender de juízos morais-subjetivistas. Isso tudo em  de instigar o 
raciocínio crítico para a resolução de casos concretos. Em outras palavras, 
os estudantes dos cursos de Direito saem das instituições de ensino sem 
compreenderem como se dá a atribuição de sentido. E isso, à evidência, é 
um profundo problema de caráter filosófico.  

O “jurista médio” não compreende a importância dos paradigmas 
filosóficos no Direito. Encontra-se na posição daquele que “não sabe que 
não sabe”. E, nesse contexto, deixa de estudar as bases teóricas e investi-
gar o problema da validade da compreensão e do compreendido, estu-
dando apenas técnicas de convencimento. Não é por outra razão que 
Ovídio Baptista fez a dura afirmação de que “não devemos alimentar es-
perança de conquistar algum progresso real na busca de um serviço judici-
ário eficiente e de boa qualidade, se não extirparmos o dogmatismo de 
nossa formação universitária” 1. O dogmatismo abandona a filosofia e o 
preço pago por esse abandono é especialmente caro. 

A Crítica Hermenêutica do Direito vem denunciando isso de há mui-
to. Essa é a razão pela qual na doutrina e na jurisprudência ainda domina a 
ideia da indispensabilidade do método ou do procedimento para alcançar 
a vontade da norma, o espírito do legislador, a correta interpretação do 
texto, etc (que pode ser o simples produto do solipsismo do intérprete). 
Acredita-se que o ato interpretativo é um ato cognitivo e que interpretar a 
lei é retirar da norma tudo o que nela contém, circunstância que bem 
denuncia a problemática metafísica nesse campo do conhecimento2. Ou 
seja, o Direito continua refratário às mudanças paradigmáticas ocorridas 
na filosofia contemporânea: não conseguiu superar o arcaico esquema 
sujeito-objeto3; ignora as importantes contribuições do chamado giro 
ontológico-linguístico. 

                                                 
1 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia: O paradigma racionalista. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2004, p. 265. 
2 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advo-
gado, 2011, p. 243 e seguintes. 
3 “O que significa a superação da relação sujeito-objeto? Significa a superação do projeto que 
busca na filosofia um fundamento para o conhecimento a partir do discurso em que impera a 
idéia de juízo, a idéia de síntese na subjetividade em que se fundaria o enunciado. Heidegger 
introduziu, para isso, uma distinção entre o discurso explicitador, o discurso manifestativo, 
que denomina apofântico, e o discurso subterrâneo, que acontece simultaneamente com o 
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1.1 Giro ontológico-linguístico 
 
Denominamos de giro ontológico-linguístico - no intuito de dife-

renciá-lo das pretensões analíticas - o longo e complexo movimento que 
floresce com maior ênfase na segunda metade do século XX4, sendo muito 
difícil apontar com precisão uma data ou um autor em específico como 
protagonista desta passagem da filosofia da consciência para a filosofia da 
linguagem, valendo lembrar que – em que pese sejam os maiores expoen-
tes – tal movimento se inicia antes mesmo de Heidegger e do Wittgenstein 
das IF. 

 O giro ontológico-linguístico estabelece as seguintes premissas so-
bre a linguagem: (i) o conhecimento ocorre na linguagem; (ii) na lingua-
gem ocorrerá a surgimento do mundo; (iii) na linguagem que ocorre a 
ação e, por fim (iv) na linguagem que se dá o sentido. Ou seja, o mundo se 
instaura na (e pela) linguagem. Portanto, tal movimento centraliza-se na 
tese fundamental de que é impossível filosofar sobre algo sem filosofar 
sobre a linguagem, uma vez que esta é elemento necessário de todo e 
qualquer saber humano. Logo, a linguagem passa a ter papel central na 
filosofia. 

 Como bem salienta Charles Taylor: “Seres pré-linguísticos podem 
reagir às coisas que os cercam. Mas a linguagem nos capacita a apreender 
alguma coisa como aquela coisa é”. Em outras palavras, os animais podem 
aprender a dar determinadas respostas apropriadas a certos propósitos 
(não-linguísticos). Podem dar determinados gritos para indicar perigo, ou 
mesmo emitir sinais “certos” para pedir comida. Todavia, o uso da lingua-
gem envolve outro tipo de certeza: envolve identificar um objeto como 
tendo as propriedades que justificam o uso dessa palavra. Trata-se de uma 
dimensão eminentemente semântica. 5 

 Essa teoria da linguagem é chamada por Taylor de expressivo-
constitutiva: constitutiva no sentido de que a linguagem está presente em 

                                                                                                  
discurso apofântico e que o filósofo denomina de dimensão hermenêutica. Sem o elemento 
apofântico, não se daria, entretanto, o que podemos designar o discurso hermenêutico. Este 
representa a estrutura básica, que, desde sempre, sustenta qualquer tipo de enunciado que 
pode ser verdadeiro ou falso”. (STEIN, Ernildo. Diferença e metafísica – ensaios sobre a des-
construção. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000, p.47). 
4 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advo-
gado, 2011. 
5 TAYLOR, Charles. Argumentos Filosóficos. Trad. Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Loyola, 
2000, p. 118. “Podemos dizer que seres propriamente lingüísticos estão funcionando na 
dimensão semântica. E isso pode ser a maneira de formular o que Herder diz sobre reflexão: 
ser reflexivo é operar nessa dimensão, o que significa agir a partir da sensibilidade a questões 
de justeza irredutível”. (Ib.) 
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toda a gama de sentimentos, atividades e relações crucialmente humanas, 
ou a torna possível; além disso, ela exibe outro traço central, concede 
papel criativo à expressão. Falamos, então, do mundo dos nossos envolvi-
mentos, incluído todas as coisas que incorporam em seu significado para 
nós. 

Isso foi muito bem assinalado por Heidegger. Ele ataca repetida-
mente as concepções de linguagem que a reduzem a mero instrumento de 
pensamento ou de comunicação: descrever a linguagem como a “morada 
do ser” é dar-lhe um estatuto que transcende o instrumental.6 Na medida 
em que supera a metafísica e as concepções objetivantes da linguagem7, 
Heidegger afirma que todo o pensar se movimenta em um espaço que é 
mediado pela linguagem8. Por isso que a linguagem – e consequentemen-
te a sua compreensão -  passa a ser condição de possibilidade para o mo-
do-de-ser do Dasein9. 

Dessa forma, é na linguagem que há a surgência do mundo. É na 
linguagem que o mundo se desvela. Pela linguagem o mundo nos aparece 
e se dá enquanto mundo. Está-se, pois, longe das posições nominalistas, 
nas quais pensar em linguagem era só questão de palavras. Não é que o 
mundo esteja atrás na linguagem, mas, sim, que está na linguagem. Há um 
compromisso ontológico preso em toda a linguagem, pela semantização 
do mesmo. Este mundo que encontramos na linguagem nos afasta dos 
perigos de uma filosofia da consciência, impossível no interior de nossa 
“mundanização linguística”10. 

Portanto, o pensamento desenvolvido no século XX a partir da lin-
guistic turn mostrou que a constituição da razão humana é dialógica.11 A 
identidade individual não se dá no nada ou a partir de si mesma, mas se 
forma a partir de uma compreensão existencial, histórica e que ocorre na 
e pela linguagem. Há, pois, um horizonte no qual as coisas fazem sentido e 
a partir do qual as escolhas são feitas12. Volta-se, portanto, as atenções 

                                                 
6  TAYLOR, Argumentos Filosóficos, 2000, p. 121-6. 
7  STEIN, Ernildo. Seis estudos sobre “Ser e tempo”. 5. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2014, p. 16. 
8 OLIVEIRA, Manfredo A. de. Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia contemporânea. 3. 
ed. São Paulo: Edições Loyola, 2006, p. 205-206. 
9 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 203. 
10 BLANCO, Carlos Nieto. La conciencia lingüística de la filosofía. Madrid: Editorial Trotta, 1997, 
p. 277-278. 
11 Especialmente no campo jurídico o giro linguístico está explicitado – como com dição de 
possibilidade – na CHD – Crítica Hermenêutica do Direito, desenvolvida por um dos subscrito-
res (Lenio Streck) e que pode ser encontrada em vários livros, como Verdade e Consenso, 
Hermenêutica Jurídica e(m) crise e Lições de Crítica Hermenêutica do Direito. 
12 SILVA FILHO, José Carlos da. Multiculturalismo e novos movimentos sociais o privado preo-
cupado com o público. Revista da Faculdade de Direito. Universidade Federal do Paraná, Vol. 
43, n. 45, 2005, p. 10. 
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àquele que interpreta: quais são suas condições de possibilidade para 
dizer que algo é? Como assegurar a validade da compreensão e como 
explicitar o compreendido? 

 
1.2 Hermenêutica: Ciência da Interpretação? 
 
Historicamente, no plano da Hermenêutica, esse “como” não é en-

frentado, uma vez que ela sempre foi concebida como uma espécie de 
arcabouço de ferramentas, de métodos interpretativos e procedimentos 
exegéticos, com a suposta pretensão de descobrir um sentido preexistente 
nos textos.13 

A hermenêutica como método, técnica, instrumento ou arte de in-
terpretar é designada como hermenêutica metodológica. Ela conserva a 
cisão entre o sujeito cognoscente e objeto a ser conhecido. Na linha que 
refere Rohden: “Ao decompor as partes de um todo, a hermenêutica 
metodológica pretende extrair o sentido como se esse fosse seu objeto 
exclusivo”14.  

O equívoco dessa postura parece ser o de conceber o sentido como 
algo que aguarda ser des-coberto ou des-velado: seja num sentido objeti-
vo, em que o sentido pudesse estar contido no objeto investigado, ou num 
sentido subjetivo, em que o sentido pudesse estar contido na subjetivida-
de do pensamento pensante. 

Outro equívoco, intrinsecamente ligado ao primeiro, é conceber o 
conhecer como sendo uma atividade totalmente desvinculada da historici-
dade daquele que se propõe a conhecer. Quando pretende desvincular 
seu procedimento interpretativo do plano histórico, político, moral, a 
hermenêutica restringe-se, assim, a uma simples metodologia, como se 
sua validade e autenticidade fossem asseguradas pela pretensa neutrali-
dade com relação ao que interpreta15.  

Friedrich Schleiermacher foi, de certa forma, o responsável pela 
disseminação da concepção de hermenêutica como ciência geral da inter-
pretação, elaborando as bases para a formulação de regras da arte de 
interpretar. Na realidade, naquele tempo, o mais adequado seria falar em 
hermenêuticas, no plural, pois cada disciplina possuía suas regras de inter-
pretação dos textos (hermenêutica bíblica ou teológica, hermenêutica 
literária ou filológica e hermenêutica jurídica). Nesse sentido, uma das 

                                                 
13 PALMER, Richard E. Hermenêutica. Trad. Maria Luiza Ribeiro da Silva. Lisboa: Edições 70, 
1989, e GRONDIN, Jean. Introdução à Hermenêutica Filosófica. Tradução de Benno Dischinger. 
São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 1999. 
14 ROHDEN, Luiz. Hermenêutica Filosófica. São Leopoldo: UNISINOS, 2002, p. 41. 
15 ROHDEN, Hermenêutica Filosófica, 2002, p. 41. 
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grandes contribuições do filósofo foi tentar elevar a interpretação ao 
patamar de ciência, ou uma teoria que desse conta das técnicas para a 
compreensão do texto – independente de qual tipo de texto estar-se-ia 
falando16. 

Ele entendia que a interpretação pressuporia uma certa familiari-
dade com o texto a ser conhecido, um conhecimento prévio. Desse modo, 
o conhecer acabaria sendo sempre uma relação todo-parte/parte-todo. 
Para Schleiermacher, o sentido deveria ser compreendido a partir e en-
quanto um todo. Esse modo de compreender formará aquilo que conhe-
cemos hoje como círculo hermenêutico. Somente entendemos e compre-
endemos porque já conhecemos, em parte, algo.  

Importante salientar que o resultado disso foi a elevação da(s) 
“hermenêutica(s) como um agregado de regras próprias e independentes” 
para uma “arte do compreender as expressões linguísticas”. Além disso, o 
desenvolvimento dos “elementos psicologizantes” na teoria de Schleier-
macher dá nova feição à hermenêutica, uma vez que o intérprete deveria 
buscar o contexto social-histórico do autor (elemento objetivo), assim 
como procurar as intenções e os processos mentais dele (elemento subje-
tivo) para realizar a tarefa interpretativa. Daí a conhecida frase atribuída 
ao filósofo alemão: “devemos conhecer o autor melhor que ele mesmo”.17 

Todavia, mesmo com o desenvolvimento desses aspectos que con-
tinuam bastante atuais, Schleiermacher não conseguiu estruturar uma 
hermenêutica com caráter filosófico, porque, amarrado a um procedimen-
to eminentemente metodológico, ele não explicita a participação do sujei-
to cognoscente.  

 
No processo circular metodológico, não há uma fusão de horizon-
tes, mas pretende-se obter uma objetividade produzida pela sub-
jetividade, quando o eu tem a pretensão de compreender o outro 
melhor do que ele mesmo se compreendeu. Enquanto técnica, a 
hermenêutica pretende chegar ao sentido verdadeiro – em oposi-
ção ao falso resultante de um mal-entendido – do texto. Ela pres-
supõe e ratifica, no caso, um dualismo entre um conhecimento 
verdadeiro e outro falso. O problema é reduzir o conhecimento 
representacional à alternativa verdadeiro-falso. O saber precede e 
vai além da vã e pobre perspectiva da veracidade-falsidade.18 

 

                                                 
16 SCHLEIERMACHER, Friedrich D. E. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação. Trad. Celso 
Reni Braida. Petrópolis, 1999; e GRONDIN, Jean. Schleiermacher: a universalização do mal-
entendido. In: Introdução à hermenêutica filosófica. Trad. Benno Dischinger. São Leopoldo: 
UNISINOS, 1999, pp. 123-9. 
17 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Vol. 1. Rio de Janeiro: Vozes, 2008, p. 264. 
18 ROHDEN, Hermenêutica Filosófica, 2002, p. 49. 
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Em síntese: a hermenêutica metodológica parte do engodo de 
construir um método válido, seguro e aplicável universalmente para com-
preender. Para Rohden, o equívoco foi ter partido de uma concepção 
cindida de realidade, em que o sujeito pretende extrair um sentido (ao 
modo da ideia platônica)19. No Direito, a “superação” se deu para outro 
sentido: se, antes, deveríamos buscar a mens legis, a vontade da lei (ou 
seu espírito), como se o próprio texto carregasse seu sentido; posterior-
mente, deveríamos nos concentrar na mens legislatoris, ou na vontade do 
legislador, como se fosse possível acessar os processos mentais do autor 
na época do fato. 

 
1.3. Hermenêutica Filosófica 
 
Diante disso, torna-se fundamental compreender que sempre por 

trás do ato cognitivo existe algo que o antecipa e lhe é condição de possi-
bilidade. Nunca se conseguirá dizer tudo quando se diz algo. Ou, manten-
do a distinção realizada no início, diríamos: “a hermenêutica filosófica não 
se limita ao entendimento instrumental do significado”. O esclarecimento 
dos significados converte-se em pressuposto básico da hermenêutica 
filosófica.  

Assumindo o caráter da “finitude”, o projeto hermenêutico preten-
de superar o dualismo metafísico subjacente ao projeto epistemológico. 
Em Heidegger, “a hermenêutica não refere à ciência ou às regras de inter-
pretação textual nem a uma metodologia para as Geisteswissenschaften 
[Ciências do Espírito], mas antes à explicação fenomenológica da própria 
existência humana”.20 Ou seja, a hermenêutica passa a se questionar so-
bre o próprio sujeito (intérprete) e as condições desse conhecimento.  
 

A hermenêutica filosófica traz uma importante contribuição origi-
nária à problemática da constituição do sentido, ao superar uma 
concepção unilateral da subjetividade, que constitui sentido, como 
ela se articulou na filosofia moderna. Gadamer nos mostra uma 
subjetividade que se constitui enquanto já sempre marcada por 
seu mundo que, por sua vez, é historicamente mediado e linguisti-
camente interpretado”.21 

                                                 
19 ROHDEN, Hermenêutica Filosófica, 2002, p. 49. 
20 PALMER, Richard E. Hermenêutica. Trad. Maria Luiza Ribeiro da Silva. Lisboa: Edições 70, 
1989, p. 51. 
21 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Prefácio. In: ROHDEN, Luiz. Interfaces da Hermenêutica. 
Caxias do Sul, EDUCS, 2008, p. 16. “A hermenêutica, no século XX, certamente nasceu e é 
herdeira do confronto da ontologia fundamental de Heidegger com a metafísica clássica e com 
a filosofia transcendental da modernidade, sobretudo na forma em que esta se articulou no 
pensamento de Husserl, apesar do afastamento da hermenêutica gadameriana de Heidegger. 
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O compreender eleva-se em nível filosófico, quando se confronta 
também com o “não-dito”, consolidando a célebre frase de Gadamer: 
“Isto é hermenêutica: o saber do quanto fica, sempre, de não-dito quando 
se diz algo”.22 

Assim, conhecemos, mas sabemos também que o real é maior que 
o conhecido. Nesse sentido, não se exclui o procedimento metodológico, 
devendo este ser considerado um meio para o filosofar. O problema é 
justamente reduzir a filosofia ao método procedimental. 

 
Diferentemente da perspectiva técnica compreensiva, em que a 
circularidade entre a parte e o todo é observada e descrita, na filo-
sófica o filósofo joga-se para dentro do círculo. (...) Além da fusão 
de horizontes, ampliamos nosso horizonte em círculos de sentido, 
sempre mais crescentes.23 

 
Ressaltando, mais uma vez, que estamos diante de uma nova con-

cepção de sentido, que “não pode mais ser pensado como algo que uma 
consciência produz para si independentemente de um processo de comu-
nicação”, devendo ser compreendido como “algo que nós, enquanto par-
ticipantes de uma práxis real e de comunidades linguísticas, sempre co-
municamos reciprocamente”24. 
 

As palavras estão, pois, sempre inseridas numa situação global, 
que norma seu uso e é precisamente por esta razão que o proble-
ma semântico, o problema da significação das palavras, não se re-
solve sem a pragmática, ou seja, sem a consideração dos diversos 
contextos de uso. Poder falar significa ser capaz de inserir-se num 

                                                                                                  
Um dos elementos fundamentais dessa herança, que reaparece em várias passagens na 
exposição do pensamento de Gadamer nesta obra, é o que se poderia chamar de “desconfian-
ça frente à lógica” considerada muitas vezes como elemento estrutural na concepção instru-
mental da razão, identificada com cálculos matemáticos e, portanto, como algo vazio com que 
não se pode compreender o pensamento pleno e originário e nosso relacionamento com o 
mundo”. (p. 14) 
22 GADAMER, Hans-Georg. Retrospectiva dialógica à obra reunida e sua história de efetuação. 
Entrevista de Jean Grondin com H.-G. Gadamer. In: ALMEIDA, Custódio Luís Silva de. FLICKIN-
GER, Hans-Georg (Org.). Hermenêutica Filosófica: nas trilhas de Hans-Georg Gadamer. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2000, p. 211. 
23 ROHDEN, Hermenêutica Filosófica, 2002, p. 54. “A distância temporal pode, muitas vezes, 
resolver a verdadeira tarefa crítica da hermenêutica de distinguir entre os preconceitos verda-
deiros e falsos. Por isso, a consciência formada hermeneuticamente incluirá uma consciência 
histórica. Ela terá que trazer à luz os preconceitos que orientam a compreensão, para que 
aflore e se imponha a tradição como outra maneira de pensar”. (p. 55). 
24 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Sobre fundamentação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1993, pp. 
53-54. 
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processo de interação social simbólica de acordo com os diferen-
tes modos de realização.25 

 
Enfim, “o próprio fato de existir pode ser considerado como um 

processo constante de interpretação”26. Desse modo, a hermenêutica 
deve ser entendida enquanto um modo de ser-no-mundo, ou seja, é uma 
característica inerente à própria temporalidade e historicidade do homem. 
O foco se afasta dos métodos, recaindo sobre as condições pelas quais 
opera o intérprete27: “hermenêutica não será mais um método, mas, sim, 
filosofia”.28 
 

2 Como a doutrina trata a Hermenêutica Jurídica? 
 
 Mesmo assim, o Direito continua refratário a tais viradas para-

digmáticas. Há no Direito brasileiro um pensamento coletivo massificado, 
um imaginário acrítico e técnico, que molda os discursos predominantes 
na cotidianidade. Trata-se de um modo de reproduzir o direito, principal-
mente na perspectiva epistemológica, que reduz o conhecimento a certas 
verdades jurídicas consagradas.  

É nesse sentido que Luís Alberto Warat sempre deixou claro que 
uma proposta de pensamento crítico deveria se apresentar sempre como 
uma tentativa epistemológica diferente. Ou, nos termos do autor: “o saber 
crítico tenta estabelecer uma nova formulação epistemológica sobre o 
saber jurídico institucionalmente sacralizado” 29, principalmente porque a 
dogmática atual30 se tornou refém dessa sacralização, entendida a partir 
daquilo que Warat denominou de senso comum teórico dos juristas: 

                                                 
25 OLIVEIRA, Sobre fundamentação,1993. 
26 PALMER, Hermenêutica, 1989, p. 20. 
27 SILVA FILHO, José Carlos; ALMEIDA, Lara Oleques de; ORIGUELLA, Daniela. Ensino do Direito 
e Hermenêutica Jurídica: entre a abordagem metodológica e a viragem lingüística. Estudos 
Jurídicos. São Leopoldo, UNISINOS, n. 101, v. 37, Set./Dez. 2004, p. 3. 
28 STRECK, Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, 2011, p. 275. 
29 WARAT, Luís Alberto. Saber crítico e senso comum teórico dos juristas. Revista Busca Legis, 
n.º 5, Junho de 1982, p. 48-57. 
30 Destaca-se, todavia, as importantes palavras de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho: “não 
há direito sem uma dogmática onde as palavras tenham um sentido aceito pela maioria ainda 
que elas escorreguem e de tanto em tanto mereçam – e tenham – uma alteração de curso. (...) 
Não basta, porém, uma dogmática qualquer, logo transformada ideologicamente a serviço do 
poder, pela banal razão de que se tende a tentar discursivamente descrever as regras jurídicas 
postas sem assunção de qualquer posição, de todo impossível. (...) A dogmática, então, precisa 
ser crítica (do grego kritiké, na mesma linha de kritérion e krisis), para não se aceitar a regra, 
transformada em objeto, como uma realidade”. (COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda . 
Hermenêutica e Paz Dogmática. In: Emporio do Direito, 30 abr. 2015. Disponível em: 
http://emporiododireito.com.br/hermeneutica-e-paz-dogmatica-por-jacinto-nelson-de-
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Trata-se de um conjunto de crenças, valores e justificativas por 
meio de disciplinas específicas, legitimadas mediante discursos 
produzidos pelos órgãos institucionais, tais como os parlamentos, 
os tribunais, as escolas de direito, as associações profissionais e a 
administração pública. Tal conceito traduz um complexo de sabe-
res acumulados, apresentados pelas práticas jurídicas institucio-
nais, expressando, destarte, um conjunto de representações fun-
cionais provenientes de conhecimentos morais, teológicos, metafí-
sicos, estéticos, políticos, tecnológicos, científicos, epistemológi-
cos, profissionais e familiares, que os juristas aceitam em suas ati-
vidades por intermédio da dogmática jurídica. Difusamente, é o 
conhecimento que se encontra na base de todos os discursos cientí-
ficos e epistemológicos do direito. Pode ser entendido, ainda, co-
mo uma racionalidade subjacente, que opera sobre os discursos de 
verdade das ciências humanas. Tal racionalidade aparece de vários 
modos e maneiras e configura a instância de pré-compreensão do 
conteúdo e os efeitos dos discursos de verdade do direito, assim 
como também incide sobre a pré-compreensão que regula a atua-
ção dos produtores e usuários dos discursos do e sobre o direito.31 

 
Mais: a significação dada ou construída via senso comum teórico 

contém um conhecimento axiológico que reproduz os “valores”, sem, 
porém, explicá-los. Consequentemente, essa reprodução dos “valores” 
conduz a uma espécie de conformismo dos operadores jurídicos (operado-
res porque os juristas acham que o direito é mera técnica, enfim, mera 
racionalidade instrumental).32 

Essa “crise de imaginário” pela qual passa a doutrina brasileira que 
deixou de exercer seu papel de “censura significativa” consolida aquilo 
que Streck denominou de “habitus dogmaticus”: uma espécie de confor-
mismo dos operadores jurídicos ancorados no sentido comum teórico dos 
juristas.33 

 Nesse sentido, passamos a ilustrar o modus interpretativo vigen-
te e dominante no cotidiano dos juristas, ou como a parcela dominante da 
doutrina brasileira explica a hermenêutica jurídica. Como veremos, certas 
posturas predominam no imaginário acadêmico. A principal delas é a 

                                                                                                  
miranda-coutinho/. Acesso em: 02 mar. 2017). Ver também: STRECK, Lenio Luiz. Dogmática 
crítica e limites linguísticos da lei. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, n. 3, Porto 
Alegre, 2005, p. 37-8.  
31 KÖCHE, Rafael; et. al. “Hermenêutica Constitucional” e Senso Comum Teórico dos Juristas: o 
exemplo privilegiado de uma aula na TV. Direitos Fundamentais & Justiça, v. 19, p. 237-261, 
2012 (grifos no original). Cf. WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao Direito I. Porto Alegre: 
Fabris, 1994, p. 14-5; Introdução geral ao Direito II. Porto Alegre: Fabris, 1995, p. 71; e Mani-
festo do Surrealismo Jurídico. São Paulo: Acadêmica, 1988, p. 39. 
32 KÖCHE; et. al. “Hermenêutica Constitucional” e Senso Comum Teórico dos Juristas, 2012. 
33 STRECK, Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, 2011, pp. 82-111. 
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redução da hermenêutica a um conjunto de técnicas interpretativas, a que 
se filiam: Sérgio Pinto Martins, Mauro Schiavi, Antonio Carlos de Araújo 
Cintra, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Luiz Guilherme 
Marinoni34. Basicamente, esse conjunto de técnicas ou ferramental her-
menêutico servirá para encontrar/descobrir a vontade do legislador35 ou 
(para alguns autores que acreditam estar “superando essa tese”) a vonta-
de da lei. 

 Em um dos Manuais de Direito Penal mais lidos e  citados pela ju-
risprudência, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “a interpretação é um 
processo de descoberta do conteúdo da lei e não de criação de normas. 
Por isso, é admitida em direito penal qualquer forma”. Claro, para referido 
autor “não desperta polêmica a interpretação literal, nem a teleológica ou 
mesmo a sistemática”. O ponto problemático ficaria circunscrito às formas 
extensiva e analógica (sic).36 

Pedro Lenza é mais sincero em um dos manuais mais vendidos do 
Brasil. Indica ao leitor que pretende aprofundar o capítulo que trata sobre 
hermenêutica constitucional – uma vez que o tema vem ganhando cada 
vez mais relevo nos concursos públicos... Entretanto, tal “ideal” consumi-
ria muito estudo e tempo, assim, remete o leitor para outras obras, mas 
apresenta aquilo que chama de “alguns aspectos básicos”. Afirma que a 
Constituição de um Estado deve ser interpretada, função esta atribuída ao 
exegeta, “que buscará o real significado dos termos constitucionais”. Des-
sa forma, levando em consideração a história, as ideologias, as realidades 
sociais, econômicas e políticas do Estado, o hermeneuta definirá o verda-
deiro significado do texto constitucional.37 

Todavia, ressalta Lenza, “como regra fundamental, lembramos que, 
onde não existir dúvida, não caberá ao exegeta interpretar”. Como exem-
plo, cita o artigo 18, parágrafo primeiro, da Constituição Federal, que diz 

                                                 
34 Nesse sentido, ver: Aplicação das Normas de Direito do Trabalho. In: MARTINS, Sérgio Pinto. 
Direito do Trabalho. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010, pp. 48-59; SCHIAVI, Mauro. Manual de 
Direito Processual do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2010; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; 
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 23. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2007, pp. 107-110;  MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. 4. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
35 Como para Leandro Paulsen, para o qual: “Não há, pois, como se pretender atribuir à inter-
pretação da legislação tributária um caráter restritivo nem extensivo, mas conforme a vontade 
do legislador e o que se possa extrair da lei. Interpreta-se a legislação tributária como se 
interpreta o ordenamento jurídico em geral”. (PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 
3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 122). 
36 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Parte Geral e Parte Especial. 5. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 85. (grifamos) 
37 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 67. 
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que a capital federal é Brasília – “não cabendo qualquer trabalho herme-
nêutico”38. 

Na mesma linha, Aníbal Bruno diz que: “interpretar a lei é pene-
trar-lhe o verdadeiro e exclusivo sentido, sendo que, quando a lei é clara 
(in claris non fit interpretatio), a interpretação é instantânea. Conhecido o 
texto, complementa o autor, apreende-se imediatamente o seu conteú-
do”39. Washington de Barros Monteiro entende que: “a lei quase sempre é 
clara, hipótese em que descabe qualquer trabalho interpretativo (lex clara 
non indiget interpretatione)”40. Sílvio Rodrigues acentua que: “a necessi-
dade da interpretação é indiscutível, exceto naqueles casos em que o 
sentido da norma salta em sua absoluta evidência”41. E Paula Baptista 
assevera: 

 
Interpretação é a exposição do verdadeiro sentido de uma lei obs-
cura por defeito de sua redação, ou duvidosa com relação aos o-
correntes, ou silenciosa. Por conseguinte, não tem lugar sempre 
que a lei, em relação aos fatos sujeitos ao seu domínio, é clara e 
precisa.42 

 
 A propagação da “existência de lacunas na lei” serviu para inten-

sificar essas questões. Hugo de Brito Machado, por exemplo, acredita que 
só há interpretação quando há disposição normativa expressa para deter-
minado caso. Nos casos de “lacunas”, o que o intérprete faz “não é inter-
pretação”, mas “integração”. Ainda, para Machado a doutrina não é capaz 
de fornecer “uma interpretação correta para qualquer caso”, devendo, no 
máximo, “fornecer algumas interpretações razoáveis”, deixando, portanto, 
ao “aplicador da norma”, que escolha uma delas, já que se está tratando 
de um “ato político”.43 

Outros autores, como Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Are-
nhart, defendem que o juiz deve pautar-se por aquilo que parcela conside-

                                                 
38 Id., p. 68. 
39 BRUNO, Aníbal. Direito Penal. Tomo I. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 198, apud 
STRECK, Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, 2011, p. 116. 
40 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 
39. 
41 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 26. 
42 BAPTISTA, Paula. Compêndio de Teoria e Prática do Processo Civil Comparado com o Comer-
cial e de Hermenêutica Jurídica. 8. ed. São Paulo: Saraiva, pp. 211-2, apud STRECK, Hermenêu-
tica Jurídica e(m) Crise, 2011, p. 118. 
43 Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 
pp. 109-127. Segundo ele, “interpretação não se confunde com aplicação do Direito”, pois, “a 
rigor, a interpretação é apenas realizada pela Ciência Jurídica, é a interpretação doutrinária”. 
(p. 127). 
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rável da doutrina chama de “verdade real” ou “material”. Depois de dis-
correr algumas palavras sobre a tentativa de “reconstruir a realidade”, 
eles chegaram à seguinte conclusão: 

 
Em outros termos, a questão da verdade (e, assim, da prova) deve 
orientar-se pelo estudo do mecanismo que regula o conhecimento 
humano dos fatos. E, voltando os olhos para o estágio atual das 
demais ciências, a conclusão a que se chega é uma só: a noção da 
verdade é, hoje, algo meramente utópico e ideal (enquanto absolu-
to). (...) Realmente, a essência da verdade é intangível (ou ao me-
nos o é a certeza da aquisição desta.44 

 
Entretanto, em outro trecho de sua obra, os autores referem: 

 
A impossibilidade de o juiz descobrir a essência da verdade dos fa-
tos não lhe dá o direito de julgar o mérito sem a convicção da ver-
dade. Estar convicto da verdade não é o mesmo que encontrar a 
verdade, até porque, quando se requer a convicção de verdade, 
não se nega a possibilidade de que “as coisas não tenham aconte-
cido assim”. 

 
Afinal, a verdade existe ou não? Não é possível dizer que “algo é”? 

Mesmo para aqueles doutrinadores que não enfrentam a problemática 
apresentada nesse trabalho, preocupa o caos hermenêutico instaurado no 
cotidiano forense e referendado pela dogmática jurídica. Nesse sentido, 
vale referir as palavras de Arruda Alvim:  
 

Pode-se dizer que a lei é vocacionada a ter um só entendimento, 
dentro de uma mesma situação histórica. A diversidade de enten-
dimentos, na mesma conjuntura histórica, compromete o valor da 
certeza (do Direito). Aliás, tais técnicas correspondem ao mais co-
mezinho princípio da filosofia, ou mesmo de bom senso: uma coisa 
não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo e sob as mesmas 
condições. 45 

                                                 
44 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento. 8 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 256. (grifei) 
45 ALVIM, Arruda. O recurso especial na Constituição Federal de 1988 e suas origens. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 33, apud WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à Nova Sistemática Processual 
Civil, 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 261. Na área trabalhista, em que a jurispru-
dência possui papel de destaque (sendo, inclusive, entendidas como fonte de Direito do 
Trabalho para alguns autores), a questão também está presente. Apesar do título de seu 
capítulo quinto de seu livro, Francisco Meton Marques de Lima não esclarece como se desen-
volve a hermenêutica trabalhista. Afirma apenas que ela deve ser orientada pelo método 
teleológico, segundo os artigos 5º da Lei de Introdução ao Código Civil e 8º da Consolidação 
das Leis Trabalhistas, com a finalidade de “favorecer o assalariado”. (Cf. Hermenêutica Traba-
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Um dos pioneiros na crítica ao decisionismo judicial no Brasil, José 
Joaquim Calmon de Passos já anunciava: 
 

E isso eu percebi muito cedo, quando, falando para juízes federais 
sobre a irrecusabilidade da força vinculante de algumas decisões 
de tribunais superiores, um deles, jovem, inteligente, vibrante, me 
interpelou: Professor Calmon, e onde fica a minha liberdade de 
consciência e o meu sentido de justiça? Respondi-lhe, na oportu-
nidade, o que aqui consigno: Esta mesma pergunta não seria for-
mulável, validamente, pelos que, vencidos, sofrem os efeitos da 
decisão que lhes repugna o senso moral e lhes mutila a liberdade? 
Por que os juízes poderiam nos torturar e estariam livres de ser 
torturados por um sistema jurídico capaz de oferecer alguma segu-
rança aos jurisdicionados? 46 

 
 Os livros de Direito disponíveis não enfrentam o modo como a 

compreensão da realidade se dá. E como podemos afirmar a validade 
dessa compreensão? Como se viu, a fundamentação jurídica majoritária 
não enfrenta o problema da verdade. Trata-se de um “fundamento” de 
autoridade. E isso se torna cada vez mais crítico num cenário de discricio-
nariedades e arbitrariedades. Basta ver, por fim, como a obrigatoriedade 
da fundamentação das decisões é ensinada. 

A norma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (base de 
todos os embargos de declaração do País), foi sendo deturpada por todo 
esse imaginário. Para evitar a repetição do texto constitucional, este é o 
inciso que afirma que a decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena 
de nulidade. Ora, se a decisão não foi fundamentada, ela é nula! Entretan-
to, como salienta Theotonio Negrão e outros: “o que a Constituição exige 
no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fun-

                                                                                                  
lhista. In: LIMA, Francisco Meton Marques de. Elementos de Direito do Trabalho e Processo 
Trabalhista. 12 ed. São Paulo: LTr, 2007, pp. 56-60). 
46 PASSOS, Calmon de. Súmula Vinculante. Revista do Tribunal Regional da 1ª Região. Vol. 9, n. 
1, pp. 163-176, jan.-mar. 1997, apud WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à Nova Sistemática Processual Civil, 3. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 264. Nesse contexto, Alexandre Freitas Câmara 
também acha salutar a divergência na doutrina, mas preocupante o dissídio jurisprudencial. 
Embora o autor considere como verdade a chamada “vontade da lei” (passível de descoberta a 
partir da utilização dos métodos clássicos de interpretação), ele traz alguns avanços no que 
concerne a interpretação. Ele afirma que a súmula vinculante funciona como qualquer outra 
norma jurídica abstrata, devendo ser aplicada apenas em casos que sejam iguais [semelhan-
tes] àqueles que deram origem a tal enunciado. Repudia a postura que “dispensa a interpreta-
ção com a clareza da norma”, já que “só se sabe que a lei é clara depois de interpretá-la”. 
(CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, pp. 15-31). 
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damentação seja correta (RTJ 150/269)” (sic).47 Ou seja, ainda que a fun-
damentação judicial esteja errada, a decisão ainda assim poderá ser consi-
derada válida pela doutrina e jurisprudência brasileira.  

Mas Negrão alerta: “é nula a decisão em que, pelo exame de sua 
fundamentação, se verifica que o juiz decidiu outra demanda, e não a que 
estava afeta ao seu pronunciamento (RSTJ 134/62, RJTJERGS 167/408)”48. 
Ainda bem... 

 
Considerações finais 
 
O fenômeno da atribuição de sentido é uma das questões centrais 

da história do pensamento, desde os gregos. E torna-se “a” questão cen-
tral para os filósofos contemporâneos, com a virada linguística. Ao redor 
dela giram paradigmas inteiros, com suas noções de método, verdade, 
demonstrabilidade, ciência e até da existência. A certa altura, a própria 
filosofia se descobriu como hermenêutica. E não tardou para a hermenêu-
tica também se descobrir filosófica, isto é: para além das técnicas interpre-
tativas especiais a cada área de conhecimento, revelando-se na estrutura 
profunda da compreensão, num acontecer da verdade em que já estamos 
embarcados. Veja-se que a ultrapassagem do método (moderno) como 
uma garantia prévia de certeza não exonera o intérprete de sua responsa-
bilidade interpretativa, aumentando a complexidade da busca pela verda-
de. 

Entretanto, isso tudo parece ficar fora dos nossos ensino e pesqui-
sa jurídicos. Como vimos, através de exemplos emblemáticos, a interpre-
tação costuma ser relegada pela maioria dos juristas à prática “cega”. 
Quando muito, fazem-se referências a alguns cânones interpretativos, sem 
maior contextualização. Nesse estado da arte, a filosofia aparece apenas 
como ornamento para opiniões pessoais, sem estruturar verdadeiramente 
um discurso científico49. 

Outro problema que caracteriza a crise do ensino jurídico e da dou-
trina é a vulgata feita sobre o significado de positivismo jurídico. No mais 
das vezes, simplesmente é feito o contraponto entre o velho exegetismo – 
caricaturizado como juiz boca da lei – e o neoconstitucionalismo ou o 
direito baseado em princípios e valores (ou coisas do gênero). Isso sem 
considerar que Kelsen é ensinado de forma simplista e vulgateada, como 

                                                 
47 NEGRÃO, Theotonio; et. all. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 43. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 23. 
48 Id., p. 516. 
49 STEIN, Ernildo. Exercícios de fenomenologia: limites de um paradigma. Ijuí: Unijuí, 2004, p. 
134-139. 
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se ele fora um positivista exegético e pregasse a aplicação pura da lei. Esse 
mesmo “crime epistêmico” é cometido com autores como Dworkin e 
Alexy, isso quando não colocam os dois na mesma matriz teórica.   
Ao fim e ao cabo, este vácuo teórico tem graves consequências práticas, 
na medida em que é preenchido por voluntarismos. Sabemos que o Estado 
Democrático de Direito é especialmente dependente de uma comunidade 
de intérpretes, do controle intersubjetivo que podemos fazer do sentido 
das leis. Assim, a defasagem hermenêutica da nossa ciência jurídica con-
tribui para o deciosinismo e ativismo judiciais – já que cada um interpreta 
como quer –, proporcionando um “estado de natureza interpretativo”.50 E, 
como a história nos ensina, no estado de natureza a guerra é de todos 
contra todos. E, na especificidade do Direito, vence quem tem (mais) po-
der de dizer o que o Direito é. Por tudo isso, a doutrina deve voltar a dou-
trinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Expressão desenvolvida por Lenio Streck em Verdade e Consenso, passim. 
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